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E3-SUCCÉ!

Omslaget:

Efter en riktig drömstyrning av Kajsa Frick
spurtar My Golden till en andraplats i långa
E3-finalen, stoklassen, på Färjestad.
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My Golden

Foto: Hanold/Foto-Mike
Sto 3 år e. Adams Hall (US) u. Lady Wall Star ue. Starchip Entrprise (US)
Ägare, uppfödare & skötare: Hans Ivar Wall, Rättvik.
Tränare: Leif Witasp.
Starter juni 2012: 3 1-2-0 • 14,2am • 475.000 kr.
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Svensk Travsports Grundserie - Stolopp
E3 - Uttagningslopp - Stoklass - Svenska Foder
E3 - Final - Svenska Foder - Stoklass (Gr I, Int.)

Januari 2012: Sandrngham Hanover
Februari 2012: Rocky Race
Mars 2012: Le Sogno
April 2012: My Golden
Maj 2012: Zic Zac Life
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 2011: Sith Hanover
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Dubbla dubbelsegrar för Witasp

My Golden
imponerade på
Lindesberg

Turbolines håller undan för rappt avslutande stallkamraten Nova Race.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Leif Witasp hade en fin dag
på Rättvikstravet igår.
Det blev två segrar och
snart har stallet nått 50 årssegrar.
Tävlingsdagen började på bästa
sätt då Leifs två hästar i montéloppet slutade ett och tvåa. Vann loppet gjorde Turbolines och Catrine
Hagman som avvaktade en bit
bak medan det reds friskt i täten.
Stallets andra häst, Nova Race,

tog hand om täten men tvingades
släppa efter att fått hård press första rundan. Varvet kvar avancerade
Turbolines i tredjespår och kom
fram som tvåa på bortre långsidan.
I slutsvängen utmanade Turbo
Sund-dottern ledaren rejält och
kopplade grepp in på upploppet.
Bakifrån närmade sig Nova Race
med stormsteg och hann nästan
upp Turbolines som dock höll undan på 16,6a/2140 m.

Leif hade sedan full kontroll på
händelserna och Muscle Memorydottern vann bekvämt före Keyston Florence som lätt tassade med
i rygg. Segertiden blev 16,6/2160
m.

Efter förra starten i ett E3-lopp var
tanken
att och
att Kajsa
My påGolden
skulle
My Golden
väg mot seger.
Hanold/Foto-Mike
ha Foto:
startat
i Guldstoet på Axevalla
men trots att hon hade över 1000
startpoäng kom hon inte med i loppet. Istället blev det Lindesbergs
lunchtävlingar idag och det löste
hon med den äran. Från sitt innerspår på tillägg tog Kajsa en försktig start och treåringen hamnade
sista bland de felfria. Dryga varvet från mål gick My Golden med
i tredjespår och kunde lifta med
i draget till slutsvängen då Frick
satte in slutstöten. Adams Halldottern avslutade bra över upploppet och avgjorde enkelt sista biten
på 16,9/2160 m.
- Hon är svår första biten så jag tog
det medvetet försiktigt från början
men det blev ju alldeles för långt
fram. Nu fick vi bra ryggar sista
varvet och hon avgjorde utan problem, fastslog Kajsa.

OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

Ny dubbelseger när Leif vinner med Blue Star Miracle, följd av Keystone Florence.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Leif själv fick sedan segerdefilera
sedan han vunnit V5-avslutningen med Blue Star Miracle. Från
sitt springspår på tillägg laddade
Witasp framåt direkt och kunde
överta ledningen från stallkamraten Keystone Florence 1500 kvar.

