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En självklar del av travsporten
Brodda Stuteri är landets äldsta travstuteri. Redan i slutet av 1800-talet kördes travlopp i
anslutning till hästgården, samtidigt som den professionella travsporten började utvecklas i
Sverige. 1937 grundlades stuteriets moderna historia när Leonard C Peterson-Brodda köpte
hingsten Pinero. Sedan dess har många travvinnare sett dagens ljus och i underbar miljö fått en
fantastisk start i livet.

Här utvecklas individer till topphästar
Sedan 1968 drivs Brodda stuteri av Margaretha och Lennart Peterson-Brodda, fortfarande står
Brodda för den klassiska traditionen. Vi kombinerar kunskap och erfarenhet med ett genuint
intresse för både hästen och travsporten. På vår moderna anläggning bedrivs uppfödning, inackordering och träningsverksamhet. Här får alla hästar samma förutsättningar. Här utvecklas
individer till topphästar.

En unik miljö
Jordbruksfastigheten Brodda består av 300 ha jord, varav hälften disponeras av hästarna som
rasthagar, betesmark och för höproduktion. Detta ger unika möjligheter för hästarna att växa
upp i harmonisk tillvaro, samtidigt som muskulaturen tränas på de stora kuperade fälten.
De dräktiga stona har sina egna stora boxar, medan unghästarna växer upp i trygga grupper.
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Oändlig tillgång på gräs
Egenproducerat foder
På Brodda Stuteri producerar vi allt grovfoder på egen hand. Fodret analyseras kontinuerligt
och på så sätt får vi en ökad kontroll på vad hästarna äter. Vi använder alltid samma foder och
bestämmer själva vilken grästyp vi har och vilka proteinhalter det har. Därmed slipper vi de
problem som är förenade med foderbyten.

Exceptionella betesmarker
Betesmarkerna på Brodda är berömda i hästkretsar, och liknas ofta vid de i Kentucky, USA.
Inte enbart för de enorma ytorna, utan också för den höga kvaliteten. Alla beten sås om med
jämna mellanrum, däremellan plöjs de upp och jorden får vila. Detta håller markerna frodiga
och motverkar parasiter.

Vår helhetssyn
ger hållbara hästkrafter

Vi erbjuder en unik samverkan mellan veterinärer, djursjukvårdare, fysioterapeuter och
hovslagare, som ger långsiktiga resultat för
hästars hållbarhet och prestation.
Välkommen att kontakta oss – vi har jouröppet
dygnet runt!
Bergavägen 3 • 250 23 Helsingborg • Stordjur 042-16 80 50 Jour 042-16 80 70
• Smådjur 042-16 80 00 Jour 042-16 80 80 • www.djursjukhus.com

Vår intensivvårdsavdelning för föl har 16 specialbyggda boxar där
vi dygnet runt vårdar sjuka föl från hela södra Sverige.
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Vi ger hästen en bra start i livet
Uppfödningen är den centrala delen i stuteriets verksamhet. Broddahästarnas framgång på
travbanorna är vårt ansikte utåt, men vägen dit är lång och krävande men underlättas av vårt
stora engagemang och den drivkraft som finns bland vår personal.

Rådgivning för bästa resultat
Idag finns det obegränsat med valmöjligheter för att kombinera hästarnas olika arvsanlag i och
med tillgången till internationella avelshingstar. Men det är mycket som ska fungera för att det
ska bli en topphäst, från talang, styrka, tidighet, uppförande och lynne, till storlek etc. Med vår
erfarenhet och kunskap skapar vi en möjlighet för att få fram världsstjärnor.

