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DEVIL IN THE SKY
2 år, valack e Pojke Kronos – Touch the Sky e Center Field Godkänd premie 180717
Ägare: Blom Ulf, Östervåla
Uppfödare: Blom Göran, Östervåla
Frodas och växer, fungerar bra på alla sätt och vis. Efter premieloppet i mitten av juli blev han dock förkyld och
var snuvig ett tag. Nu är han åter i full träning med tanken att han ska gå kvallopp i september.
ELSÅS RAVN
3 år, valack e Bork Odin – Dolly Stjerna e Spang Best
1 start 0-0-0 3.800:Ägare: Easy KB, Uppsala
Uppfödare: Köhne Jan Roar, Norge
Lättravad och speedig. Åtgärdades i ett framknä efter kvalet i början av juni, har sen tränats under sommaren
och gick ett provlopp på 35.5 i mitten av augusti varefter vi anmälde för debut 31/8 där han blev rätt stressad i
storhästsloppet med en femteplacering.
ELSÅS STORM
3 år, valack e Lome Elden – Lykkje Liv e Järvsöfaks Godkänd kval 180602
Ägare: Hellgren Lennart, Umeå Uppfödare: Pedersen Harald
Mycket stor och rejäl häst som vuxit, vuxit och vuxit ännu mer. Är i dagsläget mycket stark men inte direkt
speedig. Gick provlopp på bra sätt för några veckor sedan. Tanken är att han ska debutera 18 september på Solänget.
GULI BEST
2 år, valack e Lome Elden – Guli Galant e Järvsöviking Godkänd premie 180629
Ägare: Andersson E-L, Gällerstedt M & Lia J Uppfödare: Andersson F & HB Anderssons Hästar
Hade bara varit på bana två gånger när han gick premielopp i Lycksele där han skötte sig med den äran i en kortare vagn. Det blir kval i höst och sen rejäl vinterträning inför tävlingsdebut nästa sommar.
GULI CASTOR
5 år, valack e Järvsöfaks – Ternemy e Elding. 22 starter 7-6-4 218.000:Ägare: Stall Lapp Brun KB, Tavelsjö
Uppfödare: Andersson F & HB Anderssons Hästar
Har utvecklats rejält i sommar, blivit bättre för varje start, nått fina resultat och också börjat få upp farten även
om han fortfarande är bäst över långdistans. Han är mycket fräsch och fin för dagen där nästa start är tänkt att
bli i Boden 27 september.
GULI VINN
5 år, valack e Wikvinn – Guli Galant e Järvsöviking 15 starter 2-6-1 125.000:Ägare: Stall Vännfors Odin
Uppfödare: Andersson Fredrik, Umeå
Har gjort det jättebra, varit jämn och säker om än lite lat, kan baske mig inte galoppera och fick inga men efter
olyckan i mars. Har tagit pengar i alla starter, men fick i somras en sträckning på böjsenan vänster fram, men
ska vara tillbaka om några månader.
KÄLLSJÖLINUS
1 år, hingst e Tekno Odin – Kvitheims Karin e H.G.Balder
Ägare och uppfödare: Domeij Tomas & Asplund Tina
Kom till oss i Innergård 20 augusti efter att ha gått på sommarbete i Undrom där jag genom åren haft många
hästar. Har tömkört honom några gånger, det är en trevlig individ som är riktigt pigg och rask.
KÄLLSJÖVIKING
3 år, valack e Järvsöviking – Kvitheims Karin e H.G.Balder 3 starter 0-0-1 17.300:Ägare: Domeij Tomas & Lennart, Asplund Tina Uppfödare: Domeij Tomas & Asplund Tina
Har hög kapacitet och fart för att vinna, men har varit väl ivrig i de tre starterna som han gjort. Är behandlad i
ett framknä sedan förra starten, men tränas för comeback på Umåker 29 september.
LIAPRINSEN
1 år, hingst e Spikeld – Eldturi e Järvsöviking
Ägare: Gällerstedt Mats, Vännäs Uppfödare: Andersson Eva-Lott & Lia Johannes
Köpte jag i våras efter att en gång i tiden haft mamman Eldturi som var liten, men med stort hjärta. Gick på
sommarbete i Undrom, kom 20 augusti och har tömkörts några gånger där han skött sig perfekt.
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