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Seger för Hermanlo
Grannbanan Skellefteåtravet bjöd på en heldag med ponnytrav under söndagen, där
flera av Bodens ponnyekipage var med och tävlade.
För travskolans hästar och kuskar var det en lyckad dag, när de tillsammans fick med
sig med en seger och två tredjeplaceringar.
Hermanlo och Linnéa West jagade ikapp de framförvarande hästarna och fick ta över
ledningen efter ca 800m, sedan var segern given när han bara gled ifrån och vann
med 4 längder. Roligt att det äntligen ger utdelning i tävlingssammanhang och inte
bara i träning för bestämda ”Herman”.
Solklintens Fox fick sitta ifred i ledningen under loppets gång till det valkades
upplopp där han fick press utvändigt av två segervana ponnyer, han stred in i det sista
och även kusken Camilla Olsson vilket var kul att se. Han slutade trea!
Stenbydals Bonzaj visade än en gång att polletten har trillat ner på riktigt i
tävlingssammanhang. Han tog snabbt ikapp de framförvarande hästarna med vilja,
och slutade på en tredjeplacering tillsammans med Amanda Rönnbäck. Gullsmyras
Fräck och Rebecca Nordendahl var med i samma lopp och fick efter en upploppsduell
kamma hem andraplatsen. I samma lopp startade även travskolans Hippotekets
Quinoa och Alva Alamäki som möjligen matchades lite tufft, men ärliga ”Noa” fick
springa på i sitt tempo utan några felsteg, vilket förmodligen gynnar henne för framtida
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tävlingar.
Förövrigt visar fortfarande Eimi tallgren och Vindile att formen är på topp genom att
sluta tvåa samt trea i respektive lopp. Kul!
Kuskarna och skötarna till Emmeros alert, Clara Lundquist och Alvin Lundberg
kämpar på tappert med Alert trots hans olater under loppens gång. Heja! Sandra
Eitzenberger deltog under tävlingsdagen med sin Lexie´sgoldendream som visades
upp i en fin stil men räckte inte denna gång till någon placering.
Tävlingssäsongen börjar lida mot sitt slut, men vi hoppas att våra aktiva hinner med
någon tävlingsdag till innan säsonguppehåll.
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