Resa till Sven Lindblom 20180519

Vi var 16 förväntansfulla resenärer som åkte tidigt från Axevalla travbana till den legendariske Sven
Lindblom och Sätra Brunn.
Under ditvägen gjordes en kortare fikapaus och några av oss passade även på att äta ett skrovmål så
att man skulle kunna ta in all nyttig information som skulle ges. Vi lyckades även att hitta den
försvunne Hans W. Han var sittandes på mc Donalds i godan ro och var inte det minsta orolig för att
bussen skulle åka...
Väl på plats på den nya hästkliniken välkomnades vi av Sven med öppna armar. Han hade förberett
ett kompendium med tänkvärd info om exteriör till kvantfysik som fick ta med oss hem. Vi fick även
vara med om när han gick igenom en travhäst och kunde diagnostisera hälta och rörelsemönster
innan hästen sprang på löpargången vilket var imponerande. Efteråt jordade han hästen, smörjde
med vallört och lade på en filt som tillförde biofotoner.
I lunchpausen serverades vi en fantastiskt god lunch som avnjöts på vackra Sätra Brunn. Våra
medlemmar blev såklart bjudna.
Sista delen var en föreläsning av Sven och vi hade möjlighet att ställa en massa frågor. Vi fick tips på
hur vi kunde få våra travhästar att leverera i lopp och vi hoppas på en massa Axevallasegrar
framöver! Sven har ju några väl kända kunder som Stefan Melander, Jörgen Westholm och såklart
Michael Broberg med sin Spitcam Jubb
Vi avslutade med apoteket på Sätra Brunn och som bonus fick vi alla ett fantastiskt bra pris på
jordningskit för häst och med filt som många köpte med sig hem.
Alla var nöjda och lite omtumlade under hemresan. Vi spelade v75 tillsammans och Ronny A som var
spelansvarig satte 6 rätt. Vinsten gav hela 22 kr som gavs till den fantastiske busschauffören som var
imponerad eftersom Derbygänget endast lyckades skramla ihop 4 rätt.…
Tack alla gamla och nya medlemmar som följde med och gjorde denna resan så lyckad!

/Emma
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