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Behärskar alla
järnhingstar
LE-CROISE LAROCHE. Han har järnhingsten på banan. Och tar järnhingsten
utanför.
Philippe Daugeard och hans Univers de Pan ska erövra Europa under
2015. Och det verkar inte som om fransmannen är ute och cyklar.
Eller rättare sagt, det är han, men knappast med sina ambitioner.
Text CECILIA KRISTOFFERSSON Foto GERARD FORNI
n varm måndagkväll i september
gör Travronden resan genom ett
Frankrike, som hösten ännu inte
fått sitt grepp om, till Le-Croise Laroches kolstybbsbana i Lille.
Detta för att träffa Philippe Daugeard, mannen som var relativt okänd för
större delen av Skandinavien innan han
presenterade sig på allvar i år genom
att först leka hem Finlandia-Ajo och senare Oslo Grand Prix med Univers de
Pan.

E

”Kör man och tränar
själv kan man inte
skylla på någon”
Philippe har med sig två hästar i bussen och har åkt iväg själv, utan någon
skötare, från gården Haras Le Nouveau
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Monde i Gran Camp, Normandie till
kvällens tävlingar. Resan med transporten tar honom cirka 3,5 timmar.
Philippe tycker om att åka själv på
trav utan att ta med sig någon hjälp,
han trivs bäst när han har full koll på läget. Han tycker att personalen har haft
det lite tufft på sistone och han gillar
att göra jobbet själv, då kan man inte
skylla på någon annan om något går
galet.
Stallet hade hästar som startade i
Avenches i Schweiz i fredags, en bana i
närheten av gården i lördags, Chateaubriant igår, Lille idag och Cabourg
imorgon. Det är full fart för hästar och
personal för tillfället.
Ikväll överlåter han tömmarna på
den ena hästen åt Pierre Vercruysse,
han tycker inte själv att han får till det
bakom Version Royale, ett sto efter
Niky, och vill prova någonting nytt.
Kvällens andre häst, Bralon (e. First de
Retz) kör han själv. I vanliga fall kör han

det mesta själv och det med bra resultat.
– Det är såklart jobbigare att stå på sidan. Det är mindre nervöst att köra
själv, men ibland måste man hitta på
något för ägarens skull när man känner
att man kört fast. När man kör och tränar själv kan man inte skylla på någon
annan heller, säger Philippe med ett
skratt.
Kvällen börjar lite sisådär, det blir en
omstart i kvällens femte lopp och Version Royale blir nervös och drar på sig
en galopp i första sväng med diskvalifikation som följd.
”Merde”, blir tränarens enda kommentar och han får senare förklaringen
av kusken att hon blev för stressad av
omstarten.
På franskt manér står de båda hästarna färdigselade och uppbundna från
dess att de gjorts iordning för värmningar tills de ska ut till loppen. Det losTravronden Vinternummer 2014

Philippe Daugeard, är inte bara travtränare till Univers de Pan och ägare till hunden Galette. Han är dessutom elitcyklist och tog silver i
veteran-VM i velodromcykling 2013.
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Philippe Daugeard om Sébastien Guarato
”Enligt mig är han en av de bästa tränarna för dagen.
Han startade med två tomma händer och har idag några av Frankrikes bästa hästar. Sébastien är inte rädd för
något utan går alltid sin egen väg, det är bara att lyfta på
hatten för honom. Varje år plockar han fram en ny kulletta bland sina unghästar. Han har väldigt mjuka händer, du ser aldrig galna hästar hos honom. Jag är lite mer
reserverad av mig, när jag var yngre var jag väldigt blyg.
Sébastien är min motsats, han pratar med allt och alla
och är väldigt jovialisk och social.”
sas lite på bukgjorden och tungbandet
plockas av, men i övrigt står de i full tävlingsmundering och inväntar marschorder.
Travronden får rycka in som hästskötare och hjälper Philippe att sela av
och duscha Version Royale, då han ska
ut och köra Bralon själv i loppet efter. Vi
gör ett snabbt byte med vagnen och beger oss mot banan för nya tag. Han är
nedstruken till spår tre med den treårige hingsten och har stora förväntningar.
Bralon brukar kunna strula lite och gå
över i passgång, men han var riktigt fin
i värmningen. Hästen öppnar bra och
sitter snabbt i ledningen för att släppa

