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Laddat för V75fest på hemmaplan!

Omslaget:
Stall Witasp och Frick ser fram emot en riktig
kanonhelg med både V75 på hemmaplan och
den årliga hästägareträffen.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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Stall leif witasp juLi 2011
Antal

1

59		 8

2

3

Seger		Plats		Prissumma

5

6

14%		 32%		 417.500 kr

Det har rullat på riktigt bra under juli och segern med Sergei Hanover på Rättvik var riktigt kul. Även Slide to Thirds
debutseger på Axevalla under Stochampionatshelgen var en
höjdare för pojkarna som kommer nere från Skaratrakten.
Lite tråkigt var det att Miss Wall Star åkte på feber den helgen men hon kommer tillbaka. Nu laddar vi rejält för den
kommande helgen då vi förutom V75 hemma på Rättvik arrangerar årets Hästägareträff! Jag hoppas vi ses i helgen!
/Leif

Stall kajsa frick juLi 2011
Antal

1

11		 1

2

3

Seger		Plats		Prissumma

1

2

9%		 36%		 64 .000 kr

Sommaren har gått väldigt fort och juli har bara svischat
förbi. Det är jätteroligt att Illinois Rose har börjat fungera
och vi har hittat nyckeln på honom. Under månaden vann
jag även med Fritiof Piraten och ska få äran att köra honom
i E3-kvalen, vilket ska bli väldigt spännande. Till helgen har
vi V75 på hemmaplan men tyvärr hade jag inte så mycket
uppsittningar. Det är förstås tråkigt men man kan inte starta hästarna bara för att det är hemmaplan utan man vill ha
dem i bra författning. Det är ändå roligt med så fin sport på
Rättvik.
/Kajsa

månadens häst juni 2011

Slide to Third

Foto: Hanold/Foto-Mike

Hingst 3 år e. Yankee Glide u. Third Reef ue. Conway Hall.
Ägare: AB Goa Vänner, Skara. Uppfödare: E LLC Little, D Stoltz & A Geiger, USA.
Tränare: Leif Witasp. Skötare: Anna Wallinder.
Starter juli 2011: 1 1-0-0 • 18,0m • 50.000 kr.
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SLIDE TO
THIRD
50.000 kr

ILLINOIS
ROSE
32.500 kr

YOSEMITE
BOKO
32.000 kr

Leif Witasp

50.000

Falköpings Mejeris Lopp Debutantlopp

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 2010: Turbo Viking
Augusti 2010: Rocky Race
September 2010: Rocky Race
Oktober 2010: Rocky Race
November 2010: Nova Race
December 2010: Turbos Cherie

nyhetsbörsen
juli 2011
110704

Sergei Hanover tillbaka som en vinnare

Sergei Hanover tog första segern sedan det visade sig att han led av lungblödning.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Det var över ett år sedan Sergei
Hanover senast vann lopp.
Idag fick han äntligen sticka nosen först hemma på Rättvik.
Sergei Hanover inledde sin karriär
lysande och ståtade bl.a. med sex
raka segrar som treåring. Under fyraårssäsongen gick det dock tröga-

re och det visade sig sedan att han
var lungblödare. Trots att han inte
kan nå upp till sin fulla kapacitet
är han nu ändå tillbaka i vinnarcirkeln. Ikväll svarade Yankee Glidesonen för en riktigt bra insats när
han vann sista V5-avdelningen på
hemmaplan. Han kunde efter en
tuff inledning ta över ledningen ur

första sväng och Witasp fortsatte
sedan att dra i friskt tempo. Trots
den höga farten kunde femåringen
hålla undan till en säker seger över
upploppet på 12,9a/1640 m.
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

110708

Miss Wall Star går från klarhet till klarhet
Miss Wall Star fortsätter att
övertyga.
Ikväll tog hon karriärens tredje
seger på ett rejält sätt.
Kajsa Frick satt för andra gången
upp bakom Miss Wall Star och precis som första gången slutade det
med seger. När startbilen släppte
fältet var treåringen bra med från
start men kunde inte hålla ledningen. Kajsa lotsade dock ut From
Above-dottern i andraspår i första Miss Wall Star vinner lekande lätt med Kajsa Frick i sulkyn.
sväng och hon fick sedan gå res- Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
ten av loppet utanpå ledaren. Trots nya rekordet 15,8a/2140 m. Det rå- få en rolig fortsättning med Miss
det gick hon undan på lätta fötter der ingen tvekan om att Hans Ivar Wall Star.
över upploppet och vann enkelt på Wall och Leif Witasp kommer att OLA HALLERSTEDT
110708