Leif Witasp hade en häst till
start på Lindesberg idag.
Dottern Kajsa skötte tömmarna bakom My Golden
som tog en övertygande seger.
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Witasp dubbelt bakom miljonutdelning
Det small och det dundrade
på V86.
Kupongerna med alla rätt
blev värda över miljonen
och dunderkungen nummer
ett under kvällen på Bollnästravet var Leif Witasp.
- Det var alldeles för tufft
motstånd på förhand. Inte
vågar man väl tro något
då! skrockade Rättvikstränaren vars överraskande
Sandrngham Hanover och Leif Witasp ordnar med en överraskning.
vinnarhästar Sandrngham
Foto: Claes Kärrstrand
Hanover och Stein Daylight
faktiskt vann sina respek- jag kände ändå senast att han var en resa i tredjeparet utvändigt
tive lopp hur enkelt som på gång och visste att han skulle vilket körande Örjan Kihlström
vara bättre till den här starten efter också anmärkte på efter tredjeplathelst.
en svacka.
sen.
Lille Stein Daylight avgjorde leTravets sommarturné rullar vidare
kande lätt - från positionen utvän
på onsdagarna och under national- Musen som röt
dagen hade turen kommit till Bollnästtravet att arrangera en V86omgång som utlokaliserats från
huvudstaden.
3083 personer bevittnade tävlingarna i det (faktiskt) rätt så hyggliga
försommarvädret.
Spelmässigt blev det alltså gruvligt
svårt och redan i den första V86avdelningen var Leif Witasp framme och ”ställde till det”.
Slutligen överlevde endast 11,5
system där utdelningen bara för
åtta rätt skrevs till 968 875 kronor.
I loppet agerade storfavoriten
Quick Razz långt under normal
standard och betrodda Noir de
Cherie spurtade som en furie efter
sen lucka men var för sent ute.
Överraskningen Sandrngham Hanover var bara streckad på 13 procent av systemen men agerade som
en av loppets favoriter. En snygg
svepning av fältet i tredjespår genom slutkurvan och lätt seger.
- Jag är överraskad att han skulle
räcka så långt som till seger men

Stein Daylight och Leif Witasp ser nöjda ut sedan de tvålat till konkurrenterna.
Foto: Claes Kärrstrand

Leif Witasp fyllde på med att vinna
ett försökslopp till Norrland Grand
Prix för fyraåringar med Stein
Daylight. Det handlade om fältets
minst rutinerade häst med blygsamma 122 000 kronor intjänat.
Stefan Hultmans Perfectly Enough,
med drygt 1,5 miljoner kronor på
kontot, var kvällens största favorit
på V86-spelet trots att hästen inte
startat sedan i november.
Det blev också för tufft i årsdebuten. Ringrosten lyste igenom och
hästen travade heller inte bra efter

digt ledaren! En sexprocentare…
- Det flyter på riktigt bra! Han
kändes fantastiskt stark hela vägen och in på upploppet kände jag
att vi skulle greja det. Han är bra
men på förhand trodde jag att han
mötte alldeles för hårda hästar. Det
är klart att han blev lite trött men
jag hade inte vikt fram spöet eller
någonting så det kändes 75 kvar att
det här fixar vi, sa Leif Witasp efter
skrällsegern.
MIKAEL WIKNER
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Tintin Viking
tog karriärens
första

