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Stall leif witasp juLi 2010
Antal

1

2

3

Seger		

Plats		

Prissumma

40		

6

7

5

15%		

45%		

888.100 kr

Juli har varit en fantastiskt bra månad med över 1 miljon kr
inkört till stallet och sådana vill man ha mer av. Fyraåringarna har gått väldigt bra och Turbo Sund-avkommorna börjar
höja sig också. Jag tycker hästarna ser bra ut för dagen och
en häst som Sergei Hanover tappade formen den här tiden
ifjol men jag hoppas han kan fortsätta att starta ett tag till.
Jag hoppas även att Rocky Race får lite utdelning och med
fina tvååringen Alicia Keeper hoppas jag det händer saker.
Det finns lite ”reserver” att ta ut...
/Leif

Stall kajsa frick juLi 2010
Antal

1

2

3

Seger		

Plats		

Prissumma

12		

0

1

1

0%		

17%		

138.100 kr

Jag tycker att hästarna har löpt jämnt och bra senaste månaden utan att få vinna lopp men det har tjänat fina pengar
och känns klart bra. Problemet är helt enkelt att det har
strulat för mycket i loppen. Allra skönast var det att Predator Lavec känns bra igen och jag måste även framhäva
Evelina Xing och Crown Imperial som har gjort det bra.
/Kajsa

månadens häst juLi 2010

Turbo Viking

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Hingst 4 år e. Turbo Sund u. Västerbo Etiquette ue. Spotlite Lobell.
Ägare: Kent-Åke Beckman, Mölnlycke. Uppfödare: Stall Bright HB, Rättvik.
Tränare: Leif Witasp. Skötare: Anna Wallinder.
Starter juli 2010: 3 0-1-1 • 10,9ak • 304.000 kr.
Hd 100708-8
7/1609 2
Hdo100708-11 10/1609 3
So 100728-8 1/2140 6
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SERGEI
HANOVER
200.000 kr

EVELINA
XING

110.000 kr

10,9a 568
11,4a 324
13,5a 91

Thomas Uhrberg 50.000 Sprintermästaren - Uttagningslopp
Thomas Uhrberg 245.000 Sprintermästaren - Final
Thomas Uhrberg
9.000 Solvallaserien - Fyraåringslopp
Januari 2010: Tunsta Turbo
Februari 2010: Åsundens Gigant
Mars 2010: Yucay Boko
April 2010: Castor Race
Maj 2010: Sergei Hanover
Juni 2010: Evelina Xing
Juli 2009: Sergei Hanover
Augusti 2009: Sergei Hanover
September 2009: Castor Race
Oktober 2009: Big River Create
November 2009: Yahaa Brodda
December 2009: Mansfield Hanover

nyhetsbörsen
juLi 2010
100712

100708

Turbo Vikings Sprintermästare-succé! Oliver Gene tog
Idag visade Turbo Viking att han 10,9a/1609 m och därmed är Turbo
fortfarande tillhör årgångstop- Viking årets snabbaste svenskföd- årets första
pen.
Han följde upp ett kanonförsök
med tredjeplats i Sprintermästaren.
- Det här var en j-a höjdare, utbrast tränaren Leif Witasp.

Turbo Viking har, trots sina ringa
ålder, i många ögon setts som en
föredetting. Idag täppte han dock
till truten rejält på tvivlarna då han
svarade för två kanonlopp i 2010
års upplaga av Sprintermästaren. Precis som vanligt valde Leif
Witasp att inte köra själv och det
var Thomas Uhrberg som för första gången fick stifta bekantskap
med Turbo Sund-sonen.
- En sån liten häst, var det första
han sade skrattade Witasp och fortsatte:
- Han tyckte att han kändes riktigt
fin i värmningen och jag sade till
honom att ”kör som du brukar”.
Jag hade ändrat lite på utrustningen jag sade till Uhrberg att han inte
är så dålig.
Det visade sig vara dagens sanning
för efter en perfekt smygresa i tredje invändigt spurtade Turbo Viking
storstilat till andraplatsen bakom
favoriten Select Yankee. Båda
hästarna noterades för kanontiden

da fyraåring.
- Det var otroligt kul att han fick
tangera farsans rekord, kommenterade Witasp.