Kajsa dominerade med en trippel på Romme
Kajsa Frick hade en, minst sagt,
trevlig fredagskväll på Romme.
Hela tre segrar blev det i sulkyn,
bl a med egentränade Illinois
Rose.
Illinois Rose har gjort allt rätt i regi
Kajsa Frick och tog ikväll sin andra raka seger. Från sitt tråkiga utgångsläge hamnade han som väntat
i kön efter en lugn inledning. Ut på
sista bortre långsidan kastade Kajsa loss i spåren och fyraåringen tog
sig hastigt fram utvändigt ledarparet. In på upploppet var segergreppet kopplat och Illinois Rose gick
undan till en enkel seger sista biten
på fina 14,2a/1640 m.
Dessförinnan hade Kajsa vunnit
med Poppins som efter en klockren smyglöpning kunde avgöra Kajsa Frick hade en, minst sagt, bra dag på jobbet och noterades för hela tre segrar på Romme.
knappt men säkert över upplop- Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
pet. Det var dock inte slut med det pappa Leifs Miss Wall Star är hon fjärde start.
utan Frick tog även en tredje vikto- alltjämnt obesegrad och fixade nu OLA HALLERSTEDT
ria innan kvällen var slut. Bakom treåringens tredje seger i sitt livs

www.witasp.se

110711

Trippelseger till Witasp

Ikväll kördes Olle Goops utmaning på Rättvik.
Leif Witasp visade dock gästarna att han är kung på hemmabanan.
När krutröken hade lagt sig efter
kvällens lopp på Rättvik hade stall
Witasp tagit tre segrar. Det var dottern Kajsa Frick som drog igång segerplockandet redan i första loppet
som hon vann med Zic Zac Life.
Efter att ha smugit med i rygg på
ledaren gled hon ut utvändigt vid
varvning. Fyraåringen hade sedan
inga problem att avgöra över upploppet på 19,1/2140 m.
Sedan var det Leifs tur bakom
Mozart Töll som han vann ett
treåringslopp med. De spetsade
inledningsvis men Leif valde att
släppa. Vid upploppets början
fick han dock luckan och Gigant
Neo-sonen avgjorde en rafflande
duell sisat biten. Segertiden blev
17,4/2140 m.
Stallets tredje och sista vinnare imponerade också mest och det var
Sith Hanover som svarade för en

Sith Hanover (överst), Zic Zac Life och Mozart Töll hette Leif Witasps tre vinnare under kvällen.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

femstjärnig insats. Trots att treåringen fick gå hela loppet utvändigt
utan rygg kunde han ta över i sista
sväng och gick sedan undan till en
mycket lätt seger på 15,2a/2140 m.

Som grädde på moset slog sedan
yngsta dottern Katrin till i Lärlingsloppet som hon vann med
Mats Linds Titcheriga.
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

110712

Kajas och Hibokongen fixade första segern
Kajsa Frick gästade Bollnästravet ikväll och noterades för en
seger.
I sitt femte försök fick äntligen
Hibokongen vinna lopp.
Pär Mårtenssons Hibokongen har
gjort det bra så här långt i karriären och fick nu sin efterlängtade
seger. Det började dock illa då
han blev hängande i tredjespår och
Kajsa tvingades backa ner i sjätte
utvändigt. Ut på sista bortre lång- Kajsa och Hibokongen fick äntligen vinna efter flera fina insatser.
sidan kunde Lome Kongen-sonen Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
gå med i tredjespår och fick rygg då attackerade Kajsa. Det blev ett och avgjorde knappt men säkert.
på favoriten Järvsö Gutten. Denne rafflande upplopp med tre hästar i OLA HALLERSTEDT
galopperade dock 300 kvar och bredd där Hibokongen var starkast
110718

