
Till avel supertravaren  

ZLATAN NICK 
Zlatan Nick har hittills tävlat sex säsonger i ponnytraveliten, och vunnit storlopp både i Sverige och i Finland. Han 

har visat talang och tidighet genom sina framgångar i unghästloppen, och därefter bevisat sin hållbarhet och 

utveckling genom prestationerna de senaste säsongerna. 

Zlatan Nick kvalade redan i mars som treåring. Senare under säsongen noterade han 2.05,1a och placerade sig 

på femteplats i Kriteriet. 

Som fyraåring vann han Sprintermästaren, Ponnychampionatet samt Derbyt. Han gick även världsrekord med 

voltstart (1.52,3) och med autostart på fina tiden 1.51,5a. 

Som femåring vann han både Femårsbaggen och Femårsmästerskapet, och travade 1.47,0a. 

Zlatan Nicks rekord som äldre är hittills 1.44,9. Han har på 65 starter tagit 28 segrar, 7 andraplatser och 6 

tredjeplatser. Det innebär en segerprocent på 43 %, vilket vittnar om Zlatan Nicks ärliga löphuvud, vinnarskalle 

och travsäkerhet. Han har sprungit in totalt 49 888 kronor i prissumma. 

Zlatan Nick är rentravande, han har trots kontinuerligt tränande och tävlande aldrig varit skadad eller behandlad. 

Han är en positiv individ som alltid vill göra sitt bästa, har ett ypperligt temperament och kan resa tillsammans 

med ston, valacker eller hingstar.  

Zlatan Nick och Johanna Olofsson, Jägersro 2008 (foto: Mats Hallin©) 



Zlatan Nick har mycket stark härstamning, med ledande prestationsförärvarna Tyson II 536, 

Niklas 467 och Garribaldi 311 nära i stammen samt elittravare även i mödernelinjen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Han är avelsvärderad men ej godkänd enligt 

rasvisa bestämmelser. Han fick på 

avelsvärderingen 2013-03-03 utlåtandet:  

Stor, kvadratisk hingst. Rastypiskt huvud, 

grov hals. Bra resning, sluttande kors. Tät 

och tåvidd fram, instabil bak. Naturlig skritt 

med god steglängd. Markbunden trav med 

svagt påskjut.                                                                                                                                         

Poäng: 7-7-7-8-7 

 
Zlatan Nick avelsvärderingen, Sjonhem 2013-03-03                                                                                                    

(Foto: Rebecka J Åkerblom©) 

 

Eftersom vi anser att han genom sin utmärkta härstamning, sina fina prestationer, 

talang, tidighet och fina psyke har han mycket att tillföra aveln och vi vet att de 

stoägare som väljer att betäcka med honom inte kommer att bli besvikna. Kommer han 

bara nedärva en bråkdel av hans fina egenskaper kommer avkommorna att bli 

toppenindivider!  

I Finland i år väntas det födas fyra st. avkommor efter honom. 

 

 

Zlatan Nick finns till förfogande för friska och avmaskade ston i Sjonhem, på Gotland.  

 

Vid intresse och prisuppgift ring ägaren Johanna Olofsson 

Mob; 0704-08 22 56 

johanna.zabine@hotmail.com 
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