• ”Kunde ha varit tvåa”
Och mera kul skulle det bli. I finalen startade Turbo Viking från
bricka 10 och precis som i försöket
hittade Uhrberg tredje invändigt
medan favoriten Sebastian K. tog
hand om ledningen. I slutsvängen
drogs fältet isär och Rättvikshingsten fick luckan 300 kvar. Han levererade återigen en avslutning av
bästa märke och kom i mål på en
hedrande tredjeplats bakom vinnaren You Bet Hornline och tvåan
Select Yankee. Tiden i finalen blev
11,4a/1609 m.
- Han kunde faktiskt ha varit tvåa
men blev lite störd av Lennartsson när han skulle ut i banan i sista
sväng. Jag är ändå jättenöjd och
det här var verkligen maxutdelning, summerade Leif Witasp.
Ägaren Kent-Åke Beckman kunde
glädjas åt 295.000 kr i totala prispengar och Turbo Viking har snart
tjänat 1,5 miljon kronor i karriären.
OLA HALLERSTEDT

En nöjd Oliver Gene efter segern.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

För exakt två år sedan var Oliver Gene rejält i vinnartagen.
Nu kan det vara dags igen för på
Rättvik idag tog han årets första.
Oliver Gene hade en fin säsong
2008 och stoltserade bl.a. med tre
raka segrar den sommaren. Sedan dess har det varit lite glesare
med vinsterna men idag fick han
äntligen sätta dit årets första. Leif
Witasp gav sjuåringen ett perfekt
smyglopp i rygg på ledaren och
när luckan uppenbarade sig in på
upploppet avgjorde Oliver Gene
säkert sista biten på nya rekordet
15,3/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

100712

Ny hemmadubbel till Kajsa
Kajsa Frick har nu bara drygt
10 segrar kvar till fjolårets resultat.
Efter dagens dubbel på Rättvik
har hon vunnit 28 lopp i år.
Kajsa har en riktigt fin kuskform
för dagen och tog en ny dubbelseger på hemmaplan ikväll. Hon
inledde bakom Fina Ederina som
snabbstartade från tillägg. Det blev
dock galopp efter 700 meter men
trots det satt fyraåringen i spets
varvet från mål. Hon drog sedan
undan på slutrundan och kunde
trots en ny galopp på sista bortre
långsidan hålla undan till en lätt
seger.
Andra segern tog Kajsa med
Springnight Blues som fick segerdefilera för första gången i karriären i sin 30:e start. Från springspår

Den första av Kajsas två vinnare under dagen var kallblodet Fina Ederina.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

tog hon direkt hand om ledningen
och fick sedan bestämma i täten.
Över upploppet ryckte sedan Big
Spender-dottern undan till en en-

kel seger.
OLA HALLERSTEDT

100713

Yosemite Boko skickade Kajsa till Dam-SM
Om en dryg vecka har Yosemite
Boko chansen att ta SM-guld.
Idag kvalade han nämligen in till
Dam-SM med Kajsa Frick.

Yosemite Boko har fin form för
dagen och tog idag årets tredje
seger. I uttagningsloppet till DamSM vann han på ett övertygande
sätt tillsammans med Kajsa Frick.
Från sitt sjundespår bakom startbilen hamnade femåringen i fjärde
utvändigt. På sista bortre långsidan
attackerade Kajsa i tredjespår och
kom fram utvändigt ledareduon in
i sista sväng. Hon kunde sedan vila
sin springare i rygg en bit genom
kurvan innan slutstöten sattes in
när upploppet nalkades. Yosemite
Boko avslutade bra över målrakan
och avgjorde enkelt sista biten på

Ingen kunde stå emot Yosemite Boko över upploppet och därmed är Kajsa inkvalad till sitt tredje Dam-SM.
Foto: Hanold/Foto-Mike

nya rekordet 14,0a/2140 m.
- Han kändes riktigt fin idag och
jag behövde aldrig rycka norsken,
berömde Kajsa efter loppet.

