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Hejsan
Jag tycker att det var precis nyss jag knappade ner rader för detta sammanhang, men konstaterar att
det nu gått en månad till, en fin höstmånad även om vädret varit lite nyckfullt med en del regn, ett
antal riktigt blåsiga dagar och ett kvicksilver som letar sig neråt.
Tanken med dessa rader och bifogad ”häst-för-häst-rapport” är att med regelbundenhet berätta
om hur det ser ut för oss i Innergård, hur verksamheten fungerar och mina synpunkter kring det
hela.
September månads avvikelse kan sägas vara att jag 7-9 september tillsammans med ett antal
kompisar – vi var nio stycken från Umeåtrakten – besökte Bjerketravet i Oslo och då framför allt
deras Klasselöpsauksjon där det under två kvällar var nära 80 kallblod och ännu fler varmblod som
ropades ut. Att på så koncentrerad tid och plats få se så många fina ettåringar, fundera och spekulera är som att komma till ett väldukat smörgårdsbord. Hemma i Sverige ges vi inte den möjligheten
även om det under gångna veckosluts Kriterieauktion nu i alla fall var åtta kallblod att jämföras
med fjolårets lägre siffra då det 2017 var första gången kallbloden fick vara med i de sammanhangen.
Nåväl, det blev i Norge ett köp för mig i Verdals Bris (Norheim Svenn-Verdals Stjerna e Elding)
för 45.000 kronor där planen är att jag nästa år ska sälja ut den som en andelshäst.
Nämnas ska även att grannen Tommy Nilsson på andra sidan älven också kom hem med en häst,
att jag där i Oslo också skapade många nya norska kontakter som alltid är bra att ha och det ska nog
mycket till om jag inte åker dit igen om ett knappt år.
Enda minuset med Norgetrippen var att jag drog på mig en rejäl förkylning, men mer Norge kan
det bli snart då planen är att 9 oktober besöka Momarken där försök till deras Oaks står på programmet för Vännfors Stjärna. Nu tvingades jag tyvärr stryka henne på grund av feber förra helgen, men
nu är hon åter pigg och fräsch varför jag hoppas att det blir en tripp.
Annars handlar ”vardagarna ” nu mest om att sätta ynglingarna, ettåringarna alltså, för vagn vilket går bra så här långt även om det är mycket jobb. Jag har i dag tre ettåriga kallblod och två blodingar i stallet.
Att jag sedan i våras har en ny samarbetspartner i tidningen Västerbottningen känner du säkert
till, men nu har det hela utökats då jag för drygt en vecka sedan debuterade som ”Lokalkrönikör” i
deras tidning. Självklart bra för mig att synas i såna sammanhang också och jag brukar säga att det
är just landsbygdstidningarna Västerbottningen och Land plus då Travronden som numera är de
enda tidningar som intresserar mig till läsning.
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