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Fredag

Guld för Gold Space
SUNDSVALL. Han var femma i
långa E3-finalen som Going
Kronos vann.
Sedan gick det mesta utför
för Gold Space.
I fredags på Bergsåker fick
han revansch – i dubbel bemärkelse – när han vann E3revanschen.
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När säsongens båda E3-vinnare
Going Kronos och Glen Kronos
gått till vintervila lämnades fältet
öppet för uppstickare i E3-revanschen över medeldistans på Bergsåker med 400 000 kronor till vinnaren. Regn gjorde banan svårbemästrad och riktigt tung, men
det verkade inte bekomma Fredrik
B Larssons talang Gold Space.
Ginger Brown Boy drog till ledningen och öppnade tufft med
Nicke Palema omväxlande i rygg
och på utsidan, medan Gold Space bidade sin tid i kön i femte utvändigt. Varvet från mål vred
Fredrik B ut Gold Space till attack,
samtidigt som Ginger Brown Boy
lämnade in och Nicke Palema tog
över täten och fick Sillochnubbe
på utsidan. På sista bortre långsidan sköljde Gold Space över fältet. 300 meter från mål var han
först och tågade sedan undan på
finfint sätt till lätt seger efter ett
avslutande 1.17,2-varv.
– Det bet riktigt fint på sista
bortre långsidan och kändes väldigt bra. På upploppet satt jag
bara och finåkte och det fanns
krafter kvar i mål, säger en helnöjd Fredrik B Larsson.

Andra andraplatsen
Glen Tilly har utvecklats rejält under säsongens sista timmar och
fått fin utdelning också. Andraplatsen i Breeders Crown-finalen
följdes upp av nytt silver i E3-revanschen, där han tappade värdefulla längder till vinnaren i utgången av sista sväng när Sillochnubbe hade gjort sitt.
– Han gjorde ett jättebra lopp
och hade kanske kunnat ge vinnaren en match utan det strulet,
säger Johan Untersteriner i Roger
Walmanns stall.
Tredjeplatsen togs av Victory
Sund som nådde sin största framgång sedan han för ett par månader sedan lämnade Stig H Johansson och numera tränas av ägaren
Staffan Svensson. Victory Sund
fullföljde bra efter att ha försökt
haka på i rygg på vinnaren.
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Med huvan oryckt och lite krafter i behåll dundrade snygge Gold Space och Fredrik B Larsson runt konkurrenterna på
slutvarvet och vann E3-revanschen på Bergsåker i torsdags. För Gold Space handlade det verkligen om revansch efter
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en misslyckad sommar och höst.

– Han blir bättre och bättre undan för undan och jag är helt nöjd
med hans insats. Banunderlaget
gjorde att han inte kunde vara
med från början och då hamnade
vi långt bak, men sedan gick han
bra, säger körande Torbjörn Jansson.
För Victory Sund lutar det åt
start i ett treåringslopp på Solvalla 20 december härnäst.

170 centimeter hög
Storvuxne vinnaren Gold Space
– han mäter 170 centimeter över
manken – ställs in för säsongen.
Gold Space debuterade i mars och
visade tidigt gott kunnande; två
Solvallasegrar på de tre första
starterna. Efter ett par galoppmissar ställdes siktet in på långa
E3, där han efter andraplatsen i
försöket blev femma i finalen på
starka 1.13,6a/2 140 meter i karriärens åttonde start. Going Kronos
slog sitt första världsrekord för säsongen och vann loppet på 1.12,2.
– Gold Space gjorde det riktigt
bra i E3, men fick en svacka efteråt. Det var kanske inte helt oväntat heller eftersom han är så stor
och gänglig. Han var inte riktigt
mogen mentalt och fysiskt och
tappade spänsten efteråt. Därför
fick han ta det lugnare en period,
säger Fredrik B Larsson.
Sommaren blev ingen höjdare
för Gold Space, inte heller hösten

och Breeders Crown-semifinalen
var en besvikelse som oplacerad.
– Vi har lagt om träningen i höst
och det har gått lite bättre än jag
trott på så kort tid. Det har hänt
mycket de senaste månaderna och
det kändes redan i värmningen att
han var tillbaka, säger Fredrik.
Nu väntar vinterträning och
”Fredde” ser med stor optimism
fram emot fyraåringssäongen.
– Vi ska bygga upp honom rejält i vinter och då kommer han
att höja sig ytterligare några
snäpp. Hästen har fin teknik och
lägger mycket mark under sig.
Han har otrolig kapacitet och har
alla förutsättningar att få en riktigt bra säsong nästa år, fortsätter
Larsson.
Treåringsäsongen summeras
med tre segrar och tre andrapris
på 14 starter och 696 200 kronor
på priskontot.

Lillebror lovar mycket
Gold Space är en son till Good As
Gold som därmed lagt beslag på

O Gold Space.
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de två senaste storloppen för de
treåriga hingstarna, då Sillochnubbe ju vann Breeders Crownfinalen i mitten av november.
Gold Space har dessutom högintressant möderne och flera syskon som visat framfötterna – framför allt lillebror Magic Space (e.
Good As Gold) som inlett
tävlingskarriären strålande i höst
och nyligen travade urstarka 1.15,2
från dödens som tvåa. I söndagens
final i E3:s Tvååringsbonus blev det
dock galopp för Magic.
– Men det går inte att jämföra
dem, de är helt olika individer.
Gold Space är lite mer stressad,
medan Magic har gjort allt rätt så
här långt, säger ”Fredde”.

Syster till Super Arnie
Modern till de båda, Lord Of Alldottern New Look Staro, har inlett
sin avelskarriär lovande. Första
avkomman, sexårige Jet Space (e.
Coktail Jet), har sprungit in
435 000 kronor och fyraårige Diamond Space (e. Take Chances) är
kvartsmiljonär hos Jim Frick.
Sedan kommer de båda helsyskonen Gold och Magic Space...
Ettåriga stoet New Lines (e.
Revenue) såldes för hela 200 000
kronor på årets Kriterieauktionen.
New Look Staros mamma Lines
And Shadows (e. Bonefish) är själv
halvsyster till Elithingsten Super
Arnie.
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