Finalen i Dam-SM med 100.000 kr
till vinnaren körs på Bergsåker den
22:e juli.
OLA HALLERSTEDT

www.KAJSAFRICK.se

100714

100719

Grym Evelina Leif ramade in Rättvikskvällen
tjänade 100.000 kr
Evelina Xing fortsätter att leverera femstjärniga insatser.
Idag slutade hon tvåa i finalen av
Diamantstoet trots ett tufft lopp.
Det verkar som förgjort för Evelina
Xing att få sätta dit årets första seger. Trots att hon levererar den ena
topprestationen efter den andra vill
det inte bli seger. Idag avgjordes
finalen i Diamantstoet på Solänget
och Red Xing-dottern tog en hedrande andraplats. Från start blev
Kajsa Frick hängande i trejdespår
och tvingades backa sist. Hon gick
sedan med i ryggar på slutrundan
och via en mycket vid slutsväng
avslutade femåringen strålande till
silverpengen värd 100.000 kr.
OLA HALLERSTEDT

100719

Kajsa och Son
of Brodde vann

Efter en småstrulig inledning på tävlingskarriären fick Beckman äntligen avlägga maiden.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Leif Witasp hade en fin afton på
hemmaplan idag.
Två segrar och, en andraplats
och två tredjepris blev facit.
Leif rivstartade kvällen genom att
skrälla med Beckman i första loppet. Turbo Sund-sonen har visat
fina resurser men tyvärr galopperat
ofta. Idag höll han sig dock till rätt

gångart och tog en imponerande
seger. Efter en lugn inledning hamnade han som första häst i andraspår medan megafavoriten Come
on Love släpptes till ledning. In i
slutsvängen var Beckman framme
utvändigt ledaren och kunde sedan relativt enkelt avgöra i god
tid före mål. Segertiden blev fina
16,7a/2140 m.

Kajsa Frick agerar numera förstekusk åt morbror Jims hästar.
På Rättvik ikväll vann hon med
stallets Son of Brodde.
Från sitt innerspår bakom startbilen hade Kajsa inga problem att
hålla ledningen men blev sedan
utmanad ur första sväng och tvingades till en öppning i underkant
1.13. Son of Brodde blev lite väl
laddad av den inledande körningen
och varvade på friska 14,0. Trots
det tuffa inledningstempot var
Good as Gold-sonen starkast och
stack undan till en lätt seger över
upploppet
OLA HALLERSTEDT

Red Light Girl visade ingen ringrost då hon vann direkt i sin comeback.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Kvällens andra seger kom sedan i tävlingsovalen svarade sexåringen
sista loppet bakom Red Light Girl nu för en mersmakande återkomst
som vann direkt i comebacken. med en säker seger.
Efter nästan ett års frånvaro från OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

100722

100725

Lyckosam
Kajsa hade flax med Ecco
Bergsåkerstripp
för Witasp
Siffran två var talet för Leif
Witasp på Bergsåker ikväll.
Två starthästar. Båda blev tvåa.
200.000 kronor inkört.
Leif Witasp har haft en fantastiskt
framgångsrik månad och hade inför kvällens tävlingar redan passerat en halv miljon inkört under Juli.
Ikväll hade han starthästar i dagens
huvudlöpningar på Bergsåker, finalen av Dam-SM och finalen i
Norrlands Grand Prix. Först ut var
dottern Kajsa Frick bakom Yosemit Boko som svarade för en ny,
bra prestation i Dam-SM-finalen.
Efter en mycket stark avslutning i
spåren slutade duon tvåa, slagna av
smygkörda Menai Eden.
- Det var synd att det skulle strula
så mycket då vinnaren galopperade
efter ett halvvarv. Han hade sedan
otur sista biten då vinnaren hittade
loss, sade Leif som sedan själv
satt upp bakom Sergei Hanover i
det efterföljande loppet, Norrlands
Grand Prix.
Här snabbstartade nyblivne sprintermästaren You Bet Hornline till
ledning medan Sergei Hanover
fick tredje-par utvändigt. Ledaren
fick bestämma i maklig takt i täten
och på sista bortre långsidan attackerade Witasp i tredjespår. I en
mycket snabb avslutning spurtade
Rättviks-hingsten frenetiskt men
var utan chans att fånga in ledaren.
- Han gick 09,5 sista 500 och var
klart bra, fastslog Witasp.
Totalt sprang stallets hästar in
200.000 kr under kvällen.
OLA HALLERSTEDT

