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Hejsan!
Jag börjar precis som förra månaden med att påminna om Hästträffen hos oss i Innergård lördag 8 juni
klockan 11.00 till 14.00 till vilken vi önskar att ni anmäler er senast nu på måndag 3 juni så att vi vet hur
många som kommer.
Tanken är att vi ska ha trevlig social samvaro där vi visar hästar och berättar om vår verksamhet, anordnar en tipstävling och bjuder på lite tilltugg plus en del annat.
Maj månad kan överlag summeras positivt. Dock med ett minus i att vi dragits med en del halsinfektioner
som inneburit att vi tvingats stryka en del hästar, något som aldrig är roligt och alltid irriterande.
Annars tycker jag stallformen på de hästar som startat varit riktigt god och kan det fortsätta så här så
kommer 2019 att bli ett riktigt roligt år.
Vi har nu jättebra träningsmöjligheter här hemma och åker dessutom in till Umåker någon gång varje
vecka för banträningsjobb. Där är banan kanonbra nu så här in mot sommaren.
Det var lite vemodigt här i maj månad när kämpen Sid Dox flyttade från oss i Innergård för en fortsättning hos Åsa Engblom i Enånger.
Sid Dox kom till oss redan 2014. Jag minns faktiskt att det var samma dag som Sundsvallsbron invigdes
då vi fick åka den hem på kvällen efter att ha hämtat Sid medan vi tidigt samma dag fick åka söderut genom
centrala Sundsvall som man gjorde tidigare.
Han har varit mycket bra och nyttig för min radarkamrat Ernst Nilsson och jag då han exempelvis ett tag
hade sex raka segrar, han var också bara några centimeter från att vinna klassiska Guldtäcket på Dannero
där förresten förra helgens Elitkampsvinnare Tangen Haap var trea.
Ernst och jag – som haft häst tillsammans sedan 1900-talet – ska skaffa oss någon ny häst och nästa år får
jag också ett föl efter Sid Dox syster som just nu är på betäckning hos Tekno Eld, men det är då det…
Snart kommer auktionskatalogen till nordens största auktionstillfälle för ettåriga kallblodshästar. Detta på
Bjerketravet i Oslo i början av september dit jag självklart ska åka.
Jag har en tanke på att starta ett nytt andelsbolag med aningen annorlunda upplägg (två hästar) om jag
bara inom kort får tag på en fin tvååring. Tanken är då att den ska säljas ut i andelar tillsammans med en
ettåring som vi sen köper på Bjerke till hösten så om det är någon som har ett tips om en fin tvååring till
salu får ni mycket gärna höra av er.
Årets elitlopp bjöd, precis som i fjol, på en hel del dramatik men roligast under helgen var Jonathan Carrés seger i Montéeliten – Grattis! – och min Solängetkollega Björn Karlssons triumf i Elitkampen med
hockey-Sedinarnas Tangen Haap. Skitskoj!
Nu går vi in i härliga juni månad där vi i Skellefteåtravets trevliga midnattstrav har en höjdare och så inleds ju också årets Lyckselevecka fredag den 28 juni till vilket jag redan längtar.
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