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LILLFAX
8 år, valack e Järvsöfaks – Nordli Gullet e Sjefen 60 starter 4-6-9 283.800:Ägare och uppfödare: Nordli Sven Olaf, Vännäs
Har varit borta länge, men gör nu på söndag sin första start på ett bra tag. Han behöver säkert några lopp, men känns
faktiskt bättre än på flera år och bör kunna hålla igång med kontinuerligt tävlande här under sommaren.
ONE TOUCH
2 år, valack e Formula One – Touch the Sky e Center Field
Ägare: Blom Ulf, Östervåla
Uppfödare: Blom Ulf & Hammarstedt Ulla
En fin travare som gästade Umåker för sitt livs första banjobb i tisdags där han skötte sig helt perfekt, han är verkligen
fin i travet. Som det känns nu kan det efter en bra träningssommar bli premielopp om några månader.
ROTE CARL
4 år, valack e Briskeby Philip – Mjölner Kari e Mörtvedt Jerkeld 1 start 0-0-0 2.000:Ägare: Sandström Roger & Dinewald Phia Uppfödare: W-Ord AB, Umeå
Har varit hos oss en dryg månad och tar sig och utvecklas för varje gång jag kör honom. Jag är faktiskt lite inne på att
det kan bli start om en månad och då eventuellt i Sverker Karlssons Pokal i Lycksele tisdag 2 juli.
STÅLVIKTOR
4 år, valack e Bork Odin – Eira e Spang Best
9 starter 2-2-1 147.700:Ägare: Johnny Löthberg Konsult AB m fl
Uppfödare: Johnny Löthberg Konsult AB, Tavelsjö
Svarade för ett godkänt lopp i Skellefteå. Har efter det undersökts och behandlats av kiropraktiker som hittade en hel
del. Bör efter det vara bättre till nästa start i Boden 6 juni där han dock står taskigt till.
STÅLVILLE
8 år, valack e Lome Elden – Eira e Spang Best
61 starter 8-12-9 508.450:Ägare och uppfödare: Johnny Löthberg Konsult AB, Tavelsjö
Efter vårens hälta och behandling har han startat en gång i maj och satt då fast med krafter kvar. Startar nu igen på söndag i Skellefteå. Har få lopp framöver att välja på, men kommer att start när det finns möjlighet.
VERDALS BRIS
2 år, valack e Norheim Svenn – Verdals Stjerna e Elding
Ägare: Gällerstedt Mats, Vännäs
Uppfödare: Bärheim Knut, Norge
Har som bekant tidigare bränts i båda framknäna, men har fortfarande något eländigt knas i frambenet som vi inte riktigt
vet vad det handlar om. Nu går han inom kort till sommarbete och så får vi till hösten se om och vad det kan bli.
VÄNNFORS GRYNET
Godkänd premie 180831
3 år, sto e Bork Odin – Vännfors Lotta e Järvsöviking
Ägare och uppfödare: Nordli Sven Olaf, Vännäs
Har kommit igång riktigt bra här under våren, men började tyvärr hosta förra veckan varför vi tvingades stryka henne till
tänkt kvalstart i Skellefteå förra fredagen. Tränas nu åter igen för att kvala här framöver.
VÄNNFORS STJÄRNA
4 år, sto e Alm Viktor – Nordli Grynet e Nordli Svarten 12 starter 2-1-3 151.469:Ägare och uppfödare: Nordli Sven Olaf, Vännäs
Hade halsproblem vid förra månadsskiftets start i Bollnäs. Var frisk till Skellefteåstarten där hon dock blev dragen till
sistaplats i loppet, gjorde dock ett fint upplopp efter det. Allt är bra med hästen som startar i Boden 6 juni.

TRÄNARSTATISTIK

STALL GÄLLERSTEDT

Period Antal starter/1-2-3-placeringar/ Segerprocent/Platsprocent /

Inkört / Inkört per start)
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7
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31
3-6-4
10 %
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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:
Maj blev en månad med hela tretton starter vilket resulterade i fina 118 800 kronor inkört till stallet (9 138 kr/start). Totalt per
maj månad har vi under 2019 kört in 260 800 kronor vilket motsvarar 8 400 kr/start vilket är något bättre jämfört med samma
tidpunkt förra året.

