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– Fölen blir så mycket kraftfullare 
när de får vara ute, säger hon. Men man 
måste förstås rätta sig efter vädret.

när fölet väl kommer, då gäller det att 
vara observant och där finns många 
frågor, tror Gunilla.

Gunilla poängterar att man ofta 
kommer långt med sunt förnuft, att 
iaktta sto och föl och vara observant 
på förändringar. Det är viktigt att inte 
hetsa upp sig. 

Själv föredrar Gunilla att hålla sina 
hästar och föl på ett naturligt sätt och 
släpper oftast ut fölet från dag ett.

Gunilla Wilhelmsson har mer 
än 30 års erfarenhet av fölston 
och föl. Hon har gått ett fl ertal 
k urser och utbildningar och 
innan hon började med den 
egna verksamheten arbetade 
hon tre år på Lassagården. 

Idag har Gunilla ett 50tal hästar 
helinackorderade och sköter allt 
från seminering och fölning fram 
till unghästen.

– Framför allt är det min långa 
erfarenhet som gör att jag känner mig 
trygg i min roll. Och som resursperson 
vill jag gärna dela med mig av mina 
erfarenheter, säger hon.

Det är inte alltid lätt att veta vad 
man ska göra eller när man ska ringa 
efter en veterinär om något händer eller 
går snett. Det är många som känner 
osäkerhet och ängslan om de tvingas 
lösa en situation själv. Och paniken som 
kan uppstå om man inte får tag på en 
veterinär kan vara svår att hantera.

– Jag hoppas att jag kan tillföra en 
del i sådana situationer eftersom jag 
ställts inför så många olika händelser 
själv, säger Gunilla

– Den största oron kommer oftast 

ASVT:s resurspersoner

Fråga Gunilla om sto och föl i 
samband med fölning 

–Ingen fölning är den andra lik och fölungar kan bete sig väldigt olika. Jag välkomnar alla 
frågor, säger aSVT:s resursperson Gunilla Wilhelmsson.

Här når du 
Gunilla Wilhelmsson:
e-post: stallbac@vestnet.nu
Mobil: 070-676 28 35

ENJOY LAVEC
FÖDD TILL STJÄRNA!
Enjoy Lavec kommer från en mycket högättad familj. Modern Margit Lobell är halvsyster med bland 
annat Mack Lobell och B.J.’s Pleasure, som lämnat tre avelshingstar i Super Pleasure, B.J.’s Mac 
och American Winner. Den senare är ju högaktuell i aveln genom sina avkommor Viking Kronos 
och Credit Winner. Margit Lobell är själv utnämnd Elitsto och har lämnat tre miljonärer, bl.a. Fatima 
Lavec som själv lämnat två dubbelmiljonärer i Caddie Dream, *1.11,8a – 2.951.717 kr samt Caddie Comet, 
*1.11,1a – 2.265.749 kr.

VAR EN STJÄRNA!
Han är den ende svenskfödde häst som segrat i Peter 
Haughton Memorial och World Trotting Derby (se foto), där han 
satte tre nya världsrekord på samma dag och även noterade sitt 
segerrekord som 3-åring 1.09,6a. 
Bland övriga segrar nämner vi Harriman Challenge Cup, Zweig 
Memorial och Transylvania Trot. Han var även tvåa i Kentucky 
Futurity och trea i Hambletonian.

PRODUCERAR STJÄRNOR!
• Avelshingsten och italienske Derbyvinnaren Glen Kronos, 1.09,0aak, *1.11,8am, (3)*1.13,0am – 8.688.977 kr. 
• Avelshingsten, Sprintermästaren och dubble Hugo Åbergs-vinnaren Lavec Kronos, *1.09,9ak – 5.743.514 kr. 
• Årets 3-åring 2009 Red Hot Dynamite, (3)*1.12,9am – 5.671.672 kr.
• Årets 3-åring 2005 Kung Lavec, (3)*1.12,3ak – 2.973.000 kr. 
Under sina fyra första år, i USA, producerade han stjärnor som;
• Världens snabbaste travare genom tiderna Enough Talk, *1.08,1aak – $1.839.553. 
• Dollarmiljonären och världens snabbaste 3-åring på 800-metersbana Green Day, 1.09,0aak – $1.184.058.  
• Dollarmiljonärskan och världens snabbaste äldre sto på 800-metersbana Lavec Dream, *1.10,0ak – $1.024.269. 
• Merrie Annabelle-vinnaren Gerri’s Joy, (3)*1.10,9aak – $641.905.  

BOKA ENJOY LAVEC 
– Avelshingsten som lämnar stjärnorna!

Bokningsavgift: 3.500 kr

alt. 2: 27.000 kr vid hingstföl, 27.000 kr vid stoföl
Moms samt veterinärkostnader tillkommer.

Enjoy Lavec står uppstallad på Hässelby Gård i Tystberga.

Stuterichef Andreas Åkerblad, 
+46 73–732 99 85.

info@svardbrogard.com

AVKOMMORNA HAR TAGIT 
FÖLJANDE VÄRLDSREKORD:
Världsrekord alla kategorier med 1.08,1a
Världsrekord för 3-åringar på 800-metersbana
Världsrekord för 4-åringar på 1.000-metersbana
Världsrekord för äldre ston på 800-metersbana

HÖG DRÄKTIGHET
90% av tillförda ston 2012 är dräktiga. 

Mer info hittar du på hemsidan:

www.enjoylavec.com

Född 1996 • e. Pine Chip – Margit Lobell • e. Speedy Crown – Matina Hanover • *1.09,6a – $933.956 – 22 st: 10-4-4

Testad för ‘Travgenen’ och har AA,   de bästa förutsättningarna

 Levande fölavgift; 
alt. 1: 36.000 kr vid hingstföl, 18.000 kr vid stoföl

för att ge rentravande avkommor! Läs mer på: www.capiletgenetics.com

Myrby Mekaniska AB
0171-857 90

www.myrby.eu
info@myrbymekaniska.se

Myrby Stallinredning -  Nya katalogen ute nu!

Välkommen till vårt Showroom! 
Ekebygatan 3  -  745 37 Enköping


