Publicerad av david zimmer 16 juli 2019, 11:10
https://www.bodentravet.com/nyheter/340--femminusbodensegrarminusiminusskelleftea

16 juli 2019, publicerad av David Zimmer

Fem(!) Bodensegrar i Skellefteå
Bodentränarna var rejält på hugget och fick med sig hela fem segrar från
Skellefteåtravets V64-tävlingar.
Kink Adviser (Enar ”Kålle” Gustafsson-Jorma Särkiniva), B.W.L. Ruthless (Petri
Salmela-Hanna Olofsson), Orkide C.D. (Cathrin Bergström – Krister Söderholm),
Gullpål (Eva Eitzenberger – Hanna Olofsson) samt Zaplac (Peter Sundström –
Mika Forss) fick alla segerdefilera!
Hanna Olofsson hade en fin kväll med två segrar. Bakom Salmela-tränade BWL
Ruthless så var det ledningen från start till mål i ett uttagningslopp till Dam-SM. BWL
Ruthless agerade lugnt och fint och överupploppet ökades farten och avståndet ner till
de övriga drygades ut rejält! Finalen i Dam-SM avgörs på Gävle den 2 augusti.
Olofsson segrade även med Eva Eitzenbergers Gullpål som fick rygg på ledande
storfavoriten Järvsö Fux. I utgången av sista sväng veks Gullpål ut i andraspår och
hade inga som helst problem att plocka ner ledaren sista biten.
Cathrin Bergströms sto Orkide C.D. är tillbaka i hetluften på allvar. Stoet fick rygg på
ledande Dewekidumnhowe och kunde sedan utnyttja sin snabbhet via open stretch
sista biten. Stoet passerade i och med segern 600.000 intjänat.
Jorma Särkiniva toppar championligan på Skellefteåtravet och såg den här gången till
att det blev seger med Enar Gustafssons Kink Adviser som vi en urstark långspurt

sida 1 / 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Publicerad av david zimmer 16 juli 2019, 11:10
https://www.bodentravet.com/nyheter/340--femminusbodensegrarminusiminusskelleftea

sista 800 metrarna kunde koppla greppet mitt på upploppet.
Kvällen avslutades med att Peter Sundströms Zaplac tog en vattentät seger
tillsammans med Mika Forss efter att ha tagit hand om ledningen direkt i starten.
En riktigt fin kväll för Bodenhästarna som fick med sig drygt 380.000 kronor av
kvällens priskaka (ca 47%).
Stort grattis till alla fina prestationer!

Foto: Carina Olofsson
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