Ecco Flax tackade Kajsa Frick för den fina resan genom att spurta till en säker seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Kajsa Frick fortsätter att vinna
med Jims hästar.
I fredags var det dags för Ecco
Flax på Romme.
Det var nästan exakt ett år sedan
Ecco Flax vann lopp senast och i
fredags var det återigen dags. Till-

sammans med Kajsa Frick fick
femåringen ett riktigt smörlopp i
rygg på ledaren och när luckan uppenbarade sig i början av upploppet levererade Ecco Flax en sylvass spurt till en säker seger sista
biten.
OLA HALLERSTEDT

100725

Välförtjänt seger för Viggo Trizz
Traditioner är till för att hållas. sedan favoriten Pavarotti pressade
Witaspsegrar under Axevallas sig till ledning ut på sista bortre
långsidan avancerade Viggo Trizz
trippeltrav är en bra sådan.
fram utvändigt. In i slutsvängen
Leif Witasp och Stochampionats- var ledaren slagen och 400 kvar tog
helgen på Axevalla är något som Turbo Sund-sonen över. Han länhar hört samman länge. Ofta bru- sade sedan undan på ett rejält sätt
kar det bli väldigt trevligt med och vann helt ohotad på 17,3/2140
besök i vinnarcirkeln. Årets trio m.
var dock inte speciellt betrodd OLA HALLERSTEDT
hos spelarkollektivet men trots det
blev det en seger. Igår slog nämligen Viggo Trizz till med karriärens
första triumf då han vann det avslutande loppet tillsammans med
Kajsa Frick.
Kajsa lämnade tredje invändigt
mot tredje ytter 1100 kvar och när

www.witasp.se

100726

Red Light Girl tog andra raka
Leif Witasp hade en färgsprakande kväll på Rättvik.
Först vann han med Blue Dirt
och sedan segrade Red Light
Girl.
Red Light Girl har verkligen hittat stilen efter sin comeback. Innan
den hade hon vunnit två lopp på 33
starter men har nu fördubblat sitt
segerantal och ståtar med två raka.
I ett lärlingslopp på Rättvik ikväll
svarade Red Xing-dottern för en
bra insats tillsammans med Nathalie Blom som hakade på i tredjespår från fjärde utvändigt. 300 Red Light Girl fixade Nathalie Bloms första seger i karriären.
kvar sattes slutstöten in och över Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
upploppet avgjorde Red Light Girl förinnan vunnit med Gunnar Asps ända in i mål.
Blue Dirt. Han tog hand om led- OLA HALLERSTEDT
enkelt på tiden 16,5a/2140 m.
Tränare Witasp själv hade dess- ningen och stannade sedan där
100731

Sylvass avslutning av Karma och Kajsa
Kajsa Frick ställde till med en
överraskning på Bollnäs idag.
Bakom Karma Zet skrällde hon
i V5:s andra avdelning.
Karma Zet hade inför dagens start
varit borta från tävlingsovalen i
dryg tre månader men kunde trots
det spurta till seger. Kajsa gav åttaåringen ett smyglopp i fjärde,
femte invändigt. På sista bortre
långsidan flyttade hon ut Tibbe Lavec-dottern ett spår men in i slutsvängen låg hon fortfarande sist.
Då hakade Kajsa på i tredjespår
och kunde lifta med i rygg genom
svängen. In på upploppet sattes
slutstöten in och Karma Zet visade
hela sitt spurtregister och avgjorde
säkert sista biten.
OLA HALLERSTEDT

Ingen kunde stå emot Yosemite Boko över upploppet och därmed är Kajsa inkvalad till sitt tredje Dam-SM.
Foto: Hanold/Foto-Mike

Karma Zet flög lågt över upploppet och Kajsa Frick bjuder på en härlig segergest.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

