MARS - APRIL 2019
Hejsan!
För det första:
Boka in lördag 8 juni klockan 11.00-14.00 för social Stall Gällerstedt-träff i Innergård. Mer information kommer
senare.
Mars månad har varit lite klurig då det gäller tävlingstillfällen eller för att tala klarspråk; vi här i övre Norrland har
haft alldeles för få tävlingsdagar under gångna månad kring vilket jag varit i kontakt både med Umåkertravets ledning
och Svensk Travsport och det är väl inte direkt någon som säger emot oss aktiva även om dessa två parter gärna skyller på varandra.
Vi måste få ett jämnare flyt i tävlingsplaneringen, det får inte vara så lugnt som det varit nu samtidigt som vi vet att
det mitt i sommaren är trav hela tiden överallt så att det verkligen kör ihop sig.
Nåväl, till nästa år hoppas jag verkligen att det blir bättre.
En konsekvens av detta är att anmälningstrycket varit rejält till gångna veckosluts tävlingar på våra breddgrader. Bodens V75-tävlingar i söndags hade hela 323 anmälningar, givetvis många från Finland men ändå något av ett rekord.
Samtidigt var det också mycket anmält till Umåkers tävlingar i fredags och till Danneros årspremiär i lördags. Skoj i
sig, men självklart är en stor anledning till detta att det tidigare i mars var mycket tunt med tävlingstillfällen och nu
var det ju många som inte kom med i loppen.
Nu när vi gått in i april månad kan vi väl på något sätt summera vintern (hoppas jag) som jag tycker varit helt okej.
Vi har haft bra träningsunderlag här hemmavid, hästarna har överlag varit friska och tränat mycket bra vilket gör att vi
är rejält laddade nu när tävlandet drar igång på allvar. Ska jag hitta något vinterminus var det den rejäla kylan i januari
månad som inte var att leka med.
Sen är det under de här veckorna lite si och så med förutsättningarna där vi åkte in till Umåker med sex hästar för en
och halv vecka sedan bara för att mötas av ett riktigt bedrövligt banunderlag. Det blev tyvärr något av ett prov utan
värde.
Förra veckan anlitade i alla fall jag själv en hjullastare som tryckte ut plogkanterna på rakbanan för att den så fort
som möjligt ska vara bra att träna på.
Det gäller kring det här med träningsförutsättningarna att vara påhittig, här hemma har jag nu sladdat landsvägen
före luncherna och tränat på vägkanten efter att vi käkat. Det funkar riktigt bra.
Vi är nu inne i en period då många av våra hästar årsdebuterar vilket alltid är spännande. Nu gäller det att komma
igång och se till så att hästarna är i form och tar för sig.
Redan om mindre än två veckor är det dags för Umåkertravets dubbeltrav med V75 lördag 13 april, tidigare än föregående år och visst gör det att risken för sämre banunderlag och tufft väder är större, men det är bara att gilla läget
och hoppas på det bästa.
Hur som helst är det alltid roligt med V75-tävlingar på hemmaplan där vi planerar för några starter under de två dagarna.
Jag har fått rapporter från min ursprungsbana Lycksele och dess travsällskap vilka på årsmötet för knappt två veckor
sedan kunde utöka antalet styrelseledamöter rejält efter ett tufft år och också presentera en ordnad ekonomi. Skoj och
lägg till det höjningen av prispengar till kommande sommars travvecka så känns det här riktigt bra.
Under de närmaste veckorna kommer jag att åka iväg och se på några intressanta tvååringar med tanken att någon av
dom ska kunna ingå i mitt nya andelskoncept med två hästar. Mer om det senare, men att jag även ska åka till Bjerke
kommande höst på deras rejält stora ettåringsauktion är helt klart.
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