Övertygande comeback av Yes We Can

drygt halvår var han igår tillbaka.
Och det med besked. Från sitt bakspår hamnade Leif Witasp i tredje
utvändigt men efter ett knappt
varv gav han sig av i tredjespår
och kunde forcera sig till tät dryga
varvet från mål. Gentle Star-sonen
hade sedan full kontroll på slutrundan och när Witasp manade på
Efter en fin debut i april, följd av Efter att ha gjort fyra starter som honom mitt på upploppet sprintade
en tids sjukdom, var Tintin Vi- treåring fick Yes We Can problem han enkelt undan och fick ett par
king idag tillbaka på tävlingsba- med sina framknän och tvingades längder ner till konkurrenterna.
nan. Tillsammans med sin tränaren till operation. Därefter följde en Segertiden blev fina 16,7/2140 m.
Kajsa Frick startade han på Boll- lång konvalescents men efter ett OLA HALLERSTEDT
näs i kvällens sista lopp. Kajsa tog
direkt hand om ledningen och fick 120619
favoriten Björli Buster och JanOlov Persson på utsidan. Kajsa
fick bestämma till en början innan
favoriten tryckte upp farten men
Tintin Viking svarade utan problem och gick undan till en säker
seger på nya rekordet 33,6/2140 m.
- Han gör det verligen på ett toppensätt. Persson tryckte upp farten
mer och mer så det gick fortare ju
längre loppet gick men han höll
den en halv längd bakom, sade
en nöjd Kajsa som dessförinnan
även hade vunnit finalen av Turbo
Sunds stoserie med Susanne RichTrots lång frånvaro och ett lopp utvändigt ledaren vinner Diamond of Ace.
Foto: Hanold/Foto-Mike
ters Orchidea S.L.M.. Efter att ha
tagit hand om ledningen efter ett Leif Witasps Diamond of lång konvalescents men efter ett
halvvarv var segern aldrig i fara Ace svarade för en femstjär- drygt halvår var han igår tillbaka.
och det var deras tredje raka seger nig insats på Gävle idag.
Och det med besked. Från sitt baktillsammans.
Trots sju månaders täv- spår hamnade Leif Witasp i tredje
- Hon gör allt rätt och efter en saf- lingsuppehåll kunde fy- utvändigt men efter ett knappt
tey-start kunde vi komma till led- raåringen avgöra från ut- varv gav han sig av i tredjespår
ning och sedan var det lugna gatan, vändigt ledaren och såg och kunde forcera sig till tät dryga
menade Kajsa som inledde dagens samtidigt till att stallet pas- varvet från mål. Gentle Star-sonen
tävlande på Lindesberg där hon serade tre miljoner kronor hade sedan full kontroll på slutsatte dit pappa Leifs My Golden i inkört i år!.
rundan och när Witasp manade på
V4-avslutningen.
honom mitt på upploppet sprintade
OLA HALLERSTEDT
Efter att ha gjort fyra starter som han enkelt undan och fick ett par
treåring fick Yes We Can problem längder ner till konkurrenterna.
med sina framknän och tvingades Segertiden blev fina 16,7/2140 m.
till operation. Därefter följde en OLA HALLERSTEDT
Yes We Can inledde sin tävlingskarriär för ett knappt
år sedan.
Kajsa Frick hade en fin dag Under vintern satte dock
skador stopp för honom
på travbanan idag.
Det började med lunchseger men igår var han tillbaka
på Lindesberg och slutade på tävlingsbanan som en
med egentränat på Bollnäs. vinnare igen.

Stark årsdebut av Diamond of Ace
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My Golden klar för E3-final!

120623

Välförtjänt
seger för
Illinois Rose
Under midsommaraftonen
tog Kajsa Fricks Illinois
Rose en, minst sagt, välförtjänt seger.
Tillsammans med Lina Pergenius spurtade han hem
V4-3 på Hagmyren.

My Golden kvalar in till E3-finalen utan problem som knappt slagen i försöket.
Foto: Hanold/Foto-Mike

Igår kördes uttagningsloppen till långa E3 som avgörs
på Färjestad i slutet av månaden.
Från stall Witasp startade
My Golden som enkelt tog
sig vidare till finalen med
Kajsa Frick i sulkyn.
My Golden visade igår att hon definitivt tillhör det övre skiktet i den
treåriga stokullen och om nio dagar
väntar E3-finalen. I försöket blev
Adams Hall-dottern hängande i
tredjespår från start och Kajsa gled
fram utvändigt ledaren i utgången

av första sväng. Vid varvning blev
det sedan avlösta av storfavoriten
Creme Brulee och ut på slutrundan skruvades farten upp rejält.
My Golden fick smyga med i rygg
genom slutsvängen och 250 meter
från mål attackerade Kajsa. Mitt på
upploppet hade My Golden tagit
över och hon höll farten starkt men
fick se sig passerad i sista steget av
Queen Annes Lace. Tiden för de
båda blev 14,5a/2140 m, vilket var
den nästa snabbaste försökstiden
bland stona under kvällen.
OLA HALLERSTEDT

Efter att ha galopperat bort två
segrar på rad under maj har nu äntligen Illinois Rose hittat rätt igen
och igår fick han full utdelning.
Kajsa Frick skickade upp honom
till Hagmyren där han tillsammans
med Lina Pergenius startade i ett
lärlingslopp. Det blev ganska så
frisk körning i loppet och Illinois
Rose sågs som tredje, fjärde häst i
andraspår. Ut på slutrundan galopperade flera hästar så fältet splittrades upp och Pergenius började jaga
ikapp täten. I slutsvängen attackerade Varenne-sonen i tredjespår
och i början av upploppet hade han
kopplat grepp. Segeren blev till
slut säker på 17,0/2640 m.
OLA HALLERSTEDT

120620

Fjärde raka för Oki on Line

idag tog duon andra raka segern
tillsammans när de vann ett Wången Cup-lopp hemma på Rättvik.
Från sitt trista elftespår bakom
startbilen hamnade de, som väntat, i kön men blev hjälpta av lite
stafettkörning i täten så vid varvOki on Line och Katrin Frick fort- ning satt Oki on Line helt ok till
sätter att skörde framgångar och i fjärde ytter. Ut på sista bortre
Oki on Line fortsätter att leverera.
Idag tog sexåringen fjärde
raka segern och hon är alltjämnt obesegrad för stall
Witasp.

långsidan gick Katrin med i ryggar och i utgången av slutsvängen
attackerade Rite on Line-dottern.
Avslutningen var, som vanligt, av
bästa märke och hemmaekipaget
hade avgjort redan vid upploppets
början. Segertiden blev nya rekordet 14,8a/2140 m.
OLA HALLERSTEDT
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Tintin Viking vann Jon Åkermans Minne
Kajsa Frick har bra snurr på
hästarna för dagen.
Idag fixade hon stallets andra seger under midsommarhelgen när hon vann
med Tintin Viking på Rättvik.
Tintin Viking svarade för en fin
insats vid segern i senaste starten
och följde nu upp den med ännu
Kajsa Frick höjer högernäven i luften i en segergest bakom Tintin Viking.
en viktoria. Kajsa satsade framåt
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
direkt från start och kunde, via
tredjespår, ta hand om ledningen slutsvängen hade en kvartett gått höll farten bra och vann säkert på
efter ett knappt halvvarv. Hon fick loss. Järvsöviking-sonen släppte nya rekordet 31,9/2140 m.
sedan bestämma lite i täten och i dock aldrig någon in på sig utan OLA HALLERSTEDT
120629

My Golden tvåa i E3-finalen!
My Golden visade idag med
eftertryck att hon tillhör
den treåriga stoeliten.
Efter en perfekt resan tog
hon en hedrande andraplats
i E3-finalen.
Efter den imponerande insatsen i
E3-försöket var det idag dags för
My Golden att möta 11 av sina
kullsystrar i finalen. När startbilen
släppte fältet var Adams Hall-dottern bra med och Kajsa droppade
ner henne i andra-par utvändigt, i
rygg på loppets stora favorit System Performance medan Queen
Annes Lace tog hand om ledningen. Ställningarna förblev oförändrade till sista bortre långsidan då
en av de stora förhandsfavoriterna
från försöken, Creme Brulee attackerade i tredjespår. Det såg ut
att lösa sig perfekt för Kajsa men
finländaren blev kvar på hennes
utsida och istället var My Golden
fastlåst in på upploppet. 100 kvar
kom dock luckan invändigt och

Invändige My Golden skjuter till vasst i E3-finalen.
Foto: Claes Kärrstrand

Rättvisstoet sköt till sylvasst men
var chanslös att hinna ifatt vinnaren System Performance och Stefan Melander.
- Hon visade idag att hon är en rik-