www.KAJSAFRICK.se

MÅNadsrapport juLi
stall witasp
tvåÅRINGAR
Alicia Keeper - Har gått framåt rejält och
kvalade på 20,2. Hon är en fin häst som är
tidig och hon kommer att starta i början
av augusti.
Anna Race - Är en rejäl och fin häst som
har släppt till och visat 1.20 i 500 meter.
Hon är under utveckling.
Diamond of Ace - Har varit i en liten
växtperiod och travet har inte stämt till
100%. Han är en förnuftig häst som vi
bara tränar på tills vidare.
Don Civil - Är en liten kraftfull häst med
en vägvinnande aktion. Han har gått 1.26
som snabbast.
Keystone Florence - Är opererad för lösa
benbitar och är konvalescent för dagen.
Le Sogno - Har gått mycket rakbanejobb
och hon får lägga på sig muskler innan vi
testar på rakbanan.
Made for Run - Är en fin häst med mycket fart som dock tyvärr har en pungkula
som kan ligga i kläm emellanåt och då
flyter inte travet som det ska. Vi väntar
på att den ska trilla dit så det släpper för
honom.
Mayan Mystica - Är mycket jobbad och
har gått sitt premielopp. Hon har jobbat
under 1.25/1600 m och kommer att göra
en tidig start.
Miss Wall Star - Skötte sig riktigt bra i
andra premieförsöket. Hon har utvecklats
kraftigt och har lätt för sig. Hon blir intressant att följa framöver.
Mozart Töll - Har gjort det bra en längre tid men blev väldigt sliten för någon
vecka sedan. Han har därför fått lite semester utan att vara åtgärdad.
Persos Amarula - Börjar släppa till lite
och blir mer avslappnad i vagnen. Hon
har visat 1.40/1600 m med lätthet.
Rostow Race - Är en kraftfull individ
som är mycket jobbad och har gått mycket rakbanejobb. Jag har släppt iväg honom
och han har visat 1.22/600 m och det var
inga problem.
Simb Lukas - Är en hygglig individ som
dock har lite platsproblem emellanåt. Det
återstår mycket jobb med honom.
Sith Hanover - Är en lätt och fin modell
som är mycket jobbad och han har gått
1.30 på rakbanan som bäst. Han känns
riktigt fin för dagen.
Slide to Third - Har släppt till ganska rejält och visat 1.27/1600 m utan problem.
Jag tycker han är en riktigt ”sköning”.
Slotts Faksen - Har premiefart i kroppen
men fungerar inte helt 100 aktionsmässigt.
Han har dock visat bättring senaste tiden.
Tintin Trizz - Är en rejäl tvååring som

har gått mycket styrketräning efter sin
växtperiod. Han har lätt gått under 1.30
full väg.
Town Hall - Har skärpt till sig rejält de
senaste månaderna och visat stabila takter. Han har gått 1.28 full väg och ska gå
premielopp inom kort.
Turbo Sweden - Har blivit väldigt kaxig
och hingstig i sommar men har jobbat på
i full utsträckning. Han har gått runt 1.30
full distans på rundbanan.
Valet Forge - Har gått 1.30 efter sin konvalescenttid och känns fin för dagen.
Winning Crown - Är en högrest häst som
har lätt för sig och gick 31,0 i premieloppet i början av månaden.
Yes We Can - Har växt till sig rejält men
har haft problem med aktionen i stort sett
hela försommaren. Han har visat 1.40 i
bra stil.
treÅRINGAR
Beckman - Gick äntligen felfritt och vann
på ett berömvärt sätt utvändigt ledaren.
Han kommer att få starta på och får starta
på och jag hoppas han sköter sig.
Egguinox - Har blivit allt bättre och har
passerat 1.25/1600 m på ett bra sätt. Han
var dock lite sämre i senaste jobbet.
Fast Shuffle - Har haft problem med sitt
höger framben men har gått 1.24/1600 m
i banjobb. Tyvärr markerar han hälta efter
jobben.
Hampus Dirt - Finns det bra fart i men
han är fortfarande väldigt valpig. I debuten galopperade han i sista sväng med lite
segervittring.
Jeanbatic - Finns det viss fart i men han
är väldigt svår att få att bjuda till. Han har
gått 1.21 full distans på en skitig bana
men kan bättre.
Leif Light - Har vi gnuggat på hela försommaren och han har blivit smått bättre
undan för undan. Han debuterade på ett
bra sätt med ett fjärdepris.
Lottmar - Har gjort det bra hela tiden och
har gått 1.30 utan att vara med i segerstriden. Det är en stenhård årskull och han
är inkvalad till Uppfödningslöpningen på
Biri.
Mansfield Hanover - Har varit upp och
ner både i jobb och lopp. Han är kastrerad
sedan ett par veckor tillbaka och allt ser
bra ut så här långt.
Mojito N.O. - Har haft problem med fräschören hela sommaren men faktum är att
han känns betydligt bättre och har gjort en
hel del bra jobb. Han är återigen startklar.
Natalie Crown - Är en fin märr som har
debuten avklarad men har tyvärr fått lite
krångel med ett bakben. Det är dock läkt
nu och hon jobbar bra och startar inom

