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Dubbel Salmela – Magic Caviar tvååringskung och
tredje raka för OK Nalan.
Bodentravet bjöd på fin sport och fina förutsättningar under torsdagens
travkväll. Hemmalaget inledde urstarkt med fyra raka segrar.
Tvååringstävlandet gick i mål för året med Bodentravet tvååringslopp med 50.000
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kronor till segraren. Hanna Olofsson hittade tidigt till ledningen med sin Magic Caviar
(SJ’s Caviar – Magic Tilly) och kunde sedan på lätta hovar lämna konkurrenterna med
några längder in på upploppet närmast före en bra spurtande Speed Matters. Detta
var Magic Caviars andra raka seger och äger gör Hästupplevelser i Norr AB med flera.
Gunnar Bertilsson har hög kvalité på stallet med bland annat löftet OK Nalan som nu
tog sin tredje raka seger. John Östman gav hästen ett fint lopp i rygg på ledaren och
fick sedan fritt spelrum i slutsvängen. Den maffiga Wellino Boko-sonen gjorde sedan
det som behövdes för att plocka ner Affair Amok över upploppet.
Stall Salmela tog en dubbelseger under kvällen. Först ut var Silver and Gold som tog
andra raka segern i sin nya regi. Mika Forss Kunde köra sig till ledningen ur den första
svängen och kunde sedan säkert reglera fältet loppet igenom. Harvest Moon Stables
AB, Piteå äger.
Forss satt även upp bakom stallets andra segrare, Cupido Sisu och segerreceptet var
precis som med Silver And Gold. Till ledningen efter 500 meter och sedan full kontroll
på händelseutvecklingen loppet igenom. Campido Stable AB i Stockholm äger. Forss
blev för övrigt kvällens kusk med fyrtal i segrar.
Några andra som hade en bra dag på jobbet var banpersonalen som fick mycket
beröm för underlaget som presenterades under kvällen.
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