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Efter succén - Hovavtryck med Matteus är
tillbaka
I podcasten “Hovavtryck”, som hade premiär i höstas, gick Matteus Lillieborg
under huden på några av Sveriges mest kända profiler inom trav och galopp.
Succén var ett faktum och nu gör podden comeback.
- Det här är bland det mest spännande jag gjort och jag ser fram emot en ny
säsong, säger Matteus Lillieborg.
Podcasten “Hovavtryck med Matteus” har nypremiär onsdag 15 januari. Under
sju veckor, och lika många avsnitt, får lyssnarna höra sex personliga
berättelser. I premiärprogrammet möter Matteus travtränarenStefan Hultman.

- Alla jag träffat har varit väldigt öppna, men samtalen har varit av väldigt
olika karaktär. Vissa berättar om resan från barndomen till idag, andra om
drömmar, sorg eller motgångar. Vi får lära känna många nya sidor av dem
alla, berättar Matteus.
Avsnitten är 45 till 60 minuter långa och går att lyssna på via ATG.se.
- Första säsongen av Hovavtryck var en succé.Matteus har verkligen en
förmåga att få folk att öppna sig och jag är övertygad om att minst lika
många kommer att lyssna på den här säsongen, säger Martina Olsson, PRmanager på ATG.
Kort beskrivning av kommande avsnitt
15 januari – Stefan Hultman del 1
Stefan Hultman är känd för sitt fantastiska sinne för att hitta rätt hästar och
sina stora framgångar med hästar som Maharajah, From Above och Pine Dust.
Han berättar om sin tid som anställd hos Gunnar Nordin och Stig H
Johansson, motgångar, vägen till framgång och mycket, mycket mer.
22 januari – Stefan Hultman del 2
I den andra delen får vi veta mer om personen Stefan, men även mer om en
av vår tids främsta hästar, Maharajah. Stefan avslöjar detaljer som inte kunde
berättas under hästens aktiva karriär, om “Marre” som nästan tog livet av
Stefan. Han berättar om hjärtproblem, diabetes, den svåra sjukdomen
Myastenia gravis och hustrun Carinas stöd i vått och torrt. Om vännen LarsOve Pettersson som hjälpte honom ur mörkret och glädjen i att få jobba med
trav hos Kanal 75.
29 januari – Magdalena Eriksson
Efter att ha varit en av Sveriges främsta hästskötare driver Magdalena
Eriksson i dag en egen tränarverksamhet med sambon Fredrik Linder. Hon
delar med sig av skillnader och likheter från tiden hos Lutfi Kolgjini, Jimmy
Takter och Stefan ”Tarzan” Melander, hur man får en häst att känna sig som
en stjärna, sin egen tränarfilosofi, självförtroende – eller bristen på det-och
kärlekssagan som vände upp och ner på livet.
5 februari – Stig Wiklund (2 delar)
Travet har varit en stor del av Stigs liv. Han är i dag delägare i över 50 hästar,

många av dem kallblod och har under 2019 fått fira mängder med travsegrar.
Stig berättar om hur Robert Bergh och till viss del Peter Forsberg gjorde
honom till hästägare, poängen med mental träning, varför det är hur man mår
och inte presterar som avgör framgången, hur han har fått jobba mot
fördomar inom bland annat travet, vad som är speciellt med mental träning
för travtränare och travkuskar.
12 februari–Peter Untersteiner
Peter Untersteiner är den tränare och kusk som för de flesta personifierar
Halmstadstravet. Det tog några år att förverkliga drömmen om ett eget stall
på banan, det driver han nu med över 200 hästar som han både tränar och kör
själv. Han berättar om en udda uppväxt med en ensamstående pappa i både
Österrike och Sverige, förebilder och nergrävda pengar, svårigheterna med att
stava, hur han förverkligade sin dröm.
19 februari– Stephanie Holmén
Stephanie Holmén är en av ridsportens hetaste hoppryttare. Hon berättar om
drömjobbet som beridare hos Peder Fredricson och Lisen Bratt på deras gård
Grevlunda. Stephanie berättar om höga hinder och höga farter, tårarna och
det hårda jobbet, sitt driv, glädjen som hästarna ger och inte minst idolmötet
hon aldrig glömmer, samt hur det är att själva vara förebild för tusentals
ridtjejer.
26 februari– Anders Lindqvist
Avsnittet är under produktion och mer detaljer om avsnittet släpps senare.

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi
erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos drygt
2 000 butiker, i digitala plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor runt
om i landet. Koncernen hade en nettospelsintäkt 2019 på 4,4 miljarder
kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska travoch galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott (2,18
miljarder kronor 2019) går tillbaka till hästsporten. Läs mer: https://omatg.se/
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