tigt bra häst. Jag sade till ”Tarzan”
efter mål att det var typiskt att han
skulle köra så taktiskt just idag,
sade Kajsa Frick efter loppet..
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Aston - Sköter sig som vi önskar och han
är klar för premielopp.
Bear a Title - Är en fin häst som vi är lite
försiktiga med. Jag tror han kommer bli
rejäl och fin när han vuxit i kostymen.
Chrystal Keeper - Är nere på 1.24/1600
m och det löser hon på ett vettigt och oberört sätt.
Cool Keeper - Börjar bli spänstigare och
finare och han har gått 1.24/1600 m som
snabbast.
Demi Boko - Har ramlat in i en växtperiod och har varit lite loj och osmidig.
Därför har hon bara gått några lugnare
rakbanejobb men det har vänt och hon har
sett bättre ut senaste veckan.
Going to Tango - Tycker vi kommer mer
och mer och alla problem som han dragits med ser ut att ha släppt. Vi har dock
inte börjat jaga honom i några nämnvärda
farter än.
La Mouette - Är alldeles nyss inkommen
och är ett gracilt och fint sto som vi får
prova innan jag kan göra några närmare
uttalanden.
Turbo Darban - Är en lättspringande tjej
som gör det vi begär. Jag har inte tryckt
av henne än utan hon har bara joggat på.

treåringar

Big River Hanover - Har faktiskt skärpt
till sig och blivit betydligt bättre. Han är
genomgången och behandlad i ett knä
men det var inga större bekymmer. Han
blir intressant att följa framledes.
Castor di Quattro - Har återhämtat sig
efter sin debut då han tappade en del vikt
på den resan. Han känns klart uppåt för
dagen och jag har kört 1.20 i jobb. Han är
åter startklar.
Chad Boko - Har jag skrutit om att han
är så otroligt travsäker men i debuten blev
det bara galopp. Han jobbar bra så vi återkommer med en bättre prestation.
Global Operator - Fick faktiskt en känning av en blödning intill gaffelbandet.
Det är nu utläkt och han börjar gå rakbanejobb. Eventuellt blir det start i slutet av
juli.
Kind Kemp - Är en intressant och fin travare som har gått ett par lugna jobb och
jag ännu svårt att uttala mig om hennes
kapacitet.
Leo Boy - an mycket men har krånglat till
det för sig själv tycker jag. Senast var det
ett fall framåt och jag tror det är på väg att

släppa för honom.
L.K. - Är en fin springare som dock har
mycket mentalt emot sig. Om han fungerar fullt ut har han bra kapacitet och han
kvalade på en bra tid, 17,4.
Masterofdeception - Ser bra ut för dagen
och har kommit ner i lite farter utan att ha
kommit så värst långt tempomässigt. Han
har växt till sig och ser bra ut.
My Golden - Måste jag säga har utvecklats fantastiskt bra. Hon har varit väldgit
mycket jobbad inför sina uppgifter och att
vara tvåa i E3-finalen för ston på 14,2 full
väg talar sitt tydliga språk.
My Ovi - Underpresterade senast på Rättvik och vad det berodde på har jag ingen
direkt förklaring till. Han jobbar bra och
är tillbaka på tävlingsbanan inom kort.
O’Hara Blue Chip - Tycker jag borde
visa lite bättring. Hon känns helt ok i jobben och vi får försöka hitta några lämpliga lopp åt henne.
Scarlet Darban - Var på undersökning
med sin framben som hon har haft problem med och nu visade allt ok. Vi smyger igång och hoppas att hon är tillbaka
igen inom kort.
Stinger Hanover - Har varit upp och ner
hela hans brokiga karriär tycker jag men
för dagen är vi på väg uppåt igen. Han går
inga nämnvärda tider utan vi håller oss
mycket till styrketräning.
Turbo Turbo Dream - Har varit åtgärdad
och borta några veckor. Hon kändes fin i
jobben och senast avslutade hon runt 1.15
sista 500 utan att vara något pressad. Hon
blir intressant i de närmaste starterna.
Åstas Viking - Blev det tyvärr för mycket
för på midsommar då han blev stressad så
han måste ha det lugn och ro inför start för
att fungera. Han har bra kapacitet och kan
duga långt upp bland årets treåring.

