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DEVIL IN THE SKY
3 år, valack e Pojke Kronos – Touch the Sky e Center Field 4 starter 0-0-2 42.200:Ägare: Blom Ulf, Östervåla
Uppfödare: Blom Göran, Östervåla
Gjorde ett jättefint lopp som trea i Skellefteå där han avslutade bra och klockades för en 17-tid. Blev tyvärr förkyld i
veckan och ströks inför tänkt start denna fredag kväll. Dock inget allvarligt varför det blir start i juni.
ELSÅS RAVN
4 år, valack e Bork Odin – Dolly Stjerna e Spang Best 4 starter 0-0-1 12.800:Ägare: Easy KB, Uppsala
Uppfödare: Köhne Jan Roar, Norge
Bröt ut och misskötte sig i Umeå vid starten i början av månaden. Dock var det mycket bättre i Skellefteå för två veckor
sedan där han blev trea på ett sätt som jag var väldigt nöjd med. Vi planerar för nästa start i Boden 24 juni.
ELSÅS STORM
4 år, valack e Lome Elden – Lykkje Liv e Järvsöfaks
2 starter 0-1-1 25.000:Ägare: Hellgren Lennart, Umeå
Uppfödare: Pedersen Harald
Är klart på gång igen efter en lång konvalescensperiod efter gaffelbandsskadan. Gick ett banjobb på Umåker i 33-fart i
tisdags varefter vi nu siktar på årsdebut i Sverker Karlsson Pokal i Lycksele 2 juli.
GULI BEST
3 år, valack e Lome Elden – Guli Galant e Järvsöviking 2 starter 0-2-0 25.000:Ägare: Andersson E-L, Gällerstedt M & Lia J Uppfödare: Andersson F & HB Anderssons Hästar
Har tävlingsdebuterat i maj månad med två framträdanden där han blivit tvåa båda gångerna. Detta på ett bra sätt även om
han tog sig en galopp i senaste starten. Nästa lopp blir förmodligen på Dannero 10 juni.
GULI CASTOR
6 år, valack e Järvsöfaks – Ternemy e Elding.
28 starter 8-6-6 270.000:Ägare: Stall Lapp Brun KB, Tavelsjö Uppfödare: Andersson F & HB Anderssons Hästar
Gjorde det bra som trea i något av en minicomeback. Han gick bra till slut, men var lite trög och behövde säkerligen loppet. Startar nu på söndag i Skellefteå, därefter finns det ett tänkbart lopp på Dannero 10 juni.
GULI VINN
6 år, valack e Wikvinn – Guli Galant e Järvsöviking
24 starter 4-10-1 252.700:Ägare: Stall Vännfors Odin
Uppfödare: Andersson Fredrik, Umeå
Var godkänd som femma på Umåker i förra starten. Fick därefter problem med en bakkota och har behandlats av veterinären. Det är dock inget större problem varför jag räknar med att det blir ny start nu i juni månad.
KÄLLSJÖLINUS
2 år, valack e Tekno Odin – Kvitheims Karin e H.G.Balder
Ägare och uppfödare: Domeij Tomas & Asplund Tina
Har sträckt sig i en bog och därför fått behandling. Det är dock inget allvarligt och i övrigt är allt bra med hästen även om
han nu får ta det lugnt någon vecka vilket också passar bra då han just nu växer ganska mycket
KÄLLSJÖVIKING
4 år, valack e Järvsöviking – Kvitheims Karin e H.G.Balder 12 starter 3-1-1 114.100:Ägare: Domeij Tomas & Lennart, Asplund Tina Uppfödare: Domeij Tomas & Asplund Tina
Tre starter i maj där han stargalopperade i Övik, höll på att vinna andra loppet (tvåa) och vann det tredje med krafter kvar.
Han har gjort det riktigt bra under dessa starter och laddas nu för Midsommarstart i finalen av Bodbäckspålles serie.
LIAPRINSEN
2 år, hingst e Spikeld – Eldturi e Järvsöviking
Ägare: Gällerstedt Mats, Vännäs
Uppfödare: Andersson Eva-Lott & Lia Johannes
Var i tisdags inne på Umåker för första gången och uppträdde som han aldrig gjort något annat. Var enormt fin på alla
sätt. Jag ska ge honom ett banjobb till men räknar med att det blir premielopp i juni.
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