
 
 

Info Bodentravet juni: 
Kära medlemmar! 

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla som såg till att Midnattstravet med V75 och Norrbottens 

Stora Pris blev en hejdundrade succé! Vädrets makter gjorde såklart sitt men det man verkligen tar med 

sig från den där magiska lördagskvällen är den fantastiska atmosfär som rådde runt banan. Den goda 

stämingen, engagemanget, hur glada alla var.  

Det här märks mer än vad man tror. Det är många gäster, framförallt bland de aktiva som prisade 

arrangemanet och stämingen på Midnattstravet 2018 och vi har fått otroligt många glada tillrop för det.  

Det finns ett engagemang och stolthet i hela Boden för Midnattstravet och Norrbottens Stora Pris. Det här 

berör många. Tillsammans har vi visat att vi här uppe kan skapa en av Sveriges största travfester och det 

ger en otrolig energi och ni ska alla känna er väldigt stolta. 

 

    

Inte blev det sämre när vi ser till det sportsliga utfallet. Den oerhört i Boden populära Propulsion tog sin 

tredje raka seger i storloppet, men blev rejält utmanad av hemmahoppet Makethemark upploppet ner. 

Tränaren Petri Salmela och ägarna Stall Nian har verkligen en häst för de stora uppgifterna och det ska bli 

väldigt intressant att följa Makethemarks resa i storloppen framöver. 



 
 

I övrigt har det varit ett väldigt händelserikt första halvår för Bodentravet 2018. En slags nystart efter det 

tidigare var Norrtrav.  Under våren satte vi igång ett förbättringsarbete på stallbacken där vi tog fram ett 

antal punkter som genast behövde förbättras och det är nu klart, även om arbetet med att förbättra och 

underhålla stallbacken såklart aldrig är över. 

Runt G-stallet så är fodringen runt dörrar utbytta och det är även gjort en markisolering runt stallet för att 

förhindra tjälens framfart och härjningar. Det är sedan en tid tillbaka även nya tv-apparater installerats för 

att öka servicen till de aktiva.  C-stallet som bland annat inrymmer vårt Hästhotell har fått en rejäl 

ansiktslyftning med ny fasad och nya fönster.  

Måldomarna har fått en ny utrustning för att bättre kunna övervaka loppen. Det här var en helt 

nödvändig investering då den gamla utrustningen helt enkelt inte höll måttet och var rejält föråldrad.   

I Travrestaurangen har vi inlett ett arbete med att förbättra ventilationen. Den befintliga 

ventilationsanläggningen har uppgraderats och det är även investerat i nya markiser för att dämpa 

värmen under sommaren. 

 Fortkörningsstallar: 

Det slarvas med att göra rent efter sig i fortkörningsstallarna (G4-G5) och nu i veckan såg det mer eller 

mindre ut som en bomb slagit ner. Jag tror inte det är många som struntar i att göra rent efter sig, tvärt 

om. Men det räcker med att ett fåtal personer inte gör det så eskalerar det snabbt! Vi valde till i år att 

halvera anläggningskostanden för aktiva på Bodentravet till 750 kronor och vår förhoppning var då att 

detta skulle bidra till att vi tillsammans också blir bättre på att ta hand om vår fina anläggning. 

Att det slarvas med rengöringen av stallarna är inget nytt problem och precis hur man ska komma tillrätta 

med problemet vet jag inte. Jag tror att vi alla måste ha lite social kontroll och våga säga till om vi ser 

något som inte är okej,  

Nu har våra duktiga sommarjobbare högtryckstvättat stallarna och 

jag hoppas verkligen att vi kan hålla det snyggt i fortsättningen. Vi 

har inte möjlighet och ska fasiken inte behöva högtryckstvätta stallet 

en gång i veckan för att några få personer är för lata för att städa upp 

efter sig. Det skulle i så fall innebära högra kostander på 

anläggningen, något som enbart slår tillbaka på de som använder 

den.  

Att vi mockar, sopar och gör snyggt efter oss är en självklarhet när vi 

varit på banan och kört fort. Det är inte bara en skyldighet utan rent 

sunt förnuft. 

 



 
Travskolan /Utbildning/Ungdom:  

Sommarens aktiviteter på Travskolan är i full gång. Sommarkul för alla unga som fyllt 6 år är det 

aktiviteter i stallet där man får pyssla med hästar, köra, rida och framförallt ha skoj! 

