H Ä S T A R N A

1(2)

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
Han slog upp en hovspricka under ett banjobb här i mars månad, men är plastad och iordningsställd. Han har kommit
igång igen och känns jättefin, ska förmodligen gå provlopp 6/4 för att sen årsdebutera på Dannero 20/4.
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
Har känts bra i träningen hemmavid, jag kan inte klaga på någonting. Var inne på Umåker för ett banjobb för knappt två
veckor sedan, var positiv det jag kände på dåligt underlag. Vi planerar för start i månadsskiftet maj/juni.
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
Har börjat tränas efter gaffelbandsskadan men vi tar det fortfarande rätt försiktigt. Har nyligen även behandlats i båda
framkotorna. Planen är att starta i Lycksele under deras årliga travvecka med start 28/6.
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
Känns alltjämt bra i träningen där vi ska böra växla upp med att han får gå provlopp under april månad. Han ska sen vara
startklar för att tävlingsdebutera i maj då det finns ett passande lopp hemma på Umåker.
GULI CASTOR
6 år, valack e Järvsöfaks – Ternemy e Elding.
26 starter 8-6-5 259.700:Ägare: Stall Lapp Brun KB, Tavelsjö Uppfödare: Andersson F & HB Anderssons Hästar
Har tränat bra hela vintern, men fått för få banjobb och behöver några lopp innan formen sitter där. Var seg som femma,
tog sig också en galopp i fredagens första lopp för året. Nästa start blir redan nu på torsdag i Östersund.
GULI VINN
6 år, valack e Wikvinn – Guli Galant e Järvsöviking
21 starter 3-9-1 204.500:Ägare: Stall Vännfors Odin
Uppfödare: Andersson Fredrik, Umeå
Blev trampad på en bakfot i hagen i tisdags, det var dock inget allvarligare. Allt har varit bra med hästen i övrigt. Startade
denna söndag i Boden och gjorde ett bra lopp från dödens där han var knappt slagen som tvåa.
KÄLLSJÖLINUS
2 år, valack e Tekno Odin – Kvitheims Karin e H.G.Balder
Ägare och uppfödare: Domeij Tomas & Asplund Tina
Har verkligen tagit i sig i vinter, är cool och travar som en klocka. Ska få gå banjobb på Umåker redan kommande vecka.
Han är nog den enda Tekno Odin-andelshäst som är till salu i hela landet just nu. Sugen?
KÄLLSJÖVIKING
4 år, valack e Järvsöviking – Kvitheims Karin e H.G.Balder 8 starter 2-0-1 68.800:Ägare: Domeij Tomas & Lennart, Asplund Tina Uppfödare: Domeij Tomas & Asplund Tina
Vill vara lite för frisk mellan varven, men är annars en rejäl häst på alla sätt och vis. Årsdebuterade som sexa med galopp
i fredags. Ska starta nästa gång på Umåker 12/4 i ett försök till Sleipner Cup.
LIAPRINSEN
2 år, hingst e Spikeld – Eldturi e Järvsöviking
Ägare: Gällerstedt Mats, Vännäs
Uppfödare: Andersson Eva-Lott & Lia Johannes
Det här är verkligen en fin och stark häst som tränar utan problem och nu ska gå banjobb inne på Umåkerovalen under
den här veckan. Han är dock väl matfrisk varför vi måste banta ner honom till sommaren.
LILLFAX
8 år, valack e Järvsöfaks – Nordli Gullet e Sjefen 60 starter 4-6-9 283.800:Ägare och uppfödare: Nordli Sven Olaf, Vännäs
Tränar bra efter skadan i höstas där det tidigare har varit tryckvagnsintervaller som stått på programmet. Kommer att börja vässas när vi har bra underlag för att göra comeback i juni så att formen infinner sig till Lycksele.
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