Shirley MacLain klar för SM
Igår säkrade Shirley Maclain en
biljett till SM.
Tillsammans med Lars Throgen
ska hon göra upp om amatörtiteln.
Leif Witasp fortsätter att dominera
på hemmaplan och igår tog stallet
två nya segrar. I ett uttagningslopp
till Amatör-SM hade Leif lånat ut
Shirley Maclain till Lars Throgen som tackade för förtroendet
genom att vinna. Malabar Circle
Ås-dottern snabbstartade till ledning och Throgen drog sedan i ett
jämnt tempo. Över upploppet var
det sedan ingen som kunde hota
sexåringen som vann enkelt på
15,7a/1640 m. Finalen i AmatörSM körs på Sundbyholmstravet i
Eskilstuna den 12:e augusti.
Även Leif vann ett lopp under
kvällen då han inledde tävlingarna
med Zic Zac Life. Treåringen är nu
obesegrad i karrikärens två starter

Shirley MacLain tog en komfortabel seger och kvalificerade därmed in Lars Throgen till Amatör-SM.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

och vann på ett imponerande sätt.
Från sitt bakspår kom Witasp bra
igenom och efter ett drygt halvvarv var Zic Zac Life framme utvändigt ledaren. Trots att han fick

gå hela loppet utvändigt utan rygg
gick han enkelt undan över upploppet och vann på nya rekordet
17,7/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

110724

Slide to Third gled undan till seger
Leif Witasp har alltid varit en
trogen gäst på Axevalla i juli.
Det brukar också vara tradition
att vinner lopp under trippeltravet.
Ifjol hette Leifs vinnare Viggo
Trizz och i år var det Slide to Third
som förde Witasps tradition vidare. Att stall Witasp vinner lopp under Stochampionatshelgen på Axevalla börjar bli en härlig tradition.
Igår slog Leif till med debuterande
Slide to Third som ledde varje meter av loppet. Yankee Glide-sonen
stegade undan rejält genom slutsvängen och fick ett försprång in
på upploppet. Konkurrenterna var
sedan chanslösa att gå i närkamp
med treåringen som vann mycket
enkelt på 18,0/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

Leif Witasp myser när han skär mållinjen som etta bakom Slide to Third på Axevalla.
Foto: Kjell Hedvall

110728

Kajsa och Fritiof Piraten bara bäst

Kajsa Frick tyckte sig inte ha
haft något flyt bakom Fritiof Piraten.
Idag på Gävletravet körde hon
dock ett helt prickfritt lopp.

Kajsa Frick uppvisade en körning
som hämtad direkt ur skolboken
bakom Fritiof Piratan på Gävletravet ikväll. Från sitt bakspår kom
hon perfekt igenom från start och
placerade Andover Hall-sonen i
tredje utvändigt. Det var bra tempo i täten och varvet passerades
på underkant 1.12. Vid det laget
hade Kajsa kastat loss i tredjespår
och kom ner bakom ledarduon in Efter en klockren styrning av Kajsa Frick spurtade Fritiof Piraten till seger på Gävle.
i slutsvängen. Där kunde hon vila Foto: Kjell Hedvall
igen innan hon gick till förnyat åringen enkelt och landade på fina
angrepp i utgången av kurvan och 12,8/1640 m.
över upploppet avgjorde sedan tre- OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

MÅNadsrapport juli
stall witasp
tvååringar
Big River Hanover - Blir bättre för varje
vecka som går och jag har varit inne och
kört 1.35 full distans med honom. Vi ligger på de tiderna så han får växa i kroppen.
Castor di Quattro - Har vaknat till ganska rejält och lagt på sig lite muskler. Han
har blivit riktigt fin och underkant 1.25
full distans är inga problem för dagen.
Chad Boko - Kommer mer och mer och
ligger runt 1.24-1.25 i jobben. Han blir
allt spänstigare och intressant att följa
framöver.
Chanel Boko - Har varit lite upp och ner
senaste tiden men allt verkar ok med henne. Hon går uppbyggnadsjobb runt 1.271.28 för dagen.
Eunice Race - Har gnuggat på i backen
en period och det har faktiskt gjort henne
gott. Hon börjar kännas stark och rejäl.
Leo Boy - Har tagit lite tid på sig men
verkar klart på rätt väg nu. Vi har legat
runt 1.35 på rakbanan och han går mycket
backjobb däremellan.
L.K. - Har faktiskt blivit en fin individ
och är rejäl att ha att göra med. Han kanske är något hingstig emellanåt men det
får vi leva med ett tag. 1.28-1.30 på rakbanan är inga problem.
Masterofdeception - Är en av dem som
har utvecklats rejält under sommaren och
han har gått 1.24 full väg. Vi kommer att
gnugga på och se hur långt vi kan sträcka
oss.
My Golden - Hade en semesterpaus i
juni men är nu tillbaka i full träning. Allt
verkar som det ska men hon har inte gått
några snabbare tider.
My Ovi - Börjar faktiskt att mogna i sitt
uppträdande och är en fin travare som
vi kommer att begära lite av i träningen
framledes.
O’Hara Blue Chip - Börjar det lossna
lite för och travet stämmer mycket bättre
för dagen. Hon får ta den tid hon behöver
för att rätta till sig fullt ut.
Scarlet Darban - Är en liten ärtig häst
som verkar vara väldigt tidig. 1.25 full
väg har hon gjort med lätthet och hon får
en månads träning innan vi börjar finslipa.
Simb Jackson - Har blivit valack och
har återupptagit träningen. Han börjar gå
regelbundna jobb, dock utan några nämnvärda farter.
Simb Likeness - Har lite problem med
magen men annars är allt som det ska.
Hon är en lätt och fin travare som är långt
gången.
Stinger Hanover - Börjar få lite spänst

i sig men har varit inne i en växtperiod
och inte fungerat fullt ut. Det känns dock
som det kommer mer och mer och han går
jobb mellan 1.30-1.35.
Tobbe Dreamcatcher - Är en stor och
lite tung sort som behöver tid på sig så vi
ligger lite halvlågt för dagen.
Unni Gene - Är en liten fin märr som har
släppt till en hel del och hon ligger på premietider för dagen.
Åstas Viking - Är en fin travare som lätt
springer nedåt 1.50 på rakbanan och då
finns det gott om krafter kvar i benen. Det
är inte aktuellt med någon tvåårsstart så vi
har ingen brådska.
treÅRINGAR
Alicia Keeper - Är en varannangångshäst som känns klart uppåt i jobben. Närmast siktar vi mot E3-kval.
Anna Race - Var godkänd i debuten då
hon agerade lite tungt och trögt. Hon
känns bättre med den genomköraren och
jag kommer även att lätta henne till nästa
start.
Diamond of Ace - Har haft problem med
fräschören men känns bättre och var godkänd i senaste starten. Han får nöta på och
starta så får vi se om det släpper för honom.
Don Civil - Tycker jag faktiskt är lite för
trög och han kan bättre än visat. Han ska
få gå in i en tuff träningsperiod framöver.
Keystone Florence - Är en märr som har
börjat släppa till och hon har gått i underkant 1.20 i jobb. Allt är bra så här långt
och hon kommer att kvala under augusti.
Le Sogno - Är en jättefin märr som dock
har ett lite omoget uppträdande. Släpper
det för henne som kommer hon att rasa
i tider.
Made for Run - Är svår att få iväg från
början och man får bara köra på säkerhet.
Han kan betydligt bättre än han visat i
lopp och det är bara att vänta ut honom.
Han kommer bli bra med tiden.
Miss Wall Star - Fick tyvärr en feberslänt när hon skulle starta på Axevalla
men är helt ok igen och tränar för fullt.
Nästa start blir E3-kval.
Mozart Töll - Var rejäl vid segern på
Rättvik men har tyvärr dåligt med lopp
för dagen. Han känns fin i jobben.
Persos Amarula - Har varit lugnt tagen
en period men ska börja sänka tider igen
och körs runt 1.30 i jobben.
Simb Lukas - Är lite entaktad och mycket stark och är lite svår att få felfri. Vi får
gnugga på så kanske det släpper.
Sith Hanover - Löper på bra och gjorde
ett rejält intryck i Goops utmaning. Han
känns fortsatt bra och får starta där det

finns passande lopp.
Slide to Third - Är en häst man gillar för
han sitter inne med en rejäl löpskalle vilket han visade i debuten på Axevalla då
han vann på ett övertygande sätt. Han blir
intressant att följa framöver.
Stein Daylight - Har blivit bättre med
sin rullighet och har kommit ner i
1.22-1.23-farter. Det är dock en bit kvar
innan det är någon start på gång.
Tintin Trizz - Har varit inne på banan
och gått 1.22 full väg och det var inga
problem alls. Han är en rejäl och fin sort.
Town Hall - Är en rejäl häst som kan
mycket men han är fortfarande lite valpig.
Han jobbar dock bra och är värd att passa
framöver.
Turbo Sweden - Har ett bakben som
krånglar lite till och från men har kommit
långt ner i tider och är i stort sett kvalklar.
Han är en travsäker kille.
Valet Forge - Var rent ut sagt bedrövlig i
senaste starten och är behandlad efter det.
Jag hoppas hon kommer tillbaka inom
kort och visar sitt rätta jag.
Winning Crown - Har börjat lägga på sig
efter att han blev kastrerad och ser fin ut.
Han har gått drygt 1.21 full väg i jobb och
är startklar igen.
Wired Chip - Gjorde ett bra lopp på Axevalla i senaste starten och är en häst i
kommande. Jag hoppas vi har lite tur med
löpningsförloppen för han är bättre än raden.
Yes We Can - Är en häst som har släppt
till enormt och debuterade på Bollnäs.
Han blev då störd till galopp i starten men
kommer snart ut igen och ska passas.
fyraÅRINGAR
Kimberly Face - Är inte helt 100 aktionsmässigt men besitter bra fart och kvalar
inom kort.
Leif Light - Ramlade i hagen och slog sönder ett framknä men det är under läkning.
Han har gått något lättare jobb men det tar
nog någon vecka till innan det blir start.
Lottmar - Har problem med ett framben
men går regelbundet lätta jobb. Han har
ännu en bit kvar till start och vi ligger lite
lågt för dagen.
Mansfield Hanover - Jobbar hyggligt men
har inga poäng så det är väldigt svårt att få
ut honom till start.
Nova Race - Har otur med sina starter men
gör det bra hela tiden. Hon behöver dock
lite flyt för att sticka nosen först.
Sandrngham Hanover - Känns jättefin
men senast på Axevalla blev det lite stum
bana och när det gick lite fort så rullade
han över i galopp. Det var ett olycksfall i
arbetet och vi kommer igen

Turbo Daylight - Tycker jag börjar släppa till rejält och han kommer ner i farter.
Han har mött mycket bra hästar på slutet
så det är inget att säga om och han står på
tur för seger.
Turbos Cherie - Gick bra till slut senast
och hon gör rejäla insatser. Hon har dock
svårt att räcka till vinst men hon får nöta
på och start.
Viggo Trizz - Väntar jag på att han ska få
vinna lopp och i senaste starten åkte han
dit men liten marginal. Han har bra form
och står på tur för att ta första årssegern.
Zic Zac Life - Är en mysig individ som
gör det han ska och han har nu två raka
segrar. Han startar igen inom kort och vi
får hoppas att segerraden fortsätter.
äldre
Castor Race - Har känning i en böjsena
och är lite konvalescent så han tar det bara
lugnt för dagen.
Catch the Moment - Jagar pengar i varje
start.
Enzo Wibb - Blir jag lite sur på emellanåt
för han kan betydligt bättre än vad raden
visar. Jag har tagit in honom till banan så
han ska få lite tuffare jobb.
Indra Trot - Är inte så märkvärdig och är
troligen såld.
On Time Zet - Är faktiskt en rätt så fin
märr och senast satt hon fast med krafter
kvar. Jag hoppas hon har den utveckling
som det känns i henne.
Pain Riche - Är fortfarande konvalescent
men ska återuppta träningen i augusti.
Rocky Race - Har varit fin i jobben men
tyvärr åkte han på en mindre blödning
eller vrickning så han blir borta någon
vecka.
Sergei Hanover - Är lite upp och ner och
är otroligt väderberoende. Han måste ha
klar och torr luft för att komma till sin
rätt och han får starta på under sommaren. Han var bra vid segern näst senast på
Rättvik.
Shirley MacLain - Var bra näst senast i
uttagningen till Amatör-SM men var sämre gången efter. Hon är lite upp och ner
och startar i Amatör-SM nästa gång.
Sunlight Girl - Har jag väckt upp i jobben och hon känns faktiskt riktigt fin men
är fortfarande seg när det blir löpningsdags. Hon kan bättre än vad hon har visat.
Turbolines - Känns fantastiskt fin i jobben men har absolut ingen tur i lopp. Vi
får hoppas att det vänder för hon har mer
pengar att tjäna.
Yosemite Boko - Har fått två lopp i kroppen och var klart bättre i andra starten då
han agerade mycket spänstigare och finare. Han kommer att starta på Rättvik i
V75 till helgen.
Yucay Boko - Strök jag i början av må-

naden då han inte fungerade men han är
åtgärdad efter det och har gått några jobb.
Han känns riktigt fin och om allt är väl i
nästa jobb blir det V75-start på hemmaplan till helgen.

Åstas Tezz - Känns riktigt skaplig för dagen efter alla bekymmer och jag har kört
1.38 som fortast på ett bra sätt. Hon kommer att få starta igång så får vi se hur hon
tar loppen.

Ändringar

fyraÅRINGAR
Illinois Rose - Har man blivit lite bortskämd med så jag tyckte inte han var som
allra bäst senast trots ett bra slutvarv. Han
är uppfräschad efter det och kommer ut i
mitten av månaden igen.
Predator Lavec - Är väldigt ojämn och
jag har bytt foder på honom och hoppas
att det ger lite effekt. Han får starta på
kontinuerligt.
T.X.Almabell - Ville inte springa senast
och vi har provat det mesta men inte hittat
den riktiga balansen.

ut:
Mayan Mystica, Mojito N.O., Rostow
Race, Turbo Turbo Dream, Åsundens
Gigant
stall frick
tvåÅRINGAR
Colette - Debuterade men det blev många
om starter och orutinen gjorde sig påmind när hon trodde det var omstart och
felade i första sväng. Hon gick bra efter
det och kommer att bli riktigt nyttig i höst
och vinter. Hon startar igen om tre-fyra
veckor.
Danny Daylight - Hade inte en av sin
bästa dagar när han skulle gå premielopp utan felade bort sina möjligheter. Vi
tar nya tag i slutet av månaden och han
springer sina 1.32-tider.
Listas Spirit - Har varit inne i en riktig
växtperiod då inget stämde för honom
men nu känns han åter klart bättre. Han
kommer att gå premielopp i slutet av augusti.
Lucky Light - Tycker jag har släppt till
ordentligt på slutet och hon har gått 1.24
full väg som fortast på ett bra sätt. Hon får
gå några jobb till och kommer att kvala i
september.
Tunstas Light Lady - Gick ett 1.24-jobb
på ett bra sätt och känns riktigt på tårna
för dagen. Det är inte omöjligt att hon
kvalar under september.
T.X.All In - Växer så det knakar så han
har fått ta det lugnt en stund. Han går annars sina 1.25-tider och är en rejäl häst
som vi skyndar långsamt med.
treÅRINGAR
Elise Hamp - Tycker jag skötte sig riktigt
bra i senaste starten och var klart bättre än
vad raden visar. Hon kommer att starta i
höst och jag hoppas att alla polletter trillar
ner för hon har bra kapacitet.
Singing Ram - Har fått ta det lugnt en
månad och har åter börjat träningen. Vi
har bara kört uppbyggande jobb än så
länge och hon ska börja sänka tiderna i
slutet av månaden.
Todd Tabac - Tycker jag det börjar släppa för mer och mer och loppet som han
gick har fört honom framåt betydligt. Han
startar igen på fredag och det ska bli intressant att se var han står. Vi har kört 1.35
på ett bra sätt.

äldre
Crown Imperial - Har bytt foder och det
ska bli intressant att se om det har gett någon effekt i nästa start. Han har kanonförutsättningar då och jag är inte främmande
för att han kan vara långt framme för det
känns som att formen närmar sig.
Evelina Xing - Känns som hon kommer
mer och mer och skadan ser bra ut så vi
startar på kontinuerligt med henne. Tyvärr
fick hon ett tråkigt läge i nästa start.

