OKTOBER-NOVEMBER 2018
Hejsan
Vi tar nu steget in i årets absolut tråkigaste månad om du frågar mig.
Jag syftar delvis givetvis på hur urbota trist vädret kan vara, men sett till min profession också på hur
nyckfullt det kan vara med träningsmöjligheterna där det ena dagen är knallbetonghårt i backen för att sen
vara hur löst och geggigt som helst. Den senaste veckan har åkrarna bjudit på det underlag som lämpat sig
bäst för att köra häst.
Nåväl, även denna nu gångna oktobermånad har varit bra sett till stallets tävlande även om vi inte nått de
föregående månadernas fantastiska siffror, men jag är ändå helt nöjd med prestationerna.
En riktig höjdare var tripperna till norska Momarken – sex mil från Årjäng i Värmland – med Vännfors
Stjärna som började med att bli femma i försöket till norska TravOaks och därigenom kvalificerade sig till
finalen.
Hon var lite nedsatt i försöket och det är klart att en 106 mil resa inte är den optimala uppladdningen.
Mellan försök och final hyste vi in henne hos tränaren Tom Horpestad i Årjäng där hon trivdes bra och hon
var med en rekordsänkning på hela 2.7 sekunder riktigt bra i finalen där hon blev sexa. Det grämer mig
dock att vi fick släppa en häst förbi oss precis före mållinjen.
Hur som helst är det givetvis i såna här större sammanhang vi strävar efter att få vara med och förhoppningen är givetvis att det ska bli mer av en varan under kommande år.
Under oktober månad har vi fått alla vår fem ettåringar i vagn och det helt utan problem. De är rakt igenom mycket snälla och trevliga att hålla på med där det nu handlar om att lära dom ta styrning varför det
blir mycket körning i åttor och så. Det handlar alltså fortfarande om grundläggande grejer och inte direkt
träning.
In på träningslistan har nu Verdals Bris, som jag köpte i Oslo i början av oktober, kommit och Tommy
Nilssons inköp på samma auktion, Lykkje Tea, kommer till mig under denna vecka för inkörning. Det ska
också bli skoj.
För ett par veckor sedan fick vi Umåkers A-tränare träffa framgångsrika Svante Båth under en eftermiddag där det snackades mycket om kundvård, rekrytering av hästägare och mycket, mycket mer som var intressant att ta del av. Vi själva i Innergård har ideer hur vi ska kunna vidareutveckla dessa viktiga bitar och
andra där exempelvis denna ”Stallrapport”, det här är ju tredje månadsrapporten, kan sägas vara en ny företeelse under rubriken kundvård som jag hoppas att du uppskattar.
Intressant och roligt var också att jag förra veckan poddintervjuades av Umåkers vd Robert Karlsson.
Vårt 43 minuter långa snack hittar du på hemsidan umaker.se.
Intressant hoppas jag också att det blir i nästa vecka, onsdag 7 november, då jag som en av fyra Umåkertränare ska vara med på något av en utfrågning under Hästägareföreningens höstmöte.
Trist är dock det faktum att omtyckta och duktiga Frida Andersson slutar som hästskötare hos oss här in
mot vintern varför vi nu är på jakt efter hennes ersättare. Tips mottages med tacksamhet.
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