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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
Tränar kontinuerligt bra här hemma. Har gåtts igenom av veterinär och det fanns inget att anmärka på. Han känns rejält fräsch och fin,
tanken är att han ska gå något banjobb i början av mars månad och därefter årsdebutera i lopp.
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
Känns fin i träningen här hemma, har blivit lugnare på ett bra sätt. Gick intervaller i måndags med vilket jag var nöjd, ska kollas av
veterinär så att allt är bra efter bränningen i bakhasorna. Det blir start när det är sommarbana.
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
Vi har nu lugnat ner oss med tryckvagnsintervallerna som han gick efter gaffelbandsskadan i höstas. Tränas nu vanligt med de andra,
har fått kiropraktikerbehandling, känns alltjämt stark och rör sig riktigt lätt och fint i travet.
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
Trampade sig lite i mitten av månaden vilket har läkt ihop så att han nu börjat träna igen. Jag tycker att han har alla förutsättningar att
bli Umåkers bästa treåring 2019, men han ska inte testas på bana förrän isen är bortskrapad.
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
Känns bättre än förra vintern, styrkan har han alltid haft, nu kör vi lite speediga intervaller och kanske blir det fler kortlopp i år för att
han ska få upp speeden. Ska gå banjobb när det blir sommarbana. Start i slutet av mars?
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
Var snuvig i slutet av fjolåret, men nu har allt varit bra ett tag. Startar i Boden denna fredag. Hoppas han bli lika nyttig som i fjol och
kanske försöker vi lura honom med skygglappar eller annat för att han ska vilja vinna lite mer.
KÄLLSJÖLINUS
2 år, valack e Tekno Odin – Kvitheims Karin e H.G.Balder
Ägare och uppfödare: Domeij Tomas & Asplund Tina
Tränar jättebra med de andra tvååringarna. Tekno Odin:arna har ju börjat bra och förutom Källsjöviking (nedan) har systern
S.S.Hjördis efter samma sto (Kvitheims Karin) också gått bra. Ska säljas ut som andelshäst i tio andelar här framöver.
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
Känns bra i träningen och kan han bara hålla sig lugn i tävlingsmomentet också så kan det bli riktigt intressant. Han ska få gå banjobb
i mars, men inte vid speciellt många tillfällen då han lätt kan bli het.
LIAPRINSEN
2 år, hingst e Spikeld – Eldturi e Järvsöviking
Ägare: Gällerstedt Mats, Vännäs Uppfödare: Andersson Eva-Lott & Lia Johannes
En liten fin hingst som visar samma klokhet som mamman som jag tyckte mycket om. Sköter sig jättebra i träningen vilket vi fortsätter med under eftervinter och vår och planerar preliminärt för premielopp i maj månad.
LILLFAX
8 år, valack e Järvsöfaks – Nordli Gullet e Sjefen 60 starter 4-6-9 283.800:Ägare och uppfödare: Nordli Sven Olaf, Vännäs
Behandlades i en bakkota i början av december varefter vi också fick ett litet bakslag. Rehabiliteringstränas fortfarande efter den skadan med tryckvagnsintervaller. Här blir det nu inga starter under vintern.
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