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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
Alltjämt bra efter att han kastrerades men nu har vi bränt en bakhas. Därefter väntar nu en månad som konvalescent innan vi får börja om med träningen. Det kommer att bli helt bra men tar, som sagt, ett tag.
SID DOX
9 år, valack e Lykkemin – Nina Dox e Pavjol
74 starter 11-14-6 547.200:Ägare: Gällerstedt Mats & Nilsson Ernst
Uppfödare: Ahlzén Gunnar, Färila
Var duktig som femma i Boden för en dryg vecka sedan efter att lagt bort 75-talet meter på en startgalopp då han generades av en galopperande konkurrent. Nästa start blir på påskafton 20/4 på Dannero.
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
Ska gå provlopp på Umåker på lördag 6/4 för att sen starta hemma 12/4 i ett försök till Sleipner Cup. Allt är bra, han är
alltjämt jättefin och det ska bli riktigt spännande att se vad han kan uträtta detta år.
STÅLVILLE
8 år, valack e Lome Elden – Eira e Spang Best
60 starter 8-12-9 506.150:Ägare och uppfödare: Johnny Löthberg Konsult AB, Tavelsjö
Alla måste få ha något sämre lopp i sin karriär vilket ”Ville” för ovanlighetens skull hade i Boden då förra fredagen. Då
fungerade inte mycket och det visade sig att han var halt varför han nu behandlats i hovled höger fram.
THRAVARN
2 år, hingst e From Above – Thrava e Thai Tanic
Ägare och uppfödare: Sandström Roger, Umeå.
Det fortsätter att fungera mycket bra för Thravarn som verkligen är en okomplicerad och snäll häst. Han ska börja tränas
inne på banan nu i april med tanken att han ska premielopp här fram under vårkanten.
VERDALS BRIS
2 år, valack e Norheim Svenn – Verdals Stjerna e Elding
Ägare: Gällerstedt Mats, Vännäs
Uppfödare: Bärheim Knut, Norge
Efter att han bränts under båda framknäna i februari månad har han påbörjat träningen igen, men vi tar det rätt lugnt för
närvarande då han behöver mer tid på sig för att på allvar kunna träningen.
VÄNNFORS GRYNET
Godkänd premie 180831
3 år, sto e Bork Odin – Vännfors Lotta e Järvsöviking
Ägare och uppfödare: Nordli Sven Olaf, Vännäs
Hon har konstaterats vara slapp i gomseglet varför vi ska prova vissa utrustningsdetaljer. Hon tränar fortsatt bra, ska in
på banan i april med målet att hon ska kvala i Skellefteå under maj månad. Hon gillar inte stallutfarten på Umåker.
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
Har tränat bra under hela vintern och känns verkligen fin, ska vara med i provlopp på Umåker kommande lördag 6/4.
Kommer sen att gå ut i lopp under Umåkers V75-dag 13/4 där uppgiften är ett 1640-lopp med bilstart.

TRÄNARSTATISTIK

STALL GÄLLERSTEDT
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1901:
2
0-0-0
0%
0%
5.800:2.900:1902:
4
1-2-0
25 %
75 %
47.500:11.875:1903:
5
0-1-0
0%
20 %
27.200:5.440:2019:
11
1-3-0
9%
36 %
80.500:7.318:2018:
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:
Det har under årets första kvartal inte blivit speciellt många starter från stall Gällerstedt men nu är vi på gång. Så sent som i
fredags årsdebuterade två hästar.

