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DEVIL IN THE SKY
2 år, valack e Pojke Kronos – Touch the Sky e Center Field 2 starter 0-0-1 12.200:Ägare: Blom Ulf, Östervåla
Uppfödare: Blom Göran, Östervåla
Gjorde en start på Bergsåker i början av november där banan, enligt kusken, var hård vilket var anledningen till att han
galopperade i omgångar, däremellan gick han bra. Efter det trampade han sig höger fram då han fick vinterskor. Nu tryckvagnstränas han.
ELSÅS RAVN
3 år, valack e Bork Odin – Dolly Stjerna e Spang Best 2 starter 0-0-0 4.300:Ägare: Easy KB, Uppsala
Uppfödare: Köhne Jan Roar, Norge
Gick inte bra i andra starten varför han under tre veckor varit hos Mika Haapakangas för att bekanta sig mer med banmiljö och många andra hästar i omgivningen. Vi ska veterinärundersöka honom innan eventuell start i Skellefteå 15/12.
ELSÅS STORM
3 år, valack e Lome Elden – Lykkje Liv e Järvsöfaks
2 start 0-1-1 25.000:Ägare: Hellgren Lennart, Umeå
Uppfödare: Pedersen Harald
Benet med gaffelbandsproblematiken känns bättre och bättre och han körs nu varannan dag i tryckvagn vilket fungerar
mycket bra. Vi ska kolla upp honom i januari och hoppas att han då kan friskskrivas för rejälare träning.
GULI BEST
2 år, valack e Lome Elden – Guli Galant e Järvsöviking Godkänd kval 181012
Ägare: Andersson E-L, Gällerstedt M & Lia J Uppfödare: Andersson F & HB Anderssons Hästar
Efter kvalet i oktober har det inte hänt speciellt mycket här under denna månad. Han är frisk och fräsch och tränar på bra i
vardagen. Tycker att han ska kunna debutera rätt tidigt till våren om det fortsätter så här.
GULI CASTOR
5 år, valack e Järvsöfaks – Ternemy e Elding.
25 starter 8-6-5 256.500:Ägare: Stall Lapp Brun KB, Tavelsjö Uppfödare: Andersson F & HB Anderssons Hästar
Fungerade inte alls i årets sista start, hade svårt att få fäste, till viss del då banan bjöd på alla olika underlag. Går nu med
fyrhjulsvagn varannan dag, är frisk och fräsch men ska för säkerhets skull gås igenom av veterinär under december.
GULI VINN
5 år, valack e Wikvinn – Guli Galant e Järvsöviking
18 starter 2-8-1 158.000:Ägare: Stall Vännfors Odin
Uppfödare: Andersson Fredrik, Umeå
Har gjort två starter under denna månad där han var mycket bra som tvåa på Umåker förra helgen. När inte vi fick vinna
där var det skoj att Robert Kärrman och Kaksi Can fick göra det. Nästa start för Guli Vinn blir i Skellefteå 15/12.
KÄLLSJÖLINUS
1 år, valack e Tekno Odin – Kvitheims Karin e H.G.Balder
Ägare och uppfödare: Domeij Tomas & Asplund Tina
Har hämtat sig bra efter operationen då han blev kastrerad i slutet av oktober. Är nu i full träning där jag är mycket nöjd
med travet. Efter nyår kommer denna intressant Tekno Odin-valack att säljas ut i tio andelar.
KÄLLSJÖVIKING
3 år, valack e Järvsöviking – Kvitheims Karin e H.G.Balder 7 starter 2-0-1 65.800:Ägare: Domeij Tomas & Lennart, Asplund Tina Uppfödare: Domeij Tomas & Asplund Tina
Hade otur, slog sig ovanför ett knä och galopperade i treåringsfinalen i Norrlands Elitserie. Vi hade bytt knäkappor till
förra lördagen då han blev het efter omstart, men sen gick bra och vann säkert. Efter några lugna veckor nu blir det vinterträning.
LIAPRINSEN
1 år, hingst e Spikeld – Eldturi e Järvsöviking
Ägare: Gällerstedt Mats, Vännäs
Uppfödare: Andersson Eva-Lott & Lia Johannes
Jag är väldigt nöjd med hur han sköter träningen på allra bästa sätt. Är riktigt matfrisk och påminner allt mer och mer om
mamma Eldturi som jag hade och verkligen gillade skarpt.
LILLFAX
7 år, valack e Järvsöfaks – Nordli Gullet e Sjefen 60 starter 4-6-9 283.800:Ägare och uppfödare: Nordli Sven Olaf, Vännäs
Han har varit sämre på slutet och får därför vara ifrån tävlandet ett tag. Veterinärkoll inom kort, sen kör vi med tryckvagn
med målet att kan ska få ett tävlingsvintermeeting med start efter nyår.
LYKKJE TEA
1 år, sto e Åsajerven – Hilderid e Lome Elden
Ägare: Nilsson Tommy, Vännäs Uppfödare: Svenhaug AS, Norge
Kom från Tommy på andra sidan älven i början av månaden och ska vara hos mig åtminstone till nyår. Hon sköter sig
mycket bra i vagn med långa fina steg, det här kommer att bli en jättefin häst för Tommy.
FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA

