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ÅRGÅNG 7

Rocky Race blev
årets sista vinnare

Omslaget:
Sista vinnaren från stallet 2011 blev Rocky
Race som tog årets första seger när han slog
till på Romme den 30/12.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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Stall leif witasp december 2011
Antal

1

42		 7

2

3

Seger		Plats		Prissumma

9

6

17%		 52%		 386.700 kr

Jag tycker att hästarna är klart på gång och segrarna har
fortsatt att ramla in. Med några få undantag så tycker jag
att stallets hästar löper bra för dagen och det är jättekul.
Nu väntar vi bara på att snön ska komma på allvar så vi får
gnugga på ordentligt i vinter.
/Leif

Stall kajsa frick december 2011
Antal

1

22		 1

2

3

Seger		Plats		Prissumma

1

7

5%		 41%		 130.300 kr

Starthästarna fortsätter att gå jämnt och bra och det var
väldigt känslosamt när Elise Hamp vann. Jag gillar den hästen på något sätt och när hon äntligen fick sätta dit en seger var det jätteskönt efter allt strul som varit. Jag vill även
framhäva Moe Tösen som har gjort det bra mot nästan de
bästa i kullen och även Illinois Rose och Crown Imperial har
gått bra. Jag tycker det ser ljust ut trots att vi har fått lite
för dåligt med snö.
/Kajsa

månadens häst december 2011

Sith Hanover

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Hingst 3 år e. Cantab Hall u. Swanee Hanover ue. American Winner.
Ägare: Stall Mamsen. Uppfödare: Hanover Shoe Farms Inc., PA, USA.
Tränare: Leif Witasp. Skötare: Anna-Karin Olsson.
Starter december 2011: 2 0-1-1 • 15,6m • 62.500 kr.
Ös 111205-3 9/2140
B 111223-12 2/2180
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16,8a
15,6

40 Ulf Eriksson
332 Ulf Eriksson

12.500
50.000

V4-3, LD-2.
V75-7, DD-2. 3-åriga.

Januari 2011: Turbo Daylight
Februari 2011: Turbos Cherie
Mars 2011: Yucay Boko
April 2011: Sandrngham Hanover
Maj 2011: Miss Wall Star
Juni 2011: Sandrngham Hanover
Juli 2011: Slide to Third
Augusti 2011: Turbos Cherie
September 2011: Alicia Keeper
Oktober 2011: Viggo Trizz
November 2011: Yosemite Boko
December 2010: Turbos Cherie

2011året som gick...
Vad har du för känsla när du nu ser tillbaka på året
som gick?
- Jag måste säga att det har sett ganska så stabilt ut år efter
år och vi ligger på ungefär lika mycket inkört. Trenden
ser dock positiv ut eftersom vi lägger på några 100.000
kr varje år och även segerantalet och segerprocenten ökar.
Jag tycker vi har lite bättre kvalité i stallet och vi har även
klarat oss undan sjukdomar och sådant.

Då var ytterligare ett år till ända. Hur vill du sammanfatta 2011 Kajsa?
- Som kusk får jag var helt nöjd det var bara lite snöpligt att jag missade championatet på Rättvik med en pinne.
Tränarsidan har dock varit lite minus och även om hästarna har gått jämnt och bra så har vi inte riktigt fått till det
där lilla extra. Jag har heller inte haft någon reklamhäst
och det saknar man förstås.

Vilken händelse värmer mest från 2011?
- Då måste jag säga när vi drog ner till Malmö och jag vann
V75 med Yucay Boko. Att det var just med den hästen och
den dagen var ett stort ögonblick.

Vilket ögonblick har varit roligast?
- En händelses som jag verkligen kommer ihåg var när jag
vann med Illinois Rose under midsommar på Rättvik. Det
var en höjdare inför storpublik på hemmaplan.
Det tråkigaste minnet då?
- E3-finalen med Fritiof Piraten då det nästan var hemmaplan och mycket folk. Det blev flera omstarter och jag
fick en alldeles för het häst. Då hade man geléarmar. Det
kändes lite surt när man får chansen i de sammanhangen
och sedan inte kan råda över det själv.

