
Bli travhästägare och upplev spänningen i 

Stall Tryffel HB 
Ett nytt koncept för dig som vill ha ut  

mycket mer av ditt hästägande! 
Stall Tryffel HB vänder sig till dig som vill ha ut mer av ditt travhästägande.  

Förutom delägandeskap i lovande travhästen Scorzone – tränad hos en av landets främsta travtränare Veijo 

Heiskanen - vill vi ge en hästägareservice som är lite utöver det vanliga och kanske även en god avkastning 

på satsat kapital. 2018 när Scorzone är tre år startar nämligen det s.k. pokalåret med 300 milj ytterligare i 

prispengar och då får inga treårslopp ha lägre prissummor än 50.000 kr till vinnaren.  

 

Scorzone regnr 13-1214 

Fader. Conny Nobell 1.09,9a 13.890.434 kr 

57 starter: 30 segrar, 9 andra- och 3 tredjeplatser. 

Moder. Curly Sue 1.14,6a 90.800 kr 

10 starter: 1 seger, 1 andra och 1 tredjeplats  

Morfar. Ride The Night 1.13,8a 2.042.830 kr 

18 starter: 13 segrar, 2 andraplatser. 

Tränare: Veijo Heiskanen, Åby 

Inkört 2016 per 5 okt: 7.227.808 kr

Företrädare och ansvarig för Stall Tryffel HB 

Sebastian Thell, Mantorp 
För att få ut det mesta av ert hästägande, så har 

vi handplockat en ansvarig för stallet.  

 

Det är Sebastian Thell från Mantorp, även 

deluppfödare till Scorzone. 

Här på bilden tillsammans med Ready Cash.  

Häst- och travintresserad sedan barnsben, ett arv 

inom familjen som sysslat med travsport sedan 

1970-talet. Både avel, träning och tävling har han 

intresse och kunskap om samt diskuterar flitigt. 

Sebastian sköter redan idag tre andelsstall. Till 

yrket är han kock och driver ett eget bolag inom 

den näringen. Dessutom arbetar han på 

Hingstdepån i Östergötland AB. Han skriver även 

en del journalistiska artiklar inom travsport. 

Sebastian är en flitig debattör i sociala medier 

som Twitter och Facebook.  

Delägareresor till utlandet 
För delägarna i Stall Tryffel HB vill vi göra det lite bättre och roligare att äga travhäst. Förutom en 

handplockad företrädare för stallet, ämnar vi årligen att göra en travresa för delägarna, ihop med delägarna 



i Three Kings HB och Diamonds HB. De senaste åren har vi besökt travparadiset Normandie i Frankrike och 

deras fina stuterier och topphingstar, samt sett unghästträning i Estland. Framgent ämnar vi att uppleva 

travsporten på medelhavsöarna Malta och Mallorca. Många andra länder finns också kvar att utforska. 

Även större tävlingsdagar kan bli aktuella som Prix d’Amerique, Hambletonian, Grand Criterium de Vitesse i 

Cagnes Sur Mer, Kungstravet i Finland, Copenhagen Cup, Lotterialöpningen i Neapel m fl. 

Kostnad 1.000 kr i månaden! 
Stall Tryffel HB består av i 20 andelar. För inträde i bolaget skall en anmälningsavgift erläggas med 1.500 kr. 

Månadskostnaden från 1 januari 2016 är 1.000 kr per 1/20-del. Det inkluderar köp av hästen Scorzone, 

samt övriga träningskostnader. Hur kostnaderna fördelas ser ni i bifogad budget. 

Bolaget drivs i form av ett handelsbolag, vilket gör att delägarna har rätt att vid underskott göra ett avdrag 

med 70% av kostnaderna i sin privata deklaration året efter avslutande av bolaget eller efter  

utträde ur bolaget. För det ekonomiska arbetet med bolaget svarar  

välrenommerade Josefssons Redovisningstjänst i Vimmerby. 

 

Scorzone 
Nu skall vi presentera vår häst. Scorzone är ett italienskt namn på en av de godaste tryfflar som finns. 

Scorzone är en son till Conny Nobell 1.09,9a 13.890.434 kr, 57 starter: 30-9-3. Björn Goops  

genombrottshäst som körsven och en av hans personliga favoriter. Conny Nobell som även under hela 

tävlingskarriären ägdes av Veijo Heiskanen och Björn Goop. Scorzone är en exteriört fin häst med jättebra 

temperament och en vägvinnande aktion. 

 

 



Fader till Scorzone är Conny Nobell 
Conny Nobells meritlista är lång: • Vinnare av Solvallas Internationella Elitlopp • Vinnare av Svenskt 

Travkriterium • Vinnare av Svenskt Travderby • Vinnare av Grand Prix de l’U.E.T. • Vinnare av Konung 
Gustaf V:s Pokal • Vinnare av Breeders Crown • Vinnare av E3 • Vinnare av Vårfavoriten  

• Vinnare av Ina Scots Ära • Segrat i 53% av sina starter 
Conny Nobell startade 12 ggr som treåring och vann elva segrar. Enda förlusten kom i E3-finalen där han 

slutade tvåa, men det krävdes nytt världsrekord för att besegra honom. 
 