kort.
Nova Race - Har tjänat 120.000 kr hittills
i år och har varit ute och mött en hel del
bra kullkamrater. Hon har varit med långt
upp i prislistan och blir intressant att följa
framledes.
Running Ram - Börjar närma sig debut
och känns allt starkare och spänstigare i
jobben. Han har gått 1.21 full distans utan
problem.
Sandrngham Hanover - Var lite ofräsch
när han skulle starta på Axevalla och är
åtgärdad och på gång igen. Han startar
igen när vi hittar något lämpligt lopp.
Selsey Bill - Är sakta men säkert på väg
uppåt men får lite problem när han kommer ner i 1.22-1.23-farter. Han är lite
fransk i gången så det är bara att jobba
hårt med honom.
Sid the Kid - Sitter inne med bra kapacitet och känns betydligt bättre nu som valack. Han var fin på 1.21 utvändigt häst i
senaste jobbat och är åter startklar.
Turbo Daylight - Har haft problem med
fräschören en längre tid men har varit
riktigt fin senaste månaden. Han kvalade
på 19,8 utvändigt och startar om någon
vecka.
Turbos Cherie - Har lätt för sig men har
inte fått den riktiga utdelningen p.g.a. dåliga lägen. Med senaste loppet i kroppen
ska hon vara mogen att blanda sig i striden nästa gång.
Viggo Trizz - Tog en bejublad seger tillsammans med Kajsa under Axevallas
V75-dag och gjorde det på ett rejält sätt.
Han skulle ha startat på Romme efter det
men det krånglade till sig så vi får leta
nytt lopp åt honom.
fyraÅRINGAR
Big River Candy - Har kommit in igen
och gick 20,5 i kvalet. Hon gick då med
skor så det blir skillnad i debuten. Hon är
startklar.
Big River Create - Har jag väntat mig
mycket mer av. Hon jobbar bra men galopperar med voltstart så hon behöver autostart för att komma till sin rätt. Jag letar
efter det och hon kan vara en rysare från
ett vettigt läge nästa gång.
Castor Race - Gör gedigna lopp mest hela
tiden nu när han går felfritt. Senast gick
jag fram utvändigt och han var knappt slagen som fyra i Rommechansen. Om han
håller sin goda form och får ett lopp till i
kroppen kommer vi att prova Derbykval i
slutet av augusti.
Pain Riche - Har inte haft några bra lopp
på en månad utan kommer att starta i
Goops utmaning den 2:e augusti. Han
känns fin i jobben.

Sergei Hanover - Har gjort kanonlopp
under juli så formen sitter där och han
kommer att starta i ett fyraåringslopp på
Solvalla om någon veckan. Han tjänar
fina pengar varje gång.
Tunsta Turbo - Har gjort ett par lopp efter behandling och var riktigt bra senast
på en bra tid. Han känns fin i jobben och
vi letar lopp.
Turbolines - Är en liten halvbesvikelse då
jag trodde att hon skulle få en bra säsong.
Det har dock mest strulat och hon har haft
dåliga lägen hela tiden. Hon känns stark
och rejäl så jag hoppas det vänder.
Turbo Viking - Var dunderfin i Sprintermästaren och tjänade nästan 300.000 kr i
Halmstad. Tyvärr var han inte lika fin senast så jag väntar med nästa start till Derbykvalen.
Ändringar
in:
Big River Candy -06 e. S.J.’s Caviar
Yahaa Brodda -04 e. Varenne
Yes We Can -08 e. Gentle Star
ut:
Zeb Hornline, Åstas Elin
äldre
Mellby Rouge - Har varit lite down under
den varma perioden men är åter på g igen.
Hon behöver något jobb till i sig för att
vara startklar igen.
Oliver Gene - Var rejäl senast och vann
på en 1.15-tid full väg med voltstart. Han
behöver tempo i loppen för att komma till
sin rätt och är värd att passa i kommande
starter.
Petite Ribb - Har jobbat bättre än vad
hon har löpt upp till. Hon har varit borta
några veckor och startar den 2:e augusti.
Hon måste dock visa bättring, annars får
vi göra något radikalt.
Red Light Girl - Är en häst som har kommit tillbaka och har dunderform. Hon har
två raka segrar efter kvalet och är inkvalad till en lärlingsfinal på Solvalla den
11:e augusti.
Ringside - Hoppade senast men det tog
kusken på sig för han är normalt sett travsäker. Han har kommit tillbaka hyggligt
efter sin gaffelbandsskada och jag letar
lämpliga lopp åt honom.
Rocky Race - Har fått några lopp i kroppen och var jättefin som tvåa bakom Rakas i ett femåringslopp på Rättvik. Han
hade lite för dåligt med poäng för V75
men har fina lopp kommande månad och
blir intressant framöver.
Sharp Launcher - Är upp och ner men
har inte haft några speciellt bra lopp de

