
Andelshäst Ailihphilia 
 
Född: 2015-04-30 Antal andelar: 20 
Kön: Sto  Pris per andel: 6.000 (exkl moms gäller till 30/4) 
Regnr: 15-1140 Månadskostnad: Ca. 600 sek/andel/månad 
 
Andelsstallet administreras av Easy KB. Läs mer på http://www.easykb.se 

Ulrika Wällstedt, som tillsammans med sambon Jonas Eriksson driver Stall 
Guldstjärna, är proffstränare (A-tränarlicens) med Solvalla som hemmabana. 
Verksamheten bedrivs på Söderby Gård vid Odensala (närmaste tätort 
Märsta).  
Stall Guldstjärnas filosofi: Vårt motto är kvalité, som går som en röd tråd 
genom alla moment i vår verksamhet. Extra stor vikt läggs på foderbiten som 
vi anser är en förutsättning för att nå bästa resultat. Vi har ett mycket bra 
samarbete med Krafft och dess foderrådgivare. Grovfodret inhandlar vi av 
Hästkraft som producerar ett mycket hygieniskt och välanalyserat hösilage. Vi 
är noggranna med att hästarna ska vara välmående och i bästa skick därför 
har vi ett bra samarbete med veterinär Nils Ronéus som är här minst en dag i 
veckan.Träningen av hästarna läggs upp individuellt för att passa varje enskild 
individ på bästa sätt.  
Ulrika och Jonas om Ailihphilia: 
Stor och rejäl märr med härlig exteriör. Rör sig redan nu på ett mycket 
spänstigt sätt. Helt klart ett sto med de bästa förutsättningarna för att bli en 
fin tävlingshäst.  
 

 
 

 

Breeders Crown (2-4 år) 
Sv Uppfödningslöpning (2 år) 
E3 (3 år) 
Svenskt TravOaks (3 år) 
Svenskt TravDerby (4) 
Kvarstår i Premiechansningen. 
Övr insatslopp tas beslut om 
efter hand de ska anmälas till. 

DAGSSTATUS AILIHPHILIA APRIL 2017

TRÄNARE ULRIKA WÄLLSTEDT OCH JONAS ERIKSSON

NAMNET AILIHPHILIA 

ANMÄLD TILL INSATSLOPP

STALL KUNSTA

HÄRSTAMNING

      A 

CHELSEA SMILE  (mor) 
Chelsea Smile gjorde inget väsen av sig på tävlingsbanan. Ailihphilia är hennes 
andra avkomma. Brodern Aibohphobia startade lovande men fick problem 
med framkotorna och är sedan september 2016 en lycklig ridhäst.   

CALL IT A DREAM (mormor) 
Call It a Dream tävlade med blandad framgång. Hade sitt bästa år som 4-åring 
då hon exv var andrahandsfavorit i försök till StoChampionatet. Hon har 8 av-
kommor, 6 som startat & tjänat 2,8 milj, bl a Katjing, Pinekiller & Happy Ours. 

ZOLA BOKO (far) 
Zola Boko var unghäststjärna och har mycket starkt möderne. Har lämnat bl a 
Tunika (sto 3 milj) och Undine (sto 1,7 milj). Äldsta kullen är 5 år. Avkommor.   
 

  Goetmals Wood 
 Zola Boko   
  Big Blue Kitten 
Ailihphilia 
  Giant Chill 
 Chelsea Smile 
  Call It A Dream 

Ailihphilia är uppväxt hos 
Anette Nyberg på Stall 
Kunsta ute på Adelsö. Vi 
har haft  hästar in- 
ackorderade hos Anette 
sedan slutet av 90-talet 
och vet att hästarna får en 
väldigt bra grund för livet 
som travhäst hos Anette. 

Ailihphilia är för dagen (4/4 2017) 161cm över manken. Hon kommer växa en 
del till och blir nog uppåt 170cm innan det tar stopp. En rejäl tjej alltså.  Under 
höst/vinter har ett-, och från årsskiftet, tvååringarna, mest gått långa 
träningspass i motionstempo. Detta för att bygga den helt avgörande grunden 
för att hästen ska kunna tåla träning och tävla bra och länge. Nu under tidig 
vår kommer kraven höjas (individanpassat) allt eftersom på unghästarna. 

Ailihphilia har 19,84% franskt 
blod i sig. Inavelsgraden är 6,4%. 
Båda värdena är eftersträvans-
värda enligt min uppfattning. Big 
Blue Kitten är utnämnd till Elitsto, 
även mamma till Yarrah Boko.  
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