Seminstation med översyn dygnet runt
På Brodda Stuteri utförs insemination med fryst, färsk och transporterad sperma från hela världen. Vårt gynnsamma geografiska läge, nära Sturups flygplats, gör att vi till en rimlig kostnad
snabbt och effektivt kan hantera transportsperman. Hos oss finns det möjlighet att inseminera
ston med hingstar från exempelvis USA och Frankrike.
Under insemineringsfasen övervakas våra ston kontinuerligt av veterinär och personal.
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Fölning i trygg miljö
Under tiden som stoet är dräktigt finns vi tillhands med passning och övervakning. Målet är att
stoet ska få alla förutsättningar att producera ett perfekt föl. På Brodda Stuteri lägger vi alla
resurser på detta.
På Brodda finns all teknisk utrustning i varje fölningsbox för att se till att fölningen sker utan
komplikationer. Genom TV-övervakning, liggdetektorer och sändare som larmar när stoet är
redo att föla, är personal snabbt på plats. Många liv har räddats med små ingrepp.
Vi känner stor trygghet i att ha ett nära samarbete med Helsingborgs djursjukhus som vi kan nå
dygnet runt.
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Vi skapar vinnare!
På Broddas ägor finns en två km grusad skogsslinga, rakbana, rundbana, horsewalker och
massor av paddockar. Många tvååringar får sin träning under vinterhalvåret på stuteriet.

Bra förhållanden året runt
Joakim Lövgren är en av Sveriges idag tio främsta verksamma travkuskar. Han har varit aktiv
sedan 1998 och under de senaste åren kört in 8 miljoner kr/år. I femton år har han tränat sina
hästar på Broddas fina träningsanläggning, idag tränar han 50 av sina 100 hästar på Brodda.
– Två saker utmärker Brodda. Den ena är miljön, både för hästar och för människor, att det är
härlig natur runt Brodda. Det andra är skötseln och vårdandet av anläggningen. Det gör att vi
kan hålla i gång träningsverksamheten tolv månader om året, menar Joakim Lövgren.

Optimala träningsmöjligheter
I stället för att driva egna träningsbanor där mycket tid går åt att vara banarbetare och sköta
om dem, kan Joakim Lövgren fokusera till hundra procent på träningen. Underhållet ombesörjer Brodda Stuteri.
– Jag är tacksam för samarbetet med Brodda. För mig är det optimala förhållanden här, både
för mig och för mina hästar som trivs med att vara här och träna. Det har ju visat sig att det går
att träna fram hästar med jättefina resultat här, säger han.
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En lång och engagerande
resa till vinnarcirkeln
Att äga en andel i en travhäst är en lång och engagerande resa, med mål att nå fram till vinnarcirkeln. Men det är resan dit som är tjusningen. Själv eller tillsammans med andra andelsägare
följer du hästens uppväxt, tar del av träningen och följer tävlingar på plats i hela Sverige. Travhästen blir en kär vän som du följer i med- och motgång, från att hästen är föl till vinnarcirkeln!
Det svårt att nå framgång på tävlingsbanan men en betydande utmaning att försöka.
Travsporten är fylld med intressanta personer, där bankdirektörer och framgångsrika affärsmän
möter vanliga Svenssons. En sak har de alla gemensamt: de har hittat en unik krydda av sport,
spel och spänning.

Världsstjärnor från Brodda
• Yatzy Brodda, 5 916 776 kr, 2001 Breeders Crown, Stoderbyt 2002 - Grand Premio
Irone Grasseto. Ett av Europas bästa ston!
• Pamir Brodde, 1979 Svenskt Travkriterium, Oslo Grand Prix. 3:a i VM-loppet i USA
samt 3:a i Elitloppet 1981. Totaltrea i Europas Grand Circuit.
• Debbie Brodda, 3 473 605 kr (maj 2010). Segrar i V75 International, 3:a i Olympiatravet samt inofficiellt världsrekord för ston (alla kategorier).
• Steinlager, Prissumma: 12 288 528 NOK. Segrar i Elitloppet, Oslo Grand Prix,
Copenhagen Cup m fl.
• Naglo, Prissumma: 12 873 145 SEK. Vinnare av Prix de France två gånger, år 2004
med ett världsrekord som följd, 1.10,7. Totalt blev det 27 vinster.
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