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LILLFAX
7 år, valack e Järvsöfaks – Nordli Gullet e Sjefen
58 starter 4-6-9 279.200:Ägare och uppfödare: Nordli Sven Olaf, Vännäs
Kämpar och nöter på, men vill inte direkt vinna. Var lite sämre ett tag och det på grund av ryggproblem. Är nu
på gång igen, bäst på sprintdistans där det finns ett lämpligt lopp med bilstart i Skellefteå i slutet av denna månad.
SID DOX
8 år, valack e Lykkemin – Nina Dox e Pavjol 67 starter 11-13-6 520.300:Ägare: Gällerstedt Mats & Nilsson Ernst Uppfödare: Ahlzén Gunnar, Färila
Stor kapacitet men vissa dagar vill han inte. Efter ett dåligt fjolår på grund av inflammation under framfötterna
blev han som ny med sulor. Har gjort två bra lopp här på slutet varför vi anmäler till V75 på Solänget 8 september.
STÅLVIKTOR
3 år, valack e Bork Odin – Eira e Spang Best 4 starter 1-2-0 50.500:Ägare: Johnny Löthberg Konsult AB m fl Uppfödare: Johnny Löthberg Konsult AB, Tavelsjö
En liten fin travare som i princip är 100-procentigt travsäker och som en gokart att köra, har fått en fin tävlingsstart och gjort fina lopp varje gång. Trist målgalopp som etta i torsdags.
STÅLVILLE
7 år, valack e Lome Elden – Eira e Spang Best 52 starter 6-12-9 452.950:Ägare och uppfödare: Johnny Löthberg Konsult AB, Tavelsjö
Satt fast med allt kvar i Lars Matsons Minne i Lycksele, men har nu varit ifrån ett par månader där han behandlats i en framkota. Mycket bra i comeback gångna vecka. Jag hade aldrig kunna drömma om att han skulle vinna över sprintdistans som han gjorde i maj.
THRAVARN
1 år, hingst e From Above – Thrava e Thai Tanic
Ägare och uppfödare: Sandström Roger, Umeå.
Kom hit 18 augusti från bete hos Marita Oscarsson i grannbyn, ska vara hos mig ett kvartal för inkörning och
grundträning. En liten, men mycket trevlig häst omkring vilken jag bara har positiva omdömen.
VALLE LUKAS
3 år, valack e Åsajerven – Gode Tider e Elding
Godkänd kval 171029
Ägare: Team JoB Racing AB, Västra Frölunda Uppfödare: Vallesether Nils Ö, Norge
Köptes i Norge för två år sedan, var rejält tjurig men efter att vi kastrerade honom har de dumtagen släppt. Har
gått en del banjobb vilka känts spännande och nu är tanken att han ska debutera på Dannero 10 september.
VÄNNFORS GRYNET
2 år, sto e Bork Odin – Vännfors Lotta e Järvsöviking
Ägare och uppfödare: Nordli Sven Olaf, Vännäs
En jättestor märr som vuxit hela sommaren, men nu bör vara färdigvuxen. Mamman Vännfors Lotta, som också var stor, hade jag i Kallsvenskan. Kan 1.50 för dagen inför vilken en rejäl träningsvinter väntar.
VÄNNFORS STJÄRNA
3 år, sto e Alm Viktor – Nordli Grynet e Nordli Svarten 6 starter 2-1-1 112.200:Ägare och uppfödare: Nordli Sven Olaf, Vännäs
Var som en vildhäst lämpad för rodeo i unga år, men är nu som en prinsessa som gör allt rätt. Är riktigt snabb
och har fått en bra tävlingsstart. Hösten mål är norska Oaks som körs 9 oktober på Momarken.
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