fyraåringar

Alicia Keeper - Har vi börjat om med
från början och det har slagit väl ut. Hon
var jättefin i senaste starten med en bra
avslutning och närmast väntar kval till
Stochampionatet.
Anna Race - Har det strulat med och hon
har bara hoppat med voltstart. Hon är genomgången och lätt behandlad och ska få
en paus med en månad i hage.
Blue Star Miracle - Är jämn och säker
men var kanske inte som bäst under midsommar. Hon är bra inne i klassen och
kommer att tjäna fina pengar framledes.
Diamond of Ace - Förvånade mig att vara
så stark och rejäl i årsdebuten som han
vann efter att mestadels ha gått i dödens.

juni2012
Jag hoppas han håller ihop så vi får starta
lite flitigare.
Keystone Florence - Tycker jag kan lite
bättre än vad hon presterar men hon var i
och för sig bra näst senast. Hon får starta
på under sommaren i regionen.
Le Sogno - Går jättebra tycker vi och utvecklas vartefter. Hon har haft lite omöjliga uppgifter senaste starterna men från
bättre lägen är hon med i segerstriden
igen.
Mozart Töll - Tycker jag står och stampar lite för dagen och han kommer inte
nåt speciellt framåt. Vi ska kolla alla hans
värden ifall det är något som stör honom.
Persos Amarula - Är en bra häst i grund
och botten men hon har lite problem med
musklerna titt som tätt vilket sätter ner
hennes framtida utveckling.
Simb Lukas - Blir faktiskt lite bättre och
bättre och trivs bäst under sadel för dagen. Han har gått bra på slutet och vi fortsätter att leta passande montélopp.
Sith Hanover - Tycker vi är klart bättre
än raden och han har haft problem med
sina fötter i år. Vi får hoppas på turen och
att allt vänder så han har lite stolpe in
framledes.
Slide to Third - Har faktiskt gjort en liten uppryckning och gjort bra ifrån sig på
slutet utan att få någon maxutdelning. Senast satt han fast och han ska passas nästa
gång han startar.
Stein Daylight - Är en häst jag aldrig
trodde skulle springa nedåt 1.13 full väg
i år. Han vann på 14,2 utvändigt ledaren
och gick sedan en låg 1.13-tid i starten efter. Jag kan inte begära mer och han får nu
en liten andhämtning innan vi siktar mot
Norrlands Grand Prix i slutet av juli.
Tintin Trizz - Tycker vi inte fungerar
som han borde så vi har släppt honom i
hagen och där får han gå månaden ut.
Town Hall - Är en häst som ger mig gråa
hår. Han jobbar jättebra och kan betydligt
mer än vad han har visat. Jag försöker
ändra lite på utrustningen så får vi se om
jag kan få till honom för i sin låga klass
duger han gott och väl.
Turbo Sweden - Tycker jag är såpass bra
han kan vara och han gick en 1.13-tid från
ett iskallt läge. I dagens starter måste man
ha bra spår för att vara med där framme så
det är inget fel varken på häst eller form.
Ursus du Goutier - Är nyss inkommen
och ska få en riktig veterinärkontroll innan vi gör något uttalande om honom.
Valet Forge - Känns bättre än vad hon
har visat och jag tycker i alla fall hon borde prestera under 1.17 för att få godkänt.

månadsrapport
Vi tragglar på och hoppas det lossnar.
Wired Chip - Känns riktigt fin i jobben
men galopperade från innerspår på Arvika
senast. Från ett bättre läge är han faktiskt
en outsider nästa gång han kommer ut.
Yes We Can - Blev det bara fel för senast
då han bara galopperade. Det är en häst
med bra grundkapacitet och han duger
gott i sin nuvarande klass.

äldre

Atomic Rapida - Hade jag lite förväntningar på inför senaste starten från ett bra
läge men han underpresterade och det visade sig att han hade ont i sina framknän.
Han är behandlad och får ta det lugnt
några veckor.
Castor Race - Jobbar på riktigt bra men
ser inte ut att ha några lämpliga lopp just
nu utan han får starta när tillfälle ges.
Egguinox - Har vi haft problem med ett
framben på. Han är uppfräschad och börjar gå jobb i början av juli.
Enzo Wibb - Jobbar mycket bättre än vad
han presterar i lopp och han har förvånat
mig med att galoppera vid lite konstiga
tillfällen. Han känns för övrigt helt ok.
Lamal Jubb - Är lite på gång och har fått
ett par starter sedan han kom till oss. Han
känns bättre för varje gång och kan vi hålla honom fräsch blir det en rolig sommar.
Leif Light - Har kommit en bit på väg efter sin skada och vi har kört 1.20 i jobb.
Jag hoppas han är tillbaka på tävlingsbanan under juli.
Master Växus - Var inte fräsch senast
så vi får se vad som händer med honom
framöver.
Nova Race - Har dunderform för dagen
men har haft lite otur med positionerna
och inte haft någon stolpe in de senaste
starterna. Från gynnsamma förhållanden
kommer hon att räcka långt framledes.
Oki on Line - Ståtar med fyra raka sedan hon kom till oss och hon gör det på
ett jättefint sätt. Vi får försöka hitta något
lämpligt lopp så vi kan få fem raka segrar.
Pain Riche - Var lite down och inte sig
lik någon vecka men är på gång igen och
är startklar. Han har mer att hämta på tävlingsbanan.
Sandrngham Hanover - Var kanonfin
vid segern på Bollnäs men senast fungerade inte mycket för honom. Vi har inte
hittat några fel och han känns jättefin så
han får starta på.
Scargel - Fungerade till belåtenhet i Midsommarloppet på Rättvik trots att han var
oplacerad. Travet höll ihop och han känns
fortsatt fin så han får starta på.

Sergei Hanover - Ser inte ut som vi får
det rätta trycket i honom och han dras
med sina hals- och lungproblem.
Sunlight Girl - Känns bättre än vad det
är och hon får rycka upp sig avsevärt om
hon ska duga.
Turbolines - Var kanonfin vid montésegern och håller en bra form. Vi försöker
hitta lämpliga lopp till henne.
Viggo Trizz - Har vi jobbat på rejält och
det svarade han på med att göra en bra
prestation utvändigt ledaren som knappt
slagen. Det känns att han är på gång och
vi försöker hitta lite enklare motstånd åt
honom.
Yosemite Boko - Har varit lite upp och
ner och haft lite otur. Formen är inte så tokig och han känns bra så han får fortsätta
att starta på.
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Yucay Boko - Har fått en liten paus och
har semester under juli.
Zic Zac Life - Är en häst som överraskar
hela tiden och gör godkända prestationer
i stort sett varje gång. Senast blev det lite
fel vägval men han gick ändå bra till slut
och håller han sig bara fräsch kommer
han att tjäna fina pengar.

ändringar

in
Kind Kemp -09 e. Up Front Larry
La Mouette -10 e. Kiss Francais
Ursus du Gouter -08 e. Coktail Jet
ut
Turbos Cherie

månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

Fallout Boy - Gick godkänt premielopp
och gjorde det på ett bra sätt. Han behöver
tid på sig men blommar ut mer och mer
för varje månad. Han får jobba på med
styrketräning hela sommaren.
Photo Fiori - Har vi tränat nedåt 1.28
med och hon har fått en liten välförtjänt
paus och tas bara lugnt för dagen.
Ron Jeremy - Går sina jobb och har gått
1.27 på ett bra sätt. Han får fortsätta så
och jag tänkte kvala i slutet av månaden
om allt går som det ska.
Västerbo Fantast - Går bara lugn träning
för dagen och har vuxit på sig riktigt bra.
Vi börjar att sänka farterna igen i slutet
av månaden.
Västerbo Goalmoney - Springer sina rutinjobb utan att pressas och går med lätthet 1.27. Han får göra så hela månaden ut
innan vi höjer ribban.
Åstas Oscar - Växer så det knakar och är
lite halvknölig för dagen. Vi har kört 2.15
som bäst och vi sänker tiderna successivt.

treåringar

Danny Daylight - Gick en bra kvaltid och
det känns att han utvecklas för varje jobb.
Han får några rejäla genomkörare innan
vi tänker på debut för hans del.
Lucky Light - Tycker jag gick bra senast
och hon spurtade fint efter sen lucka. Jag
fick stryka henne efter det men hon känns
klart bra i jobben nu så hon får starta på
under sommaren.
M.T.He’s Mine - Skulle vi ha kvalat men
han gick bara i passgång när han kom ut
så vi får ta nya tag. Det är en jättefin travare men polletten måste trilla ner.
Tintin Viking - Är en riktig sköning som
har gjort det på bästa tänkbara sätt i de
senaste två starterna. Vi senaste segern

sträckta han på sig riktigt bra och vann på
ett bra sätt och nu siktar vi mot Kriteriekval.
Trollklackan - Var jag nere och körde ett
banjobb med men hon fungerade inte helt
som jag hade tänkt mig så hon fick en månad till med bara backträning. Det känns
som att hon fortfarande växer och inte orkar med sig själv.
T.X.All In - Har inte fungerat på slutet
och senast sprang han bara och bromsade.
Nu har vi kastrerat honom så jag hoppas
det hjälper för hästen är bättre än vad han
har visat på slutet.
Tyson Flea - Har vi haft en dryg månad
och han är inte alls så tokig. Vi har kört
1.21 som fortast och han kvalar på måndag.

fyraåringar

Alandias Newton - Har jag hjälpt till att
köra och han har en del att brås på. Vi har
kört 1.20 full väg och det är snart dag för
kval.
Jeppas Korall - Är åtgärdad i en böjsena
och tas bara lugnt månaden ut innan vi
sätter igång med lite jogg igen.
Miss Wall Star - Hade jobbat klart bra
inför debuten för mig och skötte sig bra
men tyvärr fick vi en omöjligt resa och
när hon kom utanför dosceringen blev det
galopp. Hon blev halt efter loppet och jag
hoppas hon bara trampade fel.
Moe Tösen - Tycker jag gör det jämnt och
bra och senast försökte jag ladda lite men
då slog vingen emot och hon galopperade.
Hon gick ändå en bra tid och siktet är nu
inställt på Derbykvalen och hon ska få ett
par lopp innan det.
Monzorella - Är en trevlig bekantskap
som jag har fått i träning och han känns
fräsch och fin i jobben. Om allt går som
det ska startar vi i slutet av månaden.
Singing Ram - Var inte riktigt till sin fördel senast och har blivit behandlad. Hon
har fått en liten paus och tas bara lugnt
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för dagen.
Todd Tabac - Känns stark och rejäl och
jättefin i jobben men när det blir lopp spelar nerverna honom ett spratt. Om vi bara
får bukt med det har vi en häst som kan
springa fort.
Åstas Tezz - Blev lite sliten när hon fick
starta tätt och tar det därför lite lugnt för
dagen.

äldre

Illinois Rose - Fick äntligen en välförtjänt
seger efter att jag medvetet kört två snälla
lopp då han inte behövt bruka sig för fullt.
Vinsten var riktigt rolig för alla parter och
han känns klart bra efteråt. Nästa start blir
på Halmstad.
Predator Lavec - Blev lite svullen i ett
ben efter montéloppet och fick ta det lugnt
ett tag. Han känns fin i intervallerna nu
och startar på måndag i ett amatörlopp på
Rättvik.
Running Ram - Har jobbat bra en längre
tid och startar på måndag. Det ska bli intressant att se vart han strå och jag tror
han kan tjäna bra pengar framöver om han
får vara fräsch.
T.X.Zoogood - Har jättebra form men får
för dålig utdelning. Han kommer inte med
i autolopp utan får gå ut med voltstart och
det fungerar inte. Han har mycket bättre
form än raden visar och jag hoppas han
får komma ut bakom startbil och visa det.

ändringar

in
Alandias Newton -08 e. Mr Pine Chip
Monzorella -08 e. Super Arnie
Tyson Flea -09 e. Abano As
ut
Adamas Decor, Colette, Corniche,
Crown Imperial, Listas Spirit,
Tunstas Light Lady

