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Gott Nytt Travår!
Vi har nu avslutat travåret 2018 och jag måste börja med att berätta hur stolt och nöjd jag är
över att vi – äntligen! – nådde rekordsiffran en miljon kronor inkört till stallet.
Självklart har jag haft den här miljongränsen i medvetandet och siktet under ett antal år
väl medveten om att det inte är direkt lätt att nå dit då jag i träning mestadels har kallblod
som inte har speciellt många rikstotolopp med de stora prispengarna att sikta på i de lägre
klasserna.
Sen vet jag givetvis också att det under 2018 var mer prispengar (cirka 20 procent) vilket
givetvis underlättade, men även utan denna så kallade pokalprispotthöjning hade vi nått nytt
rekord 2018.
Detta har bland annat berott på att det företrädelsevis varit friskt i stallet, många hästar
presterade som jag hoppats och önskat, att treåringarna som vi köpte in 2016 som ettåringar
har levererat jättebra och att verksamheten överlag har fungerat bra och friktionsfritt.
Miljonribban är något som vi har med oss in på det här nya året då det fortsatt finns fina
pengar att köra om och självklart inspirerar detta oss att jobba ännu hårdare. Som ett exempel så blir det nu en ny fyraåringsserie för kallblod med försök under våren och final med
100.000 i förstapris under Skellefteåtravets midsommardagstrav. Spännande!
Nu har vi äntligen fått vinter och har helt fantastiskt bra träningsförhållanden där det just
nu är hårdkörning både för hästar och folk med långa styrkesvängar för hästarna. Vi kör ungefär 18 kilometer med de stora hästarna, tvååringarna går 15 kilometer och ettåringarna en
dryg halvmil.
Det är oerhört värdefullt med denna uppbyggnadstid, men det tar tid, blir många långa
kalla dagar, men när jag sitter där bakom hästen och tuffar på så brukar jag tänka på hur
otroligt bra vårt travår 2019 ska bli med denna träning i grunden. Då känner jag inte kölden,
att mörkret lägrar sig och att timmarna flyger iväg.
Till sist vill jag framföra ett stort varmt 2018-tack till alla hästägare, personal och andra
medhjälpare och samarbetspartners för att ni på olika sätt och vis engagerar Er i Stall Gällerstedt och vår verksamhet. Utan Er skulle detta inte funka!
Nu tar vi nya friska 2019-tag och det från nästa vecka med Viktoria Sandström som ny
hästskötare i vårt team. Välkommen!
Mats Gällerstedt
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