senaste veckorna utan vi får underhålla
honom med sporadiska starter. Jag tror
han har mer att hämta framåt hösten.
Yahaa Brodda - Ska vara dräktig nu och
har gjort en start då hon kändes fin. Det
kan bli intressant att se om hon får en nytändning nu.
Yosemite Boko - VHar gått jättebra hela
tiden och senast på V75 var det riktig körning och han avslutade 1.12 sista varvet
till sjättepriset. Han känns fortfarande
fräsch och fin och har form så vi försöker
i nya lopp vad de lider.
Yucay Boko - Blev kastrerad för någon
vecka sedan och höll på ett förblöda. Vi
tar det därför lite försiktigt för dagen men
han börjar repa sig.
Åsundens Gigant - Fick dödens i V75 så
det är inget att säga om. Han känns fortsatt bra men jag får hitta lite snällare lopp
åt honom för där hävdar han sig väl.
stall frick
tvåÅRINGAR
Elise Hamp - Utvecklas för varje månad
men har inte gått fortare än de 1.28 hon
gick i premieloppet. Vi tränar på ett tag
innan vi sänker tiderna ytterligare i september.
Grändens Lomma - Springer runt 2.00tider och tanken är att hon ska gå premielopp den 16:e.
Hjärter Dam E. - Är opererad i ett framknä och blir konvalescent månaden ut.
Mister Lini - Är en liten fining som gör
det mesta rätt. Han ska gå premielopp på
måndag och kan de tiderna även om det
fortfarande finns lite att justera.
Singing Ram - Har tränat bra en längre
tid och siktet är nu inställt på premielopp
den 16:e.
Åstas Tezz - Är en otroligt trevlig och jättefin häst som gör allt rätt. Jag har kört
1.45 ett varv med henne och tanken är att
kvala henne i september/oktober och sedan göra någon tvååringsstart.
TreÅRINGAR
Hällvinn - Gjorde debut på ett mersmakande sätt. Jag körde snällt och han skötte
sig bra och gick felfritt. Han startar på
måndag igen från ett bra läge och blir intressant att följa i höst.
Predator Lavec - Har haft en del allergibekymmer men gjorde ett kanonlopp på
Axevalla senast. Tyvärr blev det ett struligt lopp för hans del men vi tar nya tag.
Tanken är att han ska starta de två nästkommande måndagarna på Rättvik och
det känns att han har mycket att hämta
framöver.
Primus Olyfid - Är ojämnt och varvar bra

och dåliga prestationer. Han kan mycket
bättre än vad han har visat så han får starta på och någon gång ska han sätta nosen
först.
Tap Turvy - Har vi kört 1.23 med och han
är på rätt väg även om det tar lite tid. Vi
ska prova att kvala honom i månadsskiftet
om han fortsätter att jobba som han har
gjort på slutet.
äldre
Crown Imperial - Har gått otroligt bra på
slutet när jag har kört honom barfota. Senast fick han stenhårt tryck i ledning men
stred tappert. Vi provar att starta honom i
enklare gäng framöver innan vi eventuellt
tar nya tag på V75 i höst.
Evelina Xing - Är en hedersmärr som har
gjort allt rätt den här månaden och hon har
gått fantastiskt bra. Det har dock strulat
lite i loppen men snart sitter femettan där.
Hon känns klart bra i jobben för dagen.
King of Shogun - Är behandlad efter senaste starten och känns bra i träning. Han
startar härnäst på Rättvik den 16:e.
Ändringar
ut:
Alandias Michelle, Private Drive