Det tråkigaste minnet då?
- Svårt att säga någon enskild händelse. Jag hade några
fina treåringar som svek där Rostow Race t.ex. var en jag
trodde mycket på.
Vad har du nu för mål för 2012?
- Jag hoppas att någon av alla fina unghästar får blomma ut
så vi får vara med i några av de större loppen. Jag vill inte
nämna någon särskild men det finns några påläggskalvar
som ser lovande ut.
Nu är det ju så att du enligt traditionen måste framhålla någon treåring.
- Trots att jag inte vill så får jag väl säga Chad Boko. På
stammen och så som han har blommat ut sista månaden
kan det bli riktigt bra.
Bland fyraåringarna då?
- Sith Hanover och Turbo Sweden har ju båda visat framfötterna så här långt och en sedan är det inte omöjligt att
Yes We Can kan sticka upp om han blir bra efter sin skada.
Vilken av de äldre tror du på?
- Sandrngham Hanover är en fin löphäst och jag nämner
också Atomic Rapida. Så hoppas jag ju också såklart att
Sergei Hanover kommer tillbaka efter sin halsoperation.

Vad har du nu för mål för 2012?
- Jag ska i alla fall köra in över en miljon kronor till stallet.
Jag har såpass mycket bättre material i år än förra året och
ska ska jag även vinna något V75-lopp.
Vilken av dina treåringar tror du mest på?
- T.X.All In känns som en bra häst. Han har bra steg och är
lågpulsad och så vill jag även lyfta fram kallbloden Tintin
Viking och Trollklackan. Den sistnämnde kommer att starta tidigt i år medan Tintin kommer ut i slutet av säsongen.
Bland fyraåringarna då?
- En häst som det känns att han har bra fart är Todd Tabac.
Om vi bara kan få honom att hushålla med krafterna kan
han räcka riktigt långt. Även Elise Hamp har fortsatt utvecklng och Moe Tösen, som har gjort det så bra, tror jag
kommer fortsätta att matcha kullens ston.
Av de äldre hästarna då slutligen?
- Helt klart Illinois Rose som har för lite pengar på sig.

2011året som gick...
tvååringar

treåringar

1. Colette - 30.500 kr

1. Miss Wall Star - 184.000 kr

2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.
5.

e. Rotation u. Cortina
äg/uppf. Hahne & Barn AB & Kurt Eriksson

Scarlet Darban - 30.000 kr
Stinger Hanover - 17.500 kr
Tunstas Light Lady - 13.000 kr
Eunice Race - 2.000 kr

e. From Above u. Lady Wall Star
äg/uppf. Hans Ivar Wall, Rättvik

Sith Hanover - 182.800 kr
Alicia Keeper - 179.000 kr
Mozart Töll - 116.700 kr
Elise Hamp - 100.000 kr

fyraåringar

äldre

1. Turbos Cherie - 581.000 kr

1. Yosemite Boko - 287.000 kr

2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.
5.

e. Turbo Sund u. Newsworthy
äg. AB Turbosund & Co uppf. Kent-Åke Beckman

Sandrngham Hanover - 280.000 kr
Leif Light - 158.900 kr
Nova Race - 158.800 kr
Turbo Daylight - 149.400 kr

e. Express Ride u. Elisabeth Boko
äg. Freida Livs AB uppf. Boko Stables Sweden AB

Yucay Boko - 253.100 kr
Turbolines - 210.500 kr
Crown Imperial - 177.500 kr
Enzo Wibb - 125.500 kr

nyhetsbörsen
DECEmber 2011
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111210

