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DEVIL IN THE SKY
3 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
Skötte sig bra i årets två tvååringslopp även om det blev galopp på den hårda Bergsåkerbanan. Tränar nu långa
svängar och tryckvagnsintervaller och känns alltjämt fin och stark. Är fortsatt en lättsam och trevlig häst.
ELSÅS RAVN
4 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
Har behandlats i båda bakhasorna för så kallad harhas vilket man får av hård träning i kombination med att man
växer. Nu har hasorna bränts och det brukar alltid bli bra. Vilar just nu, tränas från januari för start på vårkanten.
ELSÅS STORM
4 år, valack e Lome Elden – Lykkje Liv e Järvsöfaks 2 start 0-1-1 25.000:Ägare: Hellgren Lennart, Umeå Uppfödare: Pedersen Harald
Gaffelbandsskadan har läkt ihop bra, han har vuxit och blivit ännu större, känns fin hemmavid i träningen som
mest handlar om tryckvagnsintervaller. Jag har stora förhoppningar på honom inför 2019.
GULI BEST
3 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
Bror med Guli Vinn och jag tror faktiskt att den här kan bli ännu bättre och blir förvånad om han detta nya år
inte blir en av de bästa treåringarna på Umåker. Tränar styrka just nu och det på ett fantastiskt bra sätt.
GULI CASTOR
6 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
Allt är bra med Castor som tränar styrka för fullt med långa svängar. Han var jättefin i somras då han vann fyra
lopp, fick en extra växel med de nya skorna, och jag räknar kallt med att han kommer att utvecklas ytterligare.
GULI VINN
6 år, valack e Wikvinn – Guli Galant e Järvsöviking 20 starter 3-8-1 192.000:Ägare: Stall Vännfors Odin
Uppfödare: Andersson Fredrik, Umeå
En ”hedersman” som ordnade årsmiljonen till stallet i Skellefteå lördag 15/12. Travsäker, klok och fin, oftast
tvåa eller trea men vill inte alltid sticka nosen först. Vi är mycket nöjda med hans utveckling hittills. Nu ska han
tränas under januari.
KÄLLSJÖLINUS
2 år, valack e Tekno Odin – Kvitheims Karin e H.G.Balder
Ägare och uppfödare: Domeij Tomas & Asplund Tina
Ser man han springa i hagen ser man vilken fantastiskt fin travare det är. Han är minst lika talangfull som brodern Källsjöviking. Han blev kastrerad i oktober, är lugnare och mer tillfreds nu. Ska säljas i tio andelar in på
detta nya år.
KÄLLSJÖVIKING
4 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
Tränar mycket med tryckvagn så att han ska hålla sig lugn vilket var hans problem tidigare, men det blev bättre
här i höst då han också vann två lopp. Kapacitet finns och jag förväntar mig en bra fyraårssäsong.
LIAPRINSEN
2 år, hingst e Spikeld – Eldturi e Järvsöviking
Ägare: Gällerstedt Mats, Vännäs Uppfödare: Andersson Eva-Lott & Lia Johannes
Prinsen borde egentligen heta Kungen då han verkligen chefar i hagen och sköter sig helt perfekt. Jag är jättenöjd med hästen som blir spännande att följa, han är inte så stor varför han borde bli rätt tidig i utvecklingen.
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