Philippe Daugeard
Ålder: 46
Familj: Fru Lynda, dottern Claire, 22, och sonen Maxime, 20.
Hästar i träning: 50
Dricker: Champagne
Äter: Fisk
Hobby: Cykling
Segrar: 689, varav 687 i sulky och två i monté.
Största loppet känslomässigt: – Helt omöjligt att säga. Grand
Criterium de Vitesse för att det var min första grupp I-vinst i
Frankrike, Finlandia-Ajo för att det var mitt första grupp I-lopp
utanför Frankrike och Oslo Grand Prix för att då hade jag hela familjen med mig. Min fru, min dotter, som hade flugit dit från Polen där hon studerar och min son var på plats. Alla dessa tre
grupp I-segrar ligger mig varmt om hjärtat på olika sätt, det går
inte att rangordna dem inbördes!
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till storfavoriten i första sväng. Han gör
ett kanonlopp som tvåa, men kusken är
inte lika nöjd.
– Jag trodde att jag skulle vinna lätt
när jag fick luckan, men han är precis
som sin mor Ophelia! Hon tjänade
113 000 euro och tog ett rekord på 1.14.0,
men vann bara två lopp i karriären. Så
fort hon kände att hon var på väg att få
nosen först så bromsade hon. Ophelia
avslutade karriären med seger och jag
ville egentligen inte sluta tävla med
henne, men hon var då dräktig och i
Frankrike får man bara tävla fram till
september med stona när de är dräktiga, säger Philippe Daugeard.
Vi står i boxarna bredvid svenskan
Marie Norberg, som sedan flera år är
verksam i Frankrike. Hon fick ett stipendiat av damklubben på Bergsåker 2003
för att åka till Frankrike i en månad,
men är kvar än idag.
Hon är sambo med Didier Brohier
och de har två söner tillsammans. Marie
får hoppa in som tolk till och från och
hon har bara gott att säga om Philippe.
Hennes man Didier och Philippe har
varit vänner sedan barnsben.
Maries egenuppfödde och egenägde
Viking Normand (e. Ni Ho Ped d’Ombree) slutar för övrigt tvåa i det lopp Version Royale galopperar bort sig.
– Han är lite speciell och har haft

mycket problem. Bland annat med en
mikrofraktur. Därför kör jag honom alltid själv, även i proffsloppen, säger Marie, som har lärlingslicens i Frankrike.
Bland det första man lägger märke
till hos Philippe Daugeard, som på ett
personligt plan själv påstår att han är
ganska reserverad av sig, är att han gör
allting med ett leende.
Även om det är galet mycket att göra
då man är iväg med två hästar själv, till
råga på allt i loppen efter varandra, så
tar Philippe det mesta med en klackspark.
Mitt i skoryck för fulla muggar tar
han sig tid att gå iväg för en fotograf-
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Sébastien Guarato om Philippe Daugeard
”Philippe är supersympatisk, han har en väldig passion
för sina hästar och han är en fantastisk kusk och tränare. Det var inte många utanför Frankrike som kände till
honom innan Univers de Pan, men här i Frankrike har
han varit en erkänt bra kusk och tränare länge. Det är
en väldigt snäll och bra man.”
ering tillsammans med Sébastien Guarato, som är på väg att lämna banan efter vinst i kvällens första lopp som tränare och kusk bakom Cristal River, en
tvååring efter Quaker Jet.
Philippe jobbar på utan stress, har ett
vänligt ord och ett hej till alla han möter på banan. Han verkar väcka sympatier hos folk och har inga problem att få
en hjälpande hand av förbipasserande.
Först dyker det upp en äldre herre för
att hjälpa till med värmningen av den
första hästen, sedan en kvinna för att
hjälpa honom ut med kvällens andra
häst.
Efter Bralons andraplats springer Jeremy Van Eeckhaute fram för att hjälpa
till med att hålla hästen i ”balansen”, en
obligatorisk plats att gå till för de fem
främst placerade ekipagen i varje lopp,
medan Philippe rycker nummerbrickorna av hästen för att visa upp sig för
domarna.
Philippes mamma gick bort när han
var 17 år och han begav sig hemifrån för
att jobba hos en mindre tränare, Daniel
Lelodet, i närheten av hemmet och
pappa Michels uppfödning, Dudome.
Lelodet var en nära vän till familjen
och Philippe gjorde sin praktik från
travskolan i Graignes där.
Hos Lelodet tog han sina tre första
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segrar som lärling. De två första segrarna togs i monté tillsammans med Omnes Barroes, men den disciplinen slutade Philippe ganska tidigt med då han
kände att han var för tung och lång.
Han gick vid 18 års ålder vidare till Marcel Cherruau.
Där började även två andra av Frankrikes idag största tränare sina karriärer
som lärlingar, Bruno Marie och Sébastien Guarato. Sébastien och Philippe jobbade tillsammans där ett tag och Sébastien tog sedan över Philippes plats i
stallet.
Den obligatoriska värnplikten i
Frankrike infaller när man är 20 år och
direkt som Philippe muckat därifrån
plockade han ut tränarlicensen, detta
redan vid 22 års ålder och han köpte
gården Haras Noveau Monde, där han
är kvar än idag.
Tillsammans med frun Lynda har han
äldsta dottern Claire, som studerar arkitektur. Hon är för tillfället inne på sitt
fjärde år av den femåriga utbildningen
och detta år tillbringas som utbytesstudent i Polen som en del av den internationella delen i utbildningen. Claire har
aldrig varit speciellt intresserad av travet, men följer gärna med och hejar när
de större loppen körs.
Paret har även sonen Maxime, som
utbildar sig till ingenjör. Han är delvis

engagerad i deras egen uppfödning,
men tävlandet har han inget större intresse av.
Philippe Daugeard är mannen bakom Univers de Pan, hästen som vann
Grand Criterium de Vitesse, Finlandia
Ajo och Oslo Grand Prix tidigare i år.
Kenya du Pont-hingsten fick ett wildcard från Vermo, efter segern i Cagnessur-Mer, och tog hem Finlands största
löpning på 1.10,7a/1 609 meter.

”Univers är stenhård.
Det är en av hans
främsta egenskaper”
Ekipaget var inbjudet till Elitloppet
2014, men Philippe valde att avstå med
sin svarta hingst. Han trodde att två
heat samma dag skulle bli för tufft för
sin sexårige stjärna och han ansåg inte
att hästen hade den hårdheten i sig.
För 2015 är huvudmålen Prix d’Amérique och Skandinavien-turne med Elitloppet som höjdpunkt, det vill säga om
hästen har formen i maj och de får en
inbjudan.
Univers de Pans matchning mot Prix
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Philippe i färd med att köra ett
snabbjobb på gården. Längs husväggen står cykeln som Philippe brukar
ta till eller från travbanorna.

d’Amérique blev försenad på grund av
en lättare skada på hasen, som han ådrog sig i hagen. Univers de Pan var inte
med i det första B-loppet, Prix de Bretagne och kommer mest troligt inte att
tas ut till Prix d’Ameérique.
Hästen är friskförklarad av veterinären för att börja träna igen, men Philippe stressar inte på sin stjärna utan säger
att det får ta den tid det tar.
Philippe säger att det finns fler lopp
än just nästa års Prix d’Amérique och
han sätter hästen främst i det här fallet.
Prix d’Amérique är ett fruktansvärt
fysiskt krävande lopp och eftersom han
inte känner att Univers de Pan är i absolut toppform, så ställs siktet istället mot
Prix de France för att sedan vara på
topp till Elitloppet. Han tvivlar inte en
sekund på att Univers de Pan står pall
för två heat.