Helbrodern Coeur de Lion är ett stjärnämne hos Björn Goop 
Scorzone’s moder Curly Sue var en mycket bättre travare än vad hennes tävlingsresultat visar. Hon inledde 

karriären redan som tvååring och var framgångsrik. Fick problem med hjärtat pg a för hård tidig träning. 
Hjärtat behandlades, men problem fortsatte och hon fick efter endast 10 starter gå till avel. Därför fanns 

det stora förväntningar på henne i aveln och första avkomman är treårige stjärnämnet Coeur de Lion. Han 
debuterade nyligen för sin tränare Björn Goop och vann överlägset trots en stor galopp i starten. Scorzone 

och Coeur de Lion är helbröder och påminner mycket om varandra. 

 
 

Veijo Heiskanen – tränare Åbytravet
Scorzones tränare blir Veijo Heiskanen med licens 

på Åby travbana utanför Göteborg. Han är född i 

Kuopio i Finland 1959 och han blev redan i 

sjuårsåldern intresserad av pappas travhästar. 

Veijo Heiskanen var som yngre duktig i fotboll 

och ännu bättre som backhoppare. Men intresset 

för travsporten tog efterhand över. 

Redan i tonåren började han tävlingsköra och 

första segern togs som 16-åring. Veijo var först 

amatörtränare och blev på 1970-talet proffs i 

Finland. Han flyttade sin rörelse till Sverige och 

Jägersro 1981. Vid 25-års ålder vann han sin 1.00 

ende seger som körsven. Numera är han 

stationerad på Åbytravet där han haft stora 

framgångar de senaste åren med hästar som 

Solvato, Some Summit, Southwind Mozart, Roses 

Glory m fl.  



Premiechansningen samt ev. Vinstdelning bestäms på årsmötet
Scorzone är tänkt att bli en s.k. premiechans häst, det vill säga att han i ett visst antal löpningar kommer att 

ha möjlighet att vinna dubbla prispengarna. Men det är ni delägare som bestämmer den saken och det 

kommer att ske på vårt konstituerande möte där vi alla träffas.  

Många undrar kanske redan nu vad som sker vid en eventuell vinstutdelning. Likadant där är det du 

delägare som bestämmer om vinstutdelning och det sker efter beslut på bolagets årsstämma.  

Conny Nobell                                                   Scorzone 

 

Vill du köpa 1/20 – del eller önskar du mera upplysningar  

Tycker Du vårt Stall Tryffel HB är intressant och du vill bli delägare eller har frågor. Kontakta bara stallets 

företrädare Sebastian Thell tel. 0734-21 61 71 email: sebastianthell@hotmail.com eller till hästens 

deluppfödare uppfödare Tomas Thell tel. 0142-280 40 email: tomas.thell@thell.se 

Scorzone 

 

mailto:sebastianthell@hotmail.com
mailto:tomas.thell@thell.se


Budget för tiden 1/1 2017 - 31/12 2018 
     

        SCORZONE regnr. 15-1334 
 

 

   
Tränare: Veijo Heiskanen, Åby 

 

   Intäkter 
  Kontantinsats vid inträde av bolaget 1 500 kr 

Antal delägare: 
 

20 

Delägareinsats/månad 
 

1 000 kr 

Antal månader: 
 

12 

Antal delägare: 
 

20 

Summa intäkter 
 

270 000 kr 

     
          Scorzone 

 Kostnader 
       Inköpspris 0 kr/andel: 
 

90 000 kr 
     Moms inköp: 

 
22 500 kr 

     Summa inköp: 
 

112 500 kr 
     

        Kostnader inackordering mm 
 

Period  
    Träningsavgift per dag 250 kr 7 750 kr Period 1/1 2017 - 1/7 2017 

  Antal månader: 
 

6 
     Träningsavgift per dag 370 kr 11 470 kr Period 1/7 2017 – 31/12 2017 

   Antal månader: 
 

6 
     Summa träningsavgifter 

 
115 320 kr 

     Moms träningsavgift: 
 

28 830 kr 
     Summa träningskostnad: 144 150 kr 
     

        Övriga kostnader 
       Försäkring/livbelopp A6 100 000 kr 3 931 kr ord. 5.616 kr. 

   Veterinär 
 

7 500 kr 
     Moms veterinär 

 
1 875 kr 

     Insatslopp 
 

15 000 kr 
     Moms Insatslopp 

 
3 750 kr 

     Bolagsbildning 
 

3 000 kr 
     Moms bolagsbildning 

 
750 kr 

     Bokföring 
 

5 500 kr 
     Moms bokföring 

 
1 375 kr 

     Oförutsedda kostnader 
 

5 000 kr 
     Moms oförutsedda kostnader 1 250 kr 
     Summa övriga kostnader 48 931 kr 
     

        Återbetalning av moms 59 080 kr 
     

        Summa intäkter 
 

270 000 kr 
     Summa kostnader 

 
305 581 kr 

     Avgår inköp av häst/insats 
      Återbetalning av moms 59 080 kr 

     
        Beräknat överskott 

 
23 499 kr 

     
        Månadskostnad efter 1/1 2018 850 kr 

     Under nästkommande 12 månader 
     

        Eventuella ytterligare intäkter 2017 = ev. premielopp 20.000 kr. 
   Eventuella ytterligare intäkter 2017 = tävlingsintäkter i löpningar som tvååring. 

  
Detta finns ej med i det beräknade överskottet, så det beräknade överskott bör 
vara mer än 23.499 kr. Bara en notering så ni vet att vår budget har marginaler. 

   