Leif och
Sid the Kid och Zic Zac Lif på
Midgårdsormen Kajsa var bäst rätt spår igen
en månad sedan ordnade Zic Zac Life började sin tävtjänade 100.000 För
Katrin Frick Sid the Kids första lingskarriär med tre raka segrar.
seger.
Sedan gick det grus i maskinekrornor
Igår fixade storasyster Kajsa riet men nu är han tillbaka.
Leif Witasp har blivit något av hans andra i karriären.
förstakusk på Midgårdsormen.
Ikväll tog de en meriterande se- Sid the Kid har gått framåt för varje start sedan comebacken i slutet
ger ihop på Färjestad.
av september. Igår, på Gävletravet,
Att Midgårdsormen och Leif tog Turbo Sund-sonen sin andra
Witasp trivs bra ihop råder det seger i livet. Trots att fyraåringen
inga tvivel om. Idag tog de sin an- fick gå hela loppet utvändigt ledadra seger tillsammans när de slog ren hade han inga större problem
till i Svensk Travsports kallblodiga att avgöra i god tid före mål.
4-årsstjärna med 100.000 kr i för- OLA HALLERSTEDT
stapris. Från startfollan höll Leif
ledningen och drog sedan en bra 111210
bit före de andra. Ingen av konkurrenterna var sedan ens i närheten
av att hota Bokli Eld-sonen som
gick undan till en mycket lätt seger.
Kajsa Frick hade en fin kväll på
- I stort sett alla konkurrenter ga- Romme igår.
lopperade ju bort sig, konstaterade Rättvikstjejen noterades för två
Leif och tillade:
segrar under kvällen.
- Hästen utvecklas för varje start
och vi provade urryckare för två, Första segern tog hon med pappa
tre starter sedan och då blev han en Leif Witasps Zic Zac Life som hon
helt annan häst..
skördade fina framgångar med i
OLA HALLERSTEDT
somras. Efter att ha släppt ledningen ur första sväng attackerade
Kajsa i slutkurvan och Zic Zac
Life avgjorde sedan enkelt över

Snygg Rommedubbel av Kajsa

Den fyraåriga fuxen startade sin
tävlingskarriär i somras och till en
början gick det som på räls och han
radade upp segrar. Sedan började
det att strula och helt plötsligt stod
Zic Zac Life i princip utan startpoäng. Igår blev det dock mer av
den varan när han vann på Romme
tillsammans med Kajsa Frick. Efter en snabb start tog han hand om
ledningen men Kajsa blev rejält utmanad och tvingades släppa täten
ur första sväng. De hamnade sedan
i tredje invändigt men mitt i slutsvängen kunde Kajsa glida ut och
över upploppet avgjorde Cocktail
Jet-sonen enkelt på 16,7a/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

upploppet.
Aningen mer överraskande var
sedan segern med Flipper Broline
som tog första segern på drygt två
år. Kajsa attackerade med 15-oddsaren på bortre långsidan och redan vid upploppets början hade
sedan nioåringen avgjort.
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

111216

111223

Klockren debut av Stein Daylight Witasp fixade
Inte många hästar går segrande i andraspår efter ett halvvarv. Då
tidiga julklappar
ur sin tävlingsdebut.
körde Leif till rejält och pressade
Stein Daylight lyckades dock
med det igår på Gävle.

sig till ledning dryga 1200 kvar.
Strax därpå fick han storfavoriten
New Charger på utsidan och denne
Stein Daylight svarade för en fem- tryckte rejält genom slutsvängen.
stjärnig debut som tävlingshäst när In på upploppet tackade sedan
han lekte hem sitt lopp på Gävle Stein Daylight för sig och treåringigår. Efter att inledningsvis ha en stack undan till en lätt seger på
hamnat bra till i andra ytter blev 20,1/2140 m..
Leif Witasps springare utan rygg OLA HALLERSTEDT
111220

Tredje raka för Turbo Sweden

Turbo Sweden avslutar året på bästa sätt och går in
i 2012 med tre raka segrar i bagaget.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Turbo Sweden fortsätter att
skörda fina framgångar.
Igår tog treåringen sin tredje
raka seger.

seger när han vann på Färjestad
för sin tränare Leif Witasp. Turbo
Sund-sonen var bra med från start
och ur första sväng släpptes favoriten till ledning. Leif fick sedan
bestämma en bit innan det blev rejäl körning då Ami Blou och Björn
Goop tryckte till utvändigt 700
kvar. Dessa två stred sida vid sida
genom slutsvängen men in på upploppet visade Turbo Sweden vem
som var starkast och gick undan
till en säker seger på nya rekordet
16,1/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

Turbo Sweden går från klarhet till
klarhet och tog igår sin tredje raka
111222

Elise Hamp avslutade med seger

Det blev en bra början och slut
på Elise Hamps första år.
Hon vann i inledningen och fick
även avsluta säsongen med seger.

spetsseger på Gävle ikväll. Kajsa
Frick prickade starten fint från til�lägg och kunde ta över täten ur den
första svängen. Hon fick sedan bestämma i ledningen och över uppEfter att ha vunnit sitt livs andra loppet sprintade treåringen undan
start i mars fick Elise Hamp notera till en säker seger på 17,8/2160 m.
karriärens andra seger i årets sista OLA HALLERSTEDT
framträdande då hon tog en enkel

