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17 februari 2018, publicerad av David Zimmer

5(!) Bodensegrar i Skellefteå
De Bodentränade hästarna hade en riktigt fin dag i Skellefteå och vann mer än
hälften av loppen på grannbanans breddloppstävlingar.

Eva Eitzenberger-tränade Limus Agatzi tog karriärens första seger när hon ledde
från start till mål för Hedi Hiltunen. Trots hård uppvaktning hela vägen var segern
aldrig i fara och Limus Agatzi gick i mål med ”norsken” oryckt.
- Det är en häst som är mer stark än snabb så det passade oss ganska bra att det
blev hårt tempo hela vägen, sa segerkusken.

En annan som lever högt på sin styrka är Sulaiman O.K som tränaren Gunnel
Fredriksson valde ett offensivt upplägg med när hon bytte tredjepar invändigt mot
utvändigt ledaren i första sväng. Över upploppet sträckte fuxen på sig berömvärd och
satte nosen först i en tät slutstrid.
- Han har haft lite otur på slutet så det var kul att han fick vinna. Det är stallets
snällaste häst så han är väldigt uppskattad hemma, berättade Gunnel Fredriksson .
Lawless Laday hade inte startat på över ett halvår men det visade sig inte vara något
hinder för framgång. Den Salmela-tränade hästen fick ett perfekt lopp av Antero
Heinonen som vaket smet ut i andra spår 800 meter från mål och höll undan med liten
marginal.
- Det är en stor och rejäl häst som brukar behöva något lopp i kroppen innan han
kommer igång men det var positivt att han var så fin direkt, sa segerkusken efter mål.
Hanna Olofsson har grym form på stallet och fick med sig en seger även från denna
tävlingsdagen. Jenny Engfors serverade hedershästen Cash'em ett fint lopp i tredjepar
utvändigt och även om det såg långt ut fram till ledaren mitt i slutsvängen så blev
segermarginalen i mål knappt men säkert.
Katarina och Matti Palomäki visade upp ett fint nyförvärv i All My Dreams som
fångade in en tapper Tiffany Font i sista stegen. Matti och Katarina leasar hästen som
levererade en riktig topp spurt för det såg ut att vara långt fram till ledaren in på
upploppet.
- Hästen sköt till väldigt bra när jag ryckte bomullen ur öronen och jag trodde faktiskt
på lite chans innan loppet, sa kusken Katarina Palomäki
Vi säger stort grattis till samtliga inblandande!
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