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Fyra till hemmalaget!
Dubbel Sandra Eriksson, femte raka för Master Blaster och Marklund-debutant
med mersmak. Hemmalaget var på hugget på Bodentravets lunchtävlingar.

Sandra Eriksson har flyttat hem till Boden efter sin sejour på Eskilstuna och visade att
hon är rejält segersugen efter sin tid i exil och slog till med en snygg dubbelseger på
V4-spelet.
Antonio America har hög kapacitet och tog nu andra raka segern efter att ha
avancerats fram utvändigt om ledaren dryga varvet från mål. Sandra Eriksson lät
Antonio America hålla tempot uppe och kunde redan i ingången till den sista svängen
trycka sig till ledningen för att sedan lämna konkurrenterna på behörigt avstånd.
Efter en överlägensen seger med Antonio America blev det betydligt hårdare i mål
när Sandras andra seger kom bakom Petter Lundberg-tränade Don Draper som
attackerade från fjärdepar utvändigt och utkämpade en stenhårt upploppsstrid med
Lennox Laday. Sida vid sida fightades Lennox Laday och Don Draper upploppet ner
men när mållinjen kom häll Don Draper huvudet först till hästens tredje seger i de fyra
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senaste starterna.
Kaffe, kaka, femte raka blev det för Bodentravets senaste stjärnämne Master Blaster
(Ola Johansson) med Rickard N Skoglund i vagnen som ersättare för
olycksdrabbade Ove A Lindqvist. När tempot bedarrade valde Skoglund att avancera
fram utvändigt om ledande Digital Passport som stretade emot in i det sista.
- Planen och önskemålet var att köra Master Blaster bakifrån den här gången men jag
vågade inte sitta still i kön när ledaren togs upp. Han visade fin löpskalle idag,
kommenterade Skoglund
Lars Marklund visade upp en fin debutant i Mr Tibo D.F. som lekande lätt vann sitt
debutlopp efter att ha ser4verats ett fint lopp i andra par utvändigt styrde Marklund på
halvavet från mål och Mr Tibo D.F. tackade för den fina resan till att enkelt dansa
undan till enkel seger med krafter sparade och här har Marklund en intressant häst för
framtiden. Vi skickar en tanke till mångåriga styrelseledamoten och eldsjälen Ulf
Strömbäck som med all säkerhet log i himlen när hans uppfödning debut vann.
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