Slide to Third håller enkelt undan i årets sista start.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Leif Witasp agerade lite av jultomte åt sina hästägare idag.
Han vann nämligen två av de inledande V4-loppen på Romme.
Först ut var Slide to Third som
väntade på att få följa upp debutsegern från Axevalla i somras. Från
sitt bakspår kom Yankee Glide-sonen bra igenom och hittade tredje
utvändigt. Witasp gjorde dock slag
i saken per omgående och attackerade framåt ur första sväng. Dryga
1500 kvar satt han i ledning och
över upploppet kunde han sedan
sitta och finåka till en lätt seger på
nya rekordet 16,4a/2140 m.
Stallets andra seger tog sedan Leif
med storfavoriten Sandrngham
Hanover som direkt tog hand om
ledningen. Efter en relativt tuff
öppning fick han dämpa tempot
rejält och i målskjutsen var fyraåringen klart starkast och vann i
komfortabel stil på 16,6a/2140 m..
OLA HALLERSTEDT

www.kajsafrick.se

111231

Leif avslutade året med en dubbelseger
Igår, på Romme, satte Leif
Witasp punkt för ännu en säsong.
Det blev en bra avslutning med
en dubbelseger till stallet.

Kvällens första vinnare var Mozart
Töll som svarade för en helgjuten
insats när han tog årets tredje seger.
Leif inledde i tredje invändigt men
gled ut utvändigt ledaren efter ett
drygt halvvarv. Där fick sedan treåringen tåga resten av loppet och
in på upploppet var ledaren slagen.
Gigant Neo-sonen höll sedan farten bra sista biten och höll undan
till en knapp seger på 18,5/2640 m.
Även Rocky Race avgjorde sedan
den tunga vägen då han knäckte favoriten Aces Majesty för ”dödens”.
Witasp började massera ledaren på
slutrundan och tog över 400 kvar.
Det var sedan spel mot ett mål och
Rocky Race sprintade undan på
lätta fötter till en välförtjänt seger.
Tiden blev 15,7a/2140 m
OLA HALLERSTEDT

Vi vill tacka alla våra
hästägare för det gågna
året och önskar er ett
riktigt Gott 2012!
www.witasp.se

MÅNadsrapport december
stall witasp
tvååringar
Big River Hanover - Börjar arta sig och
ser bättre och bättre ut faktiskt. Jag har
kört 1.25/1600 m men vi kommer att ligga på 1.30 en bit in på nästa år.
Castor di Quattro - Börjar släppa till
och bjuder till lite själv. 1.22 full distans
har jag kört och allt verkar bra. Han är på
gång.
Chad Boko - Har varit en positiv överraskning på slutet. Efter att ha varit loj
och trög har han nu fått lite spänst och fart
i benen. Jag har dock inte tryckt av honom
riktigt utan det snabbaste han har gått är i
kvalet.
Chanel Boko - Kör jag lite specialträning
med för att få igång vänster bakben och
så här långt har det faktiskt fungerat bra.
Eunice Race - Blev struken i början av
månaden men det var inget allvarligt utan
hon har jobbat på i stort sett i full utsträckning. Hon är startklar och har jobbat 1.22
på ett bra sätt.
Global Operator - Är en trevlig häst
tycker jag och han gör inte mer än vad jag
begär av honom vilket är positivt. Vi har
kört 1.25/1600 m som snabbast.
Leo Boy - Är en häst som har fått mycket
grundträning och mognat till. Det ser bra
ut för dagen utan att han har gått några
snabbare tider. Vi kommer nu att börja
finslipningen för nästa år.
L.K. - Är en fin häst som är rejäl i grund
och botten. Han kan dock uppträda lite
hetsigt ibland så jag är lite rädd över hans
humör.
Masterofdeception - Är en jättefin häst
som tyvärr har fått en galla i en kota. Vi är
därför försiktiga för närvarande men han
har jobbat 1.22 full distans innan det.
My Golden - Kvalade i slutet av december på 1.23 åkande på en stenhård bana.
Hon ska få mycket mängdträning ett par
månader och startar inte förrän i mars,
april.
My Ovi - Är en snygg häst och en bra
travare som dock är väldigt blöt i psyket.
Om allt hänger med så kommer han att bli
riktigt fin på vårsidan.
O’Hara Blue Chip - Blir bara bättre och
bättre utan att hon har gått några snabbare tider. 1.23 full väg har hon klarat av
och hon är inte långt borta från start.
Scarlet Darban - Fick göra några starter
i höst men har inte övertygat. Hon ska
gnuggas i backen några veckor så får vi se
om det stärker upp henne.
Simb Likeness - Jobbar på för fullt efter
sina magproblem. Hon är en fin travare i
grund och botten så det är bara att hålla

