Studiebesök till Peter Untersteiner med Axevalla travförening 20190413
Vi var 24 st förväntansfulla travtokiga som kl 8.00 åkte med bussen mot Halmstad. Första stoppet var
kaffe och smörgås med travtips innan vi klev ur på en solig stallbacke på Halmstadtravet.
Vi möttes av en som alltid lika gästvänlig Peter Untersteiner som tog sig tid för oss när han ändå inte
var på trav. Vi gick en rundvandring där Peter berättade om sin resa från lärling till dagens 180 hästar
i träning. Han svarade på allas frågor och berättade om hela sin verksamhet med sin duktiga
personal, träningsupplägg, foder och det bästa rådet som vi fick till oss är ”krångla inte till det” och
hur viktigt det är att ”inte vara stressad tillsammans med hästar”.

I hagen glänste Poet Broline som älskar att visa upp sig. I slutet av rundturen berättade även Peter
om sina fina minnen och vi fick se en riktigt fin samling priser, foton och segertavlor. Man kan inte
annat än bli imponerad av hans yrkesskicklighet och förmågan att ha koll på allt även om
verksamheten är stor. Han har en glöd av att fortfarande vinna lopp och det märks när han med
stolthet berättar om framgångarna som han varit med om och de segrar som han drömmer om.

Andra stoppet var Johan Untersteiners nybyggda drömgård i Holm. Vilket fantastiskt ställe!

Peter tog med oss här på rundvandring där vi fick hälsa på en riktig stjärna: Cyber Lane.

Det var lite kallt och blåsigt där solen inte nådde fram så Peter bjöd på kaffe och en Jäger, detta var
såklart mycket uppskattat! Peter vet hur man gör ett gäng frågvisa och lite förvirrade travtokiga på
absolut topphumör!

Nu har Peter fått 24 ytterligare personer att heja lite extra på honom i tv rutan. Studiebesöket
avslutades med att vår ordförande Gunnar gav en present som tack för att vi fick komma.
Avslutningsvis stannade vi för en efterlängtad lunch tills bussen var åter kl 18.00 på Axevalla. Lyckan
på v75 tippet var inte så stor men det överröstades av nöjda resenärer som var imponerade av
Johans satsning med nybyggd gård och hur trevlig och tillmötesgående Peter var när han fick gäster!
Stort tack till alla ni som var med och förgyllde resan!
/Emma o Styrelsen

