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Hänt i helgen!
Vi kan se tillbaka på en helg med fina framgångar för Bodentravets hästar.
Framskjutna placeringar i Kriteriestoet och V75 samt flera segrar på Umåker .
Det blev en fin helg att se tillbaka på för ”våra” hästar som varit i farten under helgen.
Före Töre-amatören Rainer Tuulianien blev söndagen en dag han sent kommer
glömma då hans Vindpärla spurtade in till en strålande 3:e plats i Kriteriestoet med
Per Gustafsson i vagnen (längst ut på bilden)
Per serverade Vindpärla ett snällt lopp i tredjepar invändigt men tvingades backa sig
loss runt slutsvängen och då blev det aningen för långt fram till segraren. Vinpärla
spurtade strålande och gick klart fortast av samtliga över upploppet och visade att hon
tillhör den absoluta kulltoppen bland Sveriges treåriga ston. Stort!
Hanna Olofsson fick även hon med sig en tredjepalts från Dannero då hennes Medias
Little Toxic gjorde en fin insatts V75-debuten och var utan chans på segern med höll
de övriga konkurrenterna på behörigt avstånd.
På Umåker hade Bodenamatören Madelene Wikstén en fin kväll i fredags och kunde
åka hem med en dubbelseger. Treåriga Staro Merlin var väl förberedd i sin
tävlingsdebut och spårade runt om för Jan Norberg. Trots hård uppvaktning under
slutvarvet gled Staro Merlin undan till säker seger på 19.8/2140v på en lite kletig bana.
Norberg kopierade sedan segerreceptet från lopp 1 i kvällens avslutande lopp då det
var Shiver W.F. som spårade runt om till enkel seger.
Det blev ytterligare en Bodenseger då Maria Bodin ställt iordning Nuestro Amour som
flög till ledningen trots spår långt ut bakom vingen och sedan lämnade konkurrenterna
långt efter sig redan halvvarvet från mål med Antero Heinonen i vagnen.

sida 1 / 1