tummarna att det lyckas.
Stinger Hanover - Går det för sakta med
tycker jag och jag börjar nästan bli nervös
på honom. Han är fin i det stora hela men
fortfarande lite stel och kantig.
Turbo Turbo Dream - Uppträder väldigt
förnuftigt och fint och har fått en del jobb
i sig. Hon har gått 1.21/1600 m och nu är
det bara att hålla tummarna att det håller
hela vägen.
Åstas Viking - Kollade vi upp ordentligt innan jul och han markerade lite på
ett framben som vi åtgärdade. Han är en
lovande individ som får ta det lite lugnt
innan vi sätter igång honom inför treårssäsongen.
treÅRINGAR
Alicia Keeper - Får lite vinterträning nu
så får vi se om vi kan bygga på henne lite
så hon får en fin fyraårssäsong.
Anna Race - Går under alternativ behandling och tärnar samtidigt. Det känns
att hon har blivit bättre men hon får upp
till bevis innan vi vågar tro något.
Diamond of Ace - Har jag underhållit och
behandlat lätt efter sin seger på Gävle.
Det är något som har spökat men i senaste
jobben känns han betydligt finare. Han
kommer att starta i början av nästa år.
Keystone Florence - Tyckte jag var lite
på gång och gjorde en del bra starter men
senast var hon inte som bäst och jag hoppas det bara var en tillfällighet. Hon har
annars utvecklats bra och kan tjäna fina
pengar framöver.
Le Sogno - Fixade vi till i framknäna och
hon fick ta igen sig lite. Hon är på gång
med uppträning nu och får något finslipande jobb innan hon är mogen att starta
igen.
Made for Run - Är en häst som jag går
och väntar på att han ska vinna lopp. Han
har haft mycket oflyt i loppen men det
finns ljuspunkter att hämta.
Mozart Töll - Har haft lite krångliga lägen och inte haft turen på sin sida men vid
segern senast visade han gott gry och passerade 100.000 kr intjänat som treåring.
För det får han plus i kanten och han får
starta på under vintern.
Persos Amarula - Har det krånglat lite
med kolik och grejer men allt är bra för
dagen och hon går jobb. Hon startar troligen igen under januari.
Simb Lukas - Har gått mycket ridträning
och vanliga jobb. Han är kanske inte den
som trivs bäst på hakar så vi får se vad
som händer närmaste tiden.
Sith Hanover - Var upp i Östersund och
startade i mitten av månaden och gjorde
det bra. Sedan vara han trea i ett stort tre-

