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Tre nya år för tittarfavoriten Stefan
Hultman i ATG Live
En glad nyhet till alla som följer ATG Live.
Tittarfavoriten Stefan Hultman har bestämt sig för att fortsätta leverera
experttips och analyser i ytterligare tre år – minst!
- Jag älskar det här jobbet. Det är bland det roligaste jag gjort, säger Hultman
själv.
Stefan Hultman var en av Sveriges mest framgångsrika travtränare, med flera
klassiska segrar, bland annat i Elitloppet och Prix d´Amerique. Men 2015 tog
tränarkarriären abrupt slut, när Hultman drabbades av den ovanliga och svåra

muskel- och nervsjukdomen Myastenia Gravis (MG).
För ett par år sedan inledde Stefan Hultman ett samarbete med
produktionsbolaget Kanal 75, med V75-tipset ”Hultmanalysen” på atg.se och
även som expertkommentator i ATG Live. Samarbetet har nu förlängts i
ytterligare tre år.
- Det här är helt fantastiskt, den absolut bästa rehabilitering jag hade kunnat
tänka mig. Det är så kul att få vara med, en ren ynnest att få jobba med det
jag älskar och få så mycket positiv feedback. Jag får samma kick av det här
som när jag var travtränare, berättar Hultman.
Hans kärlek till jobbet besvaras av tittarna på ATG Live, som nu får fortsätta
att se sin favorit i ATG Live i ytterligare minst tre år, i första hand när det
handlar om V86- och V75-sändningar.
- Jag är supertaggad för en fortsättning och längtar till nästa sändning, säger
Stefan Hultman, vars nästa uppdrag i ATG Live är att bjuda på sina experttips
till lördagens V75 med jackpot, på hemmabanan Solvalla.

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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