
NEW YANKEE

4-års hingst e. Ken Warkentin u. New Jersey e. Love You
Tot. 23- 3- 1- 1- 10 (4)15,4M - (4)12,5aK Kr. 185.840

Selges i 10 andeler à kr 10 000 (inkl. alt ut 2020)
Maksimal månedskostnad per andel kr 500

Trener: Jenny Thygesen, Momarken

FOR DETALJER, SE BAKSIDEN!



Bakgrunn
New Yankee er oppvokst hos Ole Johan Østre, og gikk mønstringsløp for ham i september på 
1.24,6v/1640 meter. Tidlig som 3-åring ble han flyttet til Anders L. Wolden, Bjerke. I 3-årssesongen vant 
han to av ti løp, begge i DNTs unghestserie, og det ble 90 000 kroner innkjørt. Som 4-åring har han hittil 
vunnet ett av 13 løp, da han travet 1.13,3a som vinner. I Jarlsberg Grand Prix travet han to 1.12-tider 
samme dag og ble fjerde i finalen. I Derby-kvalen ble det galopp på startsiden. Inntjent så langt i 2020 
har det blitt drøye 95 000 kroner.

Grunnet avvikling hos tidligere eier ble New Yankee solgt på ASVTs internettauksjon i slutten av 
oktober, hvor vi kjøpte ham for 101 000 SEK. Vi har testet ham i ett løp, 23. november startet han fra 
spor åtte på Momarken, og fra femte innvendig spurtet han sterkt til han feilet fra seg andreplassen 100 
meter fra mål. Galoppen kom fordi han ble sårbeint.

New Yankee er sparsomt brukt og virker å ha mye utvikling i seg. Vi sikter mot å starte jevnlig i V75, og 
bronsedivisjonen (norskfødte høyest 400 000 kr) er et naturlig mål. A.J.F. Haneborgs minneløp i V75 på 
Momarken 27. desember blir trolig neste start.

Trener
Jenny Thygesen (31) har vært trener på Sørlandets Travpark siden 2011, og flyttet 1. november 2020 
virksomheten til Momarken, der hun disponerer 13 bokser. Hun har så langt tatt 18 seirer i V75 
(lørdag). Blant høydepunktene kan nevnes DNTs 5-årsløp for hopper (Voje Diva), Arnt Paulsens 
minneløp (Vestpol Dronninga) og Brisas æresløp (S.T.C.C. Faksa). Hennes for øyeblikket beste hest er 
Lome Perla, som har fire V75-seirer i 2020. I løp benyttes i hovedsak toppkusker. Stallens mest brukte 
p.t. er Lars Anvar Kolle, Åsbjørn Tengsareid og Dag-Sveinung Dalen.

Kostnader
Innkjøpspris kr 10 000 inkluderer alle kostnader ut 2020. Eventuelt innkjørt (fratrukket 10 % 
kuskeprovisjon, oppsitt og startgebyr) i perioden utbetales til andelseierne.

F.o.m. januar betales det kr 500 per 10 % andel til andelslagets konto. Treningsavgiften er kr 8 000+mva 
per måned. Andre kostnader som tilkommer er skoing, veterinær, transporter m.m.

Regnskapet avregnes ved årsslutt for hvert kalenderår, og et eventuelt overskudd utbetales til 
andelseierne. Dersom andelslaget går med underskudd vil dette bli dekket av treneren.

For spørsmål eller kjøp av andel(er), kontakt
Jenny Thygesen - 970 94 629 - jenny@jennythygesen.no

John Arne Degnes - 922 85 398 - degnes@gmail.com