åringslopp på Bergsåker. Han är klart på
gång och får starta på framöver.
Slide to Third - Tycker jag har varit bättre och det visade han senast när han vann
på ett bra sätt på en fin tid. Han har känts
fin efter det så han kommer förhoppningsvis att gå ut i lite tuffare sammanhang
framöver.
Stein Daylight - Har gjort det bra i sina
två starter och att få stryk på 17,3 full väg
på vinterbana i andra starten är hårda bud.
Han har tagit loppen på ett bra sätt och vi
gör i ordning honom lite framöver.
Tintin Trizz - Har nu varit fräsch en längre period och det känns bra så vi får hålla
tummarna att han håller ihop. Vi kommer
att öka på med några tuffare jobb innan vi
kollar om han är startklar.
Town Hall - Är en häst med bra kapacitet men huvudet hängde inte med när han
började starta. Vi har bara försökt ge honom självförtroende och lyckas det kan
han få en fin fyraårssäsong.
Turbo Sweden - Måste man beundra
efter alla hans skavanker och vinsten på
Färjestad på 16,1 full distans är starka
papper. Om vi kan hålla honom fräsch
räcker han långt.
Valet Forge - Känns stark och fin i jobben nu så det är dags att börja sänka tider
och se om hon fortsätter lika fint. Hon har
lätt för sig och jag hoppas vi får till henne.
Wired Chip - Har gjort en del hyggliga lopp på slutet och det känns att han
utvecklas. Han blev dock lite sliten och
fick lite lättare behandling före jul så han
återupptar startandet i senare halvan av
januari.
Yes We Can - Är knäopererad och har
börjat gå motion. Det är några veckor
kvar innan han får börja gå tempojobb.
fyraÅRINGAR
Atomic Rapida - Var bra i debuten för
oss och gick nytt rekord och kändes bra.
Jag hoppas han kan får vara med i något
större sammanhang.
Egguinox - Är en positiv häst som jag har
gillat hela vägen och det är därför han har
fått chansen. Jag tycker han har tagit den
och han var bra som trea med krafter kvar
i debuten. Jag tror faktiskt han kommer
att tjäna en del pengar nästa säsong.
Leif Light - Kämpar på och gör det han
kan tycker jag. Han har gjort bra lopp
utan att tjäna några stora summar så han
är värd bättre utdelning på kontot.
Lottmar - Är en häst som kan mycket i
grunden men det är något som spökar. Det
står nära till hands att han blir valack om
vi nu inte hittar något annat fel.
Mansfield Hanover - Tycker jag agerar

väldigt ojämnt och får han lite offensiva
upplägg tycker jag inte han bjuder till.
Det är spårsnåla lopp som gäller och då
går han till slut. Det är bara att hitta nycken och fortsätta invändigt.
Nova Race - Har kommit på mellanhand
i många starter och var kanske inte som
bäst senast. Hon känns ändå fräsch och fin
så hon får vara med och starta lite i vinter.
Sandrngham Hanover - Tog en skön
seger efter mycket sjukdomar och elände
under sommaren och hösten. Han känns
riktigt på gång för dagen och ska få vara
med i hetluften igen för han duger bra i
sin klass.
Turbos Cherie - Har en fantastiskt bra
säsong bakom sig och har varit igång i
stort sett hela året och tjänat fina pengar.
Hon går nu mot sin årstid och formen sitter där så det kan bli roligt med henne
även i vinter.
Viggo Trizz - Har varit med mycket och
jag tycker han bör ha tjänat mer pengar
men det har strulat lite. Han får nöta på
någon start till så får vi ta ställning till hur
vi gör i vinter.
Zic Zac Life - Hittade vi några småskavanker på och det blev stor skillnad. Han
var bra när Kajsa vann med honom och
han har inte gjort så många starter så han
får gnugga på under vintern.
äldre
Alma on Line - Jobbar betydligt bättre än
vad hon visar i lopp och jag har ingen förklaring till varför hon löper dåligt.
Castor Race - Håller vi på och jobbar
igång efter sin senskada och vi har kört
några jobb efter 1.23-1.25 och det ser bra
ut för dagen. Vi kommer att gnugga på
några veckor till.
Enzo Wibb - Har vi behandlat en bakkota
på och han ska få ta det lugnt några månader i vinter.
Pain Riche - Hade varit borta i 10 månader tills vi kvalade i början av december. Han har fått något mer jobb så vi ska
börja starta igång honom och därför har
jag inga större förhoppningar på honom
till en början.
Rocky Race - Fick den utdelning jag hade
önskat mig med den matchningen jag haft
och nu känns han så fin så han kan t.o.m.
få starta på lördagar.
Sergei Hanover - Går väldigt tung träning efter sin halsoperation och kommer
inte att gå några tempojobb förrän efter
alla helger. Han känns och ser bra ut för
dagen.
Sunlight Girl - Var hygglig tvåa i ett
skräplopp på Romme och kan vara lite på
gång men måste visa bättring.
Turbolines - Har gått i ide och ska få
mycket backjobb några månader. Det har

