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Segrar i Skellefteå – och Torneå
Bodenhästarna fortsätter att vinna! Skellefteåtravet stod som värd för
måndagens lunchtrav och där kunde Bodentränarna räkna hem tre segrar. I går
var det tävlingar i Torneå och även där blev det Bodentränat!

Jesper Nilsson har ett lovande kallblod i fyraåriga Mo Tor som nu tog sin andra seger i
femte starten. Micael Melander satt i vagnen och jobbade sig succesivt närmare täten
från 20 meters tillägg. Halvvarvet från mål pressade sig Mo Tor till ledningen och
segern blev sedan busenkel då närmaste konkurrenten galopperade in på upploppet.
Mo Tor ägs av Bro Byggnads AB (Rolf Andersson, samma ägare som Readly
Express)
Madelene Wikstén har fin form på hästarna och tog en ny seger till stallet då Önas
Quickstep tog sin andra raka segern i nya regin. Körande Jan Norberg tog det piano
från innerspåret bakom startbilen men fyraåringen visade sig ha helt överlägsna
speedresurser i fältet och svepte förbi konkurrenterna på några steg efter ett varv.
Trots det speedrycket var det sedan spel mot ett mål för Googoo Gaagaa-sonen som
ser ut att få en riktigt trevlig säsong.
Att dela ut epitet hedershäst till Lars Marklunds Aphex AF är inte någon överdrift.
10-åringn har gjort drygt 100 starter, vinner inte så ofta men är ofta med och krigar
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med gedigna insatser. Men den här gången var det dags för Aphex AF att sätta nosen
först och som han gjorde det. Körande Ove A Lindqvist fick positionen utvändigt om
ledaren men kunde trots det enkelt koppla grepp in på upploppet och hålla undan till
säker seger.
Och på tal om hedershästar. Det kan man verkligen kalla Petri Salmelas Cupido Sisu.
10-åringen som varit i final i både Kriteriet och Derbyt tog i söndags sin andra raka
seger tillsammans med Mauri Jaara på Laivakangas travbana utanför Torneå.

Foto: Britt Lindgren
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