Vi har även prova på dagar för barn och vuxna under sommaren. För mer info: bodentravet.com  

Ponnytravet laddar för heldagar med tävling sista helgen i juni. Det blir ponnylopp med hederspriser, 

segerintervjuer och annat skoj. Som på riktigt. Ta chansen att göras ett besök på Bodentravet då och heja 

fram travsportens framtid! 

 

 

 

 



 
Sport:  

Vi fortsätter sommaren men en alltjämt intensiv period.  

Lördag 14 juli  tävlar vi åter och då med starttid 18:30 med fina erbjudanden i Travrestaurangen försöker 

vi göra det till en trevlig sommarkväll! 

Sedan är det dags för Björnkampen 26 juli (V64) där kuskeliten tävlar om det åtråvärda Björnspjutet. Det 

brukar bli en väldigt fin kväll med mycket folk och god stämning. 

Efter det så väntar nytt stortrav med V86 sommar där vi kör en egen V86 omgång med blad annat Scandal 

Plays minne med 100.000 kronor till vinnaren. 

Intresset för att vara med att tävla på Bodentravet är stort. För att se till at våra aktiva har så många 

startmöjligheter som möjligt så delar vi i största möjlig mån lopp när det är genomförbart. Så även om det 

ser fullt ut i listorna kan det löna sig att anmäla.  

Undertecknad (David) har varit dålig på att uppdatera alla sportsliga framgångar på hemsida /facebook 

under juni pga av lite ledigheter men nu ska det bli ordning på det igen! 

 

Här är i alla fall alla Bodentränade hästar som vunnit lopp under juni månad: 

Vindpärla Bo 1 32,2 

 

          

30.000 
Gustafsson Per  (Tuuliainen Rainer)a 

Skaffer Elden (NO) Bo 1 29,5 a 
          

30.000 
Lindqvist Ove A  (Risberg-Åström Elisabet)a 

Enjoy Chocolate Bo 1 16,9 

 

          

30.000 
Palomäki Katariina a  (Karlsson Ulf L)a 

Mellby Dealer Bo 1 15,3 a 
          

30.000 
Nilsson Roger 

Ballroomdancer F. Bo 1 14,1 a 
          

10.000 
Engfors Jenny  (Wahlberg Lisa)a 

Lowe R.Ö.K. U 1 15,3 a 
          

10.000 
Engfors Jenny  (Olofsson Hanna) 

Sulaiman O.K. (IT) Sk 1 15,1 

 

          

25.000 
Olofsson Hanna  (Fredriksson Gunnel) 

Clear Eyes Sk 1 16,2 

 

          

25.000 
Olofsson Hanna 

Ovicii Sk 1 15,5 a 
          

25.000 
Heinonen Antero  (Salmela Petri) 

Tommaso America 

(IT) 
Sk 1 16,9 

 

          

25.000 
Engfors Jenny  (Fredriksson Gunnel) 

MediasLittleToxic D 1 16,1 

 

          

20.000 
Olofsson Hanna 

Got to Dash S 1 16,4 

 

          

70.000 
Ohlsson Ulf  (Salmela Petri) 

Julius Leejs Bo 1 14,6 

 

          

50.000 
Olofsson Hanna 

Eurythmic Sisu Bo 1 12,1 a          Kontio Jorma  (Salmela Petri) 



 
100.000 

Camelot Sisu To 1 12,4 a 
           

7.967 
Jaara Mauri  (Salmela Petri) 

Hesiod (US) Sk 1 14,9 a 
          

35.000 
Joki Petteri  (Salmela Petri) 

Lowe R.Ö.K. Sk 1 14,3 a 
          

25.000 
Forsner Caroline a  (Olofsson Hanna) 

Enjoy's Miss X. Ly 1 19,9 

 

          

10.000 
Engfors Jenny  (Olofsson Hanna) 

 

Dessutom segrade Pernilla Hietanen med sin Hedvig Leaf i Lilla midsommarkransen under 

midsommartravet i Skellefteå. 

                               

Hedvig Leaf               Hesiod 

 

 

Glad sommar alla önskar: 

Kajsa, Ann, David och Asta! 

 


