JANUARI-FEBRUARI 2019
Hallåj!
Då har vi tagit oss förbi det nya årets första månad och som brukligt är handlar det mycket om VÄDER.
För ett år sedan var januari en rejäl snömånad, den här gången har kylan präglat vår tillvaro. Det är ingen
lek att vara ute och träningsköra häst när det, som förra veckan, var 26 minusgrader, men det ska göras och
som bekant är det vi tvåbenta som störs av det medan hästarna kan hantera kylan på ett bra sätt.
Januari och februari är alltid lugna tävlingsmånader. Detta såväl totalt sett här i övre Norrland som för
vår verksamhet. Nu i januari blev det bara två starter för stallet och jämfört med föregående år så brukar det
inte vara så mycket mer. I fjol 2018 blev det sex januaristarter, för två år sedan tio.
Nu handlar det mest om uppbyggande vinterträning för att i mars börja tävla allt mer och i april månad
kommer de allra flesta hästarna, en hel flock, att vara ute i tävlingssammanhang och så här mitt i vinterträningen, ja, då känns det riktigt bra på alla fronter varför jag faktiskt redan nu börjar längta till sommarbanetävlandet.
Det känns som det är länge sedan vi gjorde bokslut för 2018, men nu 16 februari arrangerar Umåkertravet sin årliga gala där fjolårets prestationer ska uppmärksammas och belönas.
Här fick vi en mycket glad överraskning då inte mindre än fyra av våra hästar nominerats till utmärkelserna ”Årets yngre kallblod” (Stålviktor och Vännfors Stjärna tillsammans med Stefan Johansson och Janne
Norbergs Bork Faxa) respektive ”Årets äldre kallblod” där våra Guli Castor och Guli Vinn gör nomineringssällskap tillsammans med Guli Tor som tidigare var i regi hos Gustav Andersson i Gubböle.
Självklart är det en fjäder i hatten för oss att uppmärksammas så rejält i dessa galasammanhang och givetvis är vi på plats vilket ska bli roligt och spännande.
För några veckor sedan besökte jag Lyckseletravets föreläsning med Svensk Travsports generalsekreterare Johan Lindberg och karismatiske tidigare mycket framgångsrika travtränaren Stefan Hultman.
Det var en oerhört intressant kväll där Hultman drog mängder av episoder och minnen från sin långa karriär, men också öppet berättade om sin sjukdom som satte stopp för rollen som tränare. Jag hade i och för
sig också gärna hört mer om Hultmans unghästträning i detalj, men man kan ju inte få allt.
Johan Lindberg hade kanske inte något direkt nytt att komma med, men han redogjorde på ett sakligt sätt
för Pegasus 2020 och de problem vi har inom travsporten där det jobbigaste just nu är att vi till och med tappar yngre aktiva.
Det finns inget enkelt patentsvar på hur vi ska komma tillrätta med problembilden med färre hästar och
aktiva, men att mycket måste göras och det snabbt och av oss alla är ställt utom alla tvivel! Vad kan du och
jag göra?
Det här var som sagt en mycket trevlig och givande kväll och att det dessutom mitt i smällkalla vintern
var ett 70-tal som hörsammat denna inbjudan till Medborgarhuset i Lycksele var också en positiv iakttagelse.
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