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ONE TOUCH
2 år, valack e Formula One – Touch the Sky e Center Field
Ägare: Blom Ulf, Östervåla
Uppfödare: Blom Ulf & Hammarstedt Ulla
Kastrerades 9 januari vilket gick bra. Har därefter återupptaget träningen och det på ett mycket bra sätt då han nu är mer fokuserad
på uppgiften än att som tidigare bråka och ha sig på ett bångstyrigt sätt.
SID DOX
9 år, valack e Lykkemin – Nina Dox e Pavjol
71 starter 11-13-6 528.700:Ägare: Gällerstedt Mats & Nilsson Ernst Uppfödare: Ahlzén Gunnar, Färila
Gjorde två starter i denna månad där han var okej som fyra i Skellefteå, men därefter i Sundsvall något sämre enligt Ove (A Lindqvist) som körde honom. Banan? Ska starta nu i februari om det finns passande lopp.
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
Allt är bra med ”Viktor” som tränar på ett bra sätt. Vi ska förbi veterinären och kolla upp honom här framöver. Årsdebuterar i april
och vi kommer att söka fyråringslopp som bland annat körs under Umåkers dubbelhelg 12-13 april.
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
Var som bekant inte på topp i lopp under juldagen på Umåker varefter han vaccinerats och vilat en stund. Nu har han tränat bra igen
här hemma under de senaste veckorna och eventuellt blir det årsdebut i Skellefteå 11 februari.
THRAVARN
2 år, hingst e From Above – Thrava e Thai Tanic
Ägare och uppfödare: Sandström Roger, Umeå.
Sköter sig alltjämt helt perfekt i träningen där han känns jättefin. Det är egentligen samma läge som det tacksamt varit hela vintern.
Tanken är att han ska gå premielopp i vår och han borde kunna starta i år som tvååring.
VERDALS BRIS
2 år, valack e Norheim Svenn – Verdals Stjerna e Elding
Ägare: Gällerstedt Mats, Vännäs Uppfödare: Bärheim Knut, Norge
Jag har ingenting att klaga på i träningen som han sköter på ett bra sätt. Tanken är att han ska bli ett inslag i ett aningen nytt andelskoncept som vi planerar och har tänkt oss att sjösätta här framöver under våren.
VÄNNFORS GRYNET
Godkänd premie 180831
3 år, sto e Bork Odin – Vännfors Lotta e Järvsöviking
Ägare och uppfödare: Nordli Sven Olaf, Vännäs
Har varit i en rejäl växtperiod och blivit riktigt stor. Hon är inte tidig i utvecklingen, men kommer med garanti att ta sig och bli en
bra travare. Ska man redan nu fundera framåt så kanske Lycksele till sommaren kan bli debutarena.
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
Var nedsatt sist när hon startade på vinterbana. Är nu bra igen, pigg och rask i träningen med vilket jag är väldigt nöjd. Här siktar vi
på en ny cup för kallblodsston med försök och därefter en final som körs på Romme i juni.
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1811:
9 1-1-1
11 %
33 %
62.000:6.889:1812:
4 1-0-1
25 %
50 %
47.500:11.875:1901:
2
0-0-0
0%
0%
5.800:2.900:2018:
107 17-17-16
16 %
47 %
1.016.369:9.499:2017:
108 9-16-9
8%
31 %
522.200:4.835:2016:
122 11-21-16
9%
39 %
747.500:6.127:2015:
149 18-18-20
12 %
38 %
776.600:5.212:Kommentar:
Då stallet (Sid Dox) bara startat två gånger under januari finns det inte så mycket att kommentera.

