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Fyra hemmasegrar och Sandra på Östersund
Sista travdagen innan Midnattstravet såg fyra hemmasegrar. 4-åriga Lövabos Lukas
tog första årssegern och dessutom såg vi hemmasegrar i form av Gigolo Sisu, Let’s
Dance LA och Titan As.
Lövabos Lukas (e. Lome Mix) tillhör Bodentravet större talanger på kallblodssidan.
Efter en fin treåringssäsong var han nu segermogen i årets tredje start. Krister
Söderholm avancerade tidigt från dubbla tillägg och tog över ledningen varvet från
mål. Drog sedan i ett jämt tempo och såg till att dramatiken uteblev. Anders
Gustafsson, Boden tränar Lövabos Lukas.
Första årssegern även för Gigolo Sisu (e. Beer Summit) som svarade för en
fenomenal slutspurt i V5-inledningen då han gick från sista häst till att sätta nosen
först i en tät slutstrid. Petri Salmela tränar och i sulkyn satt Jonny Länsimäki.
Länsimäki blev dubbelsegrare när han resolut sände fram egentränade Titan As
utvändigt om ledaren. Väl där tuggade malde han ner ledande Pinewood Man som
stred tappert till andrapriset.
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Let’s Dance LA galopperade troligen bort segern senast men fick snabb revansch.
Från bakspår på tillägg snitsade Hanna Olofsson fram Let’s Dance LA till slagläge i
andraspår och gav sig in i leken på sista långsidan. Segern blev säker men säker och
Gunnel Fredriksson tränar
Jorma Särkiniva tog en kuskseger genom att vinna med Bajkal Graff som även han
svarade för en ordentlig slutrökare och fångade in Satellit LA i sista steget. Hästens
andra raka seger och det är Ari Aatsinki som tränar.
Sandra Eriksson avstod tävlingar på hemmaplan för att göra resan till Östersund. Och
det var i angeläget ärende! Sandra vann nämligen Östersundstravets Stora Damlopp
med Rose Run Sidney tränad av Daniel Redén.
Alla lopp hittar ni som vanligt på Bodentravet youtubekanal:
https://www.youtube.com/channel/UCGms0Iw4J090qoJ8ZShK63A/playlists?view_as=
subscriber

sida 2 / 2

