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LILLFAX
8 år, valack e Järvsöfaks – Nordli Gullet e Sjefen
60 starter 4-6-9 283.800:Ägare och uppfödare: Nordli Sven Olaf, Vännäs
Har behandlats i en bakkota i början av månaden och efter det har han piggnat till och känns nu åter bra i träningen efter en sämre period. Ska få ett vintertävlingsmeeting med start i slutet av januari månad.
LYKKJE TEA
2 år, sto e Åsajerven – Hilderid e Lome Elden
Ägare: Nilsson Tommy, Vännäs Uppfödare: Svenhaug AS, Norge
Hon är nu inkörd och lite försiktigt tränad och går i detta tidevarv hem till Tommy på andra sidan älven. Hon
har långa fina steg, är pigg och framåt, ett fint köp av Tommy som nu får träna henne ett antal hundra timmar.
ONE TOUCH
2 år, hingst e Formula One – Touch the Sky e Center Field
Ägare: Blom Ulf, Östervåla
Uppfödare: Blom Ulf & Hammarstedt Ulla
Har blivit envis och tjurat till i träningen här på slutet varför han kommer att kastreras 9/1. Den blir givetvis
ingen rolig dag, men sen kommer han säkert att piggna till och bli lugnare. Tränas för full här på hemmaplan.
SID DOX
9 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, men har efter det veterinärbehandlats i hovlederna fram och tränar nu åter bra
här hemma. Han kommer att vinterstarta framöver och det närmast redan nu på fredag 4/1 i Skellefteå.
STÅLVIKTOR
4 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
Har svarat för en jättefin debutsäsong med 138.000 in på kontot. Sköter nu träningen på allra bästa sätt, allt
känns bra och jag räknar med att kan kommer att göra sin första fyraåringsstart i mars månad.
STÅLVILLE
8 år, valack e Lome Elden – Eira e Spang Best 58 starter 7-12-9 483.650:Ägare och uppfödare: Johnny Löthberg Konsult AB, Tavelsjö
Han har haft ett jättefint år där han tjänat 177.000, men på juldagen var det av någon anledning inget drag i
honom. Annars gör han alltid sitt. Nu är han vaccinerad, får vila en stund innan januariträning och tävlande
senare under vintern.
THRAVARN
2 år, hingst e From Above – Thrava e Thai Tanic
Ägare och uppfödare: Sandström Roger, Umeå.
Han travar som en klocka och har nu in i vintern inga som helst problem med broddar. Som jag sagt tidigare är
det en liten, behändig, snäll och trevlig häst på alla sätt och vis. Här bör det bli premielopp i april.
VERDALS BRIS
2 år, valack e Norheim Svenn – Verdals Stjerna e Elding
Ägare: Gällerstedt Mats, Vännäs Uppfödare: Bärheim Knut, Norge
Det blev stor skillnad i rätt riktning efter att han blev kastrerad i slutet av november. Han sköter nu träningen
på bästa sätt, varför jag är mycket nöjd med köpet i Oslo i höstas. Här är också tanken att han ska bli en andelshäst.
VÄNNFORS GRYNET
Godkänd premie 180831
3 år, sto e Bork Odin – Vännfors Lotta e Järvsöviking
Ägare och uppfödare: Nordli Sven Olaf, Vännäs
Var lite sjuk i november och fick då vila några veckor, men är nu frisk och åter i full träning. Går långa välgörande turer, tränar för att kvala fram på vårkanten och tävlingsdebutera till sommaren.
VÄNNFORS STJÄRNA
4 år, sto e Alm Viktor – Nordli Grynet e Nordli Svarten 9 starter 2-1-2 135.469:Ägare och uppfödare: Nordli Sven Olaf, Vännäs
Gjorde en vinterstart i Boden, men isbrodd var inget för henne. Nu vintertränar vi henne fram till våren då fyraåringsloppen börjar. Blev i Travrondens årsbok rankad som tvåa, efter Vindpärla, bland landets alla treåriga
kallblodsston. Skoj!

