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ONE TOUCH
1 år, hingst e Formula One – Touch the Sky e Center Field
Ägare: Blom Ulf, Östervåla
Uppfödare: Blom Ulf & Hammarstedt Ulla
En jättefin häst som är bror till Devil in the Sky och One Touch känns faktiskt ännu bättre än storebror i det här skedet.
En stor och fin rackare som jag är väldigt nöjd med då han sköter sig helt perfekt.
SID DOX
8 år, valack e Lykkemin – Nina Dox e Pavjol 69 starter 11-13-6 522.900:Ägare: Gällerstedt Mats & Nilsson Ernst
Uppfödare: Ahlzén Gunnar, Färila
Var inte bra i senaste starten, har dessutom varit sjuk därefter och vi ska också till veterinären och se om vi kan hitta något fel då jag mellan varven tycker att han verkar vara framhalt.
STÅLVIKTOR
3 år, valack e Bork Odin – Eira e Spang Best
7 starter 2-2-1 138.000:Ägare: Johnny Löthberg Konsult AB m fl
Uppfödare: Johnny Löthberg Konsult AB, Tavelsjö
Var lite för laddad på Umåker, galopperade av friskhet men spurtade bäst av alla som trea. Sen trampade han sig tyvärr i
hagen, fick 40 i feber och medicin. Nu är han dock i full träning igen, men det blir ingen fler start i år.
STÅLVILLE
7 år, valack e Lome Elden – Eira e Spang Best
57 starter 7-12-9 478.150:Ägare och uppfödare: Johnny Löthberg Konsult AB, Tavelsjö
Fick nöja sig med en femteplats i ett lopp i Östersund i tisdags. Allt har varit bra med hästen i träningen under senare tid,
hade dock för lite tempoträning i sig till denna start. Vi siktar vi på V75-start hemma på Umåker på juldagen 25/12.
THRAVARN
1 år, hingst e From Above – Thrava e Thai Tanic
Ägare och uppfödare: Sandström Roger, Umeå.
Travar fyra, fem kilometer i de pågående grundträningsjobben och sköter sig jättebra där. Ger intrycket av att vara rejält
lättränad, är dessutom en mycket snäll och trevlig häst att hålla på med.
VERDALS BRIS
1 år, valack e Norheim Svenn – Verdals Stjerna e Elding
Ägare: Gällerstedt Mats, Vännäs
Uppfödare: Bärheim Knut, Norge
Nyförvärvet från auktionen i Norge i september hade det inte roligt i måndags då han kastrerades. Detta efter att han varit lite tjurig överlag, inte bara när jag körde honom, men med travet är det inga problem.
VÄNNFORS GRYNET
Godkänd premie 180831
2 år, sto e Bork Odin – Vännfors Lotta e Järvsöviking
Ägare och uppfödare: Nordli Sven Olaf, Vännäs
Har varit förkyld och krasslig under senare tid och därför fått vila under några veckor. Nu återupptar vi träningen kommande vecka och det med den självklara planen att det ska bli kval till våren och debut till sommaren.
VÄNNFORS STJÄRNA
3 år, sto e Alm Viktor – Nordli Grynet e Nordli Svarten 8 starter 2-1-1 127.469:Ägare och uppfödare: Nordli Sven Olaf, Vännäs
Det tog tid att återhämta sig efter trippen till Norge och starterna där. Hon gick ner rejält i vikt under det äventyret. Nu
känns hon dock åter bra i träning varför det blir start i Boden nästa söndag 9/12.

TRÄNARSTATISTIK

STALL GÄLLERSTEDT

Period
Starter/1-2-3-plac
Seger%
Plats%
Inkört
Inkört/start
1806:
8 3-1-2
37 %
75 %
99.500:- 12.437:1807:
12 1-3-1
8%
42 %
76.700:- 6.392:1808:
14 3-3-2
21 %
57 %
189.600:- 13.543:1809:
7 2-0-1
29 %
43 %
104.100:- 14.871:1810:
13 1-1-2
8%
31 %
90.269:- 6.944:1811:
9 1-1-1
11 %
33 %
62.000:- 6.889:2018:
103 16-17-15
15.5 %
46.6 %
968.869:- 9.406:2017:
108 9-16-9
8.3%
31.5 %
522.200:- 4.835:Kommentar:
62.000 kr inkört på nio starter blev facit för november. Samma månad 2017 körde vi in 57.000 kr på tio
starter Det fattas nu bara drygt 31.000 kr till en miljon inkört under året så vi är verkligen där och nosar nu
Fem av stallets hästar har tjänat mer än 100.000 kr i år.