”Krävs tur att hitta en
sådan undantagshäst
som Univers de Pan”
– Univers de Pan började träna i mitten av november och kommer inte att
vara med i några av de förberedande
loppen till Prix d’Amérique. 2015 riktar
vi in oss på att vara med och slåss om
segrarna i Finlandia-Ajo, Elitloppet och
Oslo Grand Prix istället. Prix d’Amérique får det bli 2016, säger Philippe.
Univers de Pan är en undantagshäst
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– Det är som att köra en bil. Univers
och har kunnat träna och tävla utan
skadeproblem och sjukdomar ända se- de Pan är fruktansvärt allround. Han
har visat att han går på alla distanser
dan han var två år.
Det kom ett litet bakslag i höstas, och han är väldigt travsäker. Det är en
men nu verkar allt vara på rätt spår riktig hedershäst. Även om han har
börjat betäcka i år så känns han precis
igen.
– Hästen är stenhård. Det är en av som inför fjolårssäsongen, om inte
hans främsta egenskaper. Vi har i stort ännu starkare, säger Daugeard.
sett aldrig behövt ta honom till en veterinär förrän i mitten av oktober i år och Univers de Pan köptes in som ettåring
detta på grund av en olyckshändelse i på auktionen i Caen för 3 800 euro och
han är utåt sett ganska stamlös. Hans
hagen.
– I vintras var hela stallet utslaget av mor Gypsilore (e. Pan de la Vaudere)
ett virus. Av mina 50 hästar var det bara hade ingen strålande karriär och tjänatre som inte blev sjuka, Univers var en de blott 9 193 euro.
Fadern Kenya du Pont (e. Baccarat du
av dem, han var helt oberörd och kunde
träna på hela vintern. Det här är en rik- Pont), med segern i Criterium des 5 Ans
som största fjäder i hatten och 354 120
tig järnhäst!
– Ett annat exempel, han slog sig på euro intjänat, har inte haft någon stören kota i hagen sex dagar innan avresan re framgång i aveln. Hans bästa avkomtill Finlandia-Ajo och kotan svällde ma är just Univers de Pan.
Philippe föll direkt för hur Univers de
upp till storleken av en fotboll. Då det
var så tätt inpå loppet kunde man inte Pan såg ut och rörde sig på auktionen.
göra något annat än att kyla kotan och Han ropade in honom till sig själv och
erbjöd sedan Olivier Horvath att köpa
resan var i fara.
– En vanlig häst skulle behövt två in sig på 50 procent i hästen. I dag äger
veckor på sig för att återhämta sig efter de hälften var.
– Jag är på aukdet, men två dagar
tionen i Caen varje
innan avresan såg
år och hittar alltid
allt bra ut igen och
någon häst jag
vi bestämde oss för
tycker om. Det
att åka. Han vann
krävs fruktansvärt
sedan lätt, säger
mycket tur för att
Philippe.
hitta en sådan unÄr det en sak
dantagshäst som
han är noga med
Univers de Pan, säså är det att framhäva hästen, istäl- Philippe Daugeard har god hjälp på ger Philippe.
Efter auktionen
let för sig själv.
gården.
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tog han med sig Univers de Pan hem för
att påbörja inkörning och Philippe gillade vad han kände och såg redan i
unga år. Hästen betedde sig exemplariskt från dag ett.
Philippe trodde tidigt att Univers de
Pan hade något extra och valde att matcha hästen lugnt.
Han startade honom tio gånger som
tvååring och det är väl kanske inte vad
alla skulle säga var en lugn matchning,
men där håller inte Philippe med.
– Jag tog bara ut hästen på gräsbanor,
på så kallat provinstrav, och jag körde
honom alltid själv med mycket sunt
förnuft. Bara man kör med insidan av
huvudet anser jag att det för hästen
framåt att komma igång och starta tidigt. Jag startade igång Univers de Pan
istället för att köra tuffare jobb med honom hemma.
– Känslan är att de får en annan hårdhet och fart i benen av att gå med i lopp,
men jag körde aldrig för att vinna när
hästen var yngre. Sedan är det såklart
inte alla hästar man kan köra det upplägget med, men man får helt enkelt
känna från häst till häst. Univers var lite
överambitiös och ville springa lite för
fort i värmningarna i början så vi hade
ett så kallat pullnät på honom, men det
har han slutat med nu. Även han blir
äldre och klokare, säger Philippe.
Philippe bedriver även egen uppfödning i liten skala och han har tio fölston. Fem av dem betäcktes i år med
Univers de Pan och alla har tagit sig.
Univers blev i år fulltecknad och har betäckt 100 ston, 97 av dem är bekräftat
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dräktiga så fertiliteten kan man inte
klaga på. En riktig järnhäst i ordets rätta bemärkelse.
I oktober skulle Philippe varit med i
världsmästerskapen i velodromcykling
i Manchester, men det krockade med
auktionerna i Caen så han kunde tyvärr
inte åka och försvara silvret från 2013.
Han tävlar nu i veteranklassen, åldern
45-50 år.
Cyklandet är bara en hobby för honom, han är i första hand travtränare säger han, men man ser att det sved lite att
inte vara med i VM i år. Men det blir
ändå mycket träning och han cyklar ungefär 25 mil i veckan tillsammans med
tränarkollegan Bruno Marie och många
av dessa mil avverkas på väg hem från
tävlingar.

Då får cykeln åka med bak i hästbussen, sedan får någon annan köra hem
bussen medan Philippe hoppar upp på
cykeln och trampar hemåt. Men det är
inga strosande söndagsturer han tar.
– När vi kör de här tävlingarna så cyklar vi tre kilometer på 3,39 min, det
motsvarar ungefär en 1.13-tid för hästar
samma distans. Går man ut för hårt där
så får man en grym mjölksyra och kan
inte avsluta tävlingen. Benen blir helt
stumma, det tar tvärstopp och musklerna sväller upp till det dubbla efteråt.
– Det är lättare att förstå varför hästarna som får en för hård öppning i loppen blir stumma till slut när man upplevt samma känsla själv. Jag försöker
alltid ta med mig det när jag kör lopp.
Man känner även hur viktigt det är med
nedvarvning efter en maxprestation

Philippe Daugeard tävlar i veteranklassen i velodromcykling, men
kunde i år inte
försvara VMsilvret från 2013
då tävlingarna i
Manchester
krockade med
auktionerna i
Caen.
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och med rejäl återhämtningstid. Det
blir även att man förstår vikten av att
följa med i ryggar för att vila och att
räkna in yttre förhållanden, säger Philippe.
Det längsta han har cyklat hem efter
en tävling är tio mil. Det tog honom tre
och en halv timme.
– På ett eller annat sätt måste man ju
komma hem och då kan jag lika gärna
passa på att träna mig själv. Distansen i
vissa cykellopp kan vara upp till 30 kilometer och då gäller det att vara grundtränad.

”Har jag bara en häst
i form vill jag definitivt
starta i Elitloppet”
– I veteranklassen är distansen två kilometer när vi kör i en velodrom, då
cyklar vi i en hastighet på 50 km/h och
det körs i grupper om fyra. Jag försöker
köra cirka 20 tävlingar om året, allt beror på hur det passar med hur hästarna
tävlar. Jag kör både inom- och utomhustävlingar, det är kul med lite omväxling, säger Philippe.
Dagen efter bär det av till Cabourg
för kvällstävlingar där han har en häst
till start.
Philippe hoppar då upp på cykeln för
att ta sig till banan. Han räknar med att
det tar ungefär tre timmar dit från gården på cykeln och en timme med hästbussen.
I vanliga fall cyklar han från tävlingarna, men det hinner bli för mörkt att
cykla hem på de oupplysta, smala och
kringliga vägarna i Normandie.
På frågan om vad han tycker om fal-

Univers de Pan har haft skadebekymmer i höst, och troligtvis står Philippe
Daugeard över Prix d’Amérique.
let ”Un Mec d’Heripre i Hugo Åbergs” där och kört, säger han med en blinkoch uttalandet att Sverige aldrig kom- ning och syftar såklart på ett fantastiskt
mer att få se några franska ekipage igen 2014 i Skandinavien.
fnyser Philippe bara.
– Har jag bara en häst i form
– Ni har ert regelverk och vi
till den sista helgen i maj vill
har vårt. Det är bara att accepjag definitivt starta i Elitloptera. Jag fick prova det den hårpet.
da vägen då jag blev diskvali– En häst som Univers de Pan
ficerad som tvåa i Oslo med Lufår man oftast bara en gång i liron de Barb, men det var inget
vet och då får man passa på att
att tjura ihop över. Det var bara CECILIA
ta chansen att vara med i de
att komma tillbaka med nya KRISTOFFERSSON stora loppen, avslutar Philippe
tag och det har gått mycket LE-CROISE
Daugeard med något drömLAROCHE
bättre på sistone när jag varit
mande i blicken…
‡

Univers de Pan
Kön Ålder Far
Mor
Rekord
hingst
6
Kenya du Pont Gypsilore 1.10,0ak

Intjänat
€1 388 630

Främsta meriter – segrar:
Gran Criterium de Vitesse, Gr I, Finlandia-Ajo Gr I, Oslo Grand Prix
Gr I, Prix de la Haye Gr II, Prix de Bruxelles Gr II
Andraplatser:
Prix de l’Atlantique (bakom Pascia’Lest), Prix de France (Noras
Bean), Prix Beachcomber Hotels’le Trou Aux Biches (Yarrah Boko),
Prix Jockey (Un Mec d’Heripre), Prix de la Marne (Beckman)
Tredjeplatser:
Prix de Washington, Criterium des 5 Ans

Univers de Pan vann Oslo Grand Prix 2014 och tränas för repris 2015. Philippe
Dauegard har även siktet inställt på Solvalla sista söndagen i maj.
Foto: ALN
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