varit en lång säsong för henne med både
monté och sulky.
Yosemite Boko - Fick en spark i bogen i
början av december och har stått på antibiotika i flera veckor. Han är ohalt och
börjar gå jobb igen i månadsskiftet.
Yucay Boko - Är vårat stora problembarn
tycker jag. Han känns fräsch och fin men
får inte till det i loppen. Det känns att det
finns mer inombords.
Ändringar
ut:
Winning Crown
stall frick
tvåÅRINGAR
Colette - Känns faktiskt riktigt stark och
rejäl för dagen och det känns som att träningen har gett resultat. Hon har gått ett
rejält banjobb på 1.22/1600 m och kommer att starta i slutet av månaden.
Danny Daylight - Tycker jag faktiskt har
blommat ut lite efter mycket hård träning
men han har inte gått fortare än 1.27 så
det tar ens tund innan han visar sig på tävlingsovalen.
Listas Spirit - Är behandlad i hovlederna
och känns riktigt fin för dagen. Han får
dock bara gå mängdträning januari ut.
Lucky Light - Börjar släppa till igen efter lite småskavanker och jag har börjat
snegla i propositionerna. Vi har kört 1.22
som fortast och hon kommer eventuellt ut
i slutet av månaden.
Tintin Viking - Är en väldigt positiv häst
som sköter sitt träningsprogram utan problem. Vi har dock inte kört fortare än 1.50
med honom.
Trollklackan - Känns det som hon har
utvecklats riktigt positivt de senaste veckorna och hon känns starkare och rejälare.
Vi har kört 1.40 som fortast och hon sänker tiderna successivt. Vi tränar mot tidig
start som treåring.
Tunstas Light Lady - Har stått på en
behandlingskur och den har hjälpt så nu
tränar hon för fullt igen och känns bra.
Hon ska få några skarpare jobb innan hon
kommer till start igen.
T.X.All In - Kommer allt mer och ska få
något finslipande jobb innan det är dags
för kval. Jag har kört 1.20 med honom på
ett bra sätt och får han bara vara hel och
fräsch går han en fin vår till mötes.
treÅRINGAR
Elise Hamp - Fick äntligen sätta dit en
seger efter mycket strul och det var skönt
att hon fick utdelning. Jag har trott på
henne och det känns som hon kommer allt

mer och hon går en fin vinter till mötes.
Jeppas Korall - Har vi börjat jogga med
och senan ser bra ut men vi tar det ändå
försiktigt.
Moe Tösen - Tycker jag fick ett bra slut på
säsongen då hon fick tampas med de bästa
hela tiden och gjorde det på ett kanonsätt
tycker jag. Nu blir det vinterträning för att
bygga upp lite muskler och jag ser med
tillförsikt fram emot nästa säsong.
Singing Ram - Tycker jag kommer allt
mer för varje start hon gör och hon känns
klart bra i jobben. Vi letar lopp och startar
på under vintern.
Todd Tabac - Känns riktigt fin för dagen
och han sköter sin träning på bästa sätt.
Han får gå tung träning hela januari innan
vi börjar köra tempo.
Åstas Tezz - Travade klart bättre senast
och det är huvudsaken för hennes del.
Hon känns fräsch efter det och får starta
på så länge hon känns bra.
fyraÅRINGAR
Illinois Rose - Har gjort två bra lopp efter
kastration och det känns att han kommer
allt mer. På sin kapacitet kommer han tjäna fina pengar framöver om han får hålla
sig fräsch och fin.
Predator Lavec - Skulle ha startat på Annandagen men jag fick stryka honom för
han har pendlat lite i temp. Han känns inte
riktigt som han ska för dagen och tar det
bara lugnt tills vi får bukt med det här.
T.X.Almabell - Provade jag en annan
kusk på senast men hon spottade ut grejerna i sista sväng på väg framåt mot en
fin placering. Vi får se vad som händer i
framtiden.
äldre
Crown Imperial - Föll med flaggan i
topp senast han startade och nu är vinterformen här och då tjänar han fina pengar.
Han kommer att starta på när tillfälle ges.
Evelina Xing - Tycker jag har gjort det
bra med tanke på att hon inte är speciellt
startsnabb och även har en hel del pengar
på sig. Hon startar på när tillfälle ges.
T.X.Zoogood - Tycker jag har gjort det
bra och näst senast satt han fast med allt
sparat i rygg på ledaren. Senast gick det
alldeles för fort sista varvet för hans del.
Han kommer att tjäna fina slantar om han
håller sig fräsch.
Ändringar
ut:
Adamas Decor, Valla Alfred

