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Kajsa champion
på hemmaplan!

Omslaget:
Efter en rafflande säsongsavslutning kunde
Kajsa Frick knipa championatet på Rättvik
framför näsan på Jörgen Westholm.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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Stall leif witasp november 2010
Antal

1

32		 6

2

3

Seger		Plats		Prissumma

1

2

19%		 28%		 251.700 kr

Nu har vi kommit in i en riktigt kall årstid men tyvärr har vi
fått för lite snö så jag vill ha mer av den varan. Det rullar
annars på bra i stallet och jag har även varit över till Harrisburg på auktion och köpte där fyra unghästar med god stam
och bra exteriör. Två av dem har redan kommit hem och har
börjat livet som travhästar tillsammans med de andra ettåringarna.
/Leif

Stall kajsa frick november 2010
Antal

1

4		 1

2

3

Seger		Plats		Prissumma

1

0

25%		 50%		 42.500 kr

November var en rolig månad då vi ropade tillbaka Predator
Lavec på auktioen. Det känns fantastiskt skoj att så många
vill vara med och äga honom vidare. Så tog jag även mitt
första championat på Rättvik och det var nog det största
utropstecknet. Det var en härlig känsla att sätta dit det ”i
sista stegen”. Jag måste även framhålla Evelina Xing som är
helt otrolig och kommer tillbaka hela tiden. Hon har verkligen haft ett kanonår i år och det trodde man inte för ett år
sedan.
/Kajsa

månadens häst november 2010

Nova Race

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Sto 3 år e. Rite On Line u. Etoile Race ue. Lindy’s Crown.
Ägare: Katrin K Frick & Niclas Persson. Uppfödare: Stall Horse Race HB, Nora.
Tränare: Leif Witasp. Skötare: Katrin K Frick.
Starter november 2010: 2 2-0-0 • 16,6am • 45.000 kr.
Ro 101112-7 3/2140 1
Ro 101127-1 3/2140 1
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NOVA
RACE

45.000 kr

EVELINA
XING
40.000 kr

ALICIA
KEEPER

30.000 kr

16,6a 16
16,6a 25

Katrin K Frick
Katrin K Frick

25.000
20.000

Misty Trottings Lärlingsfinal avd. 3
Kommunals Lärlingsserie

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 2010: Turbo Viking
Augusti 2010: Rocky Race
September 2010: Rocky Race
Oktober 2010: Rocky Race
November 2009: Yahaa Brodda
December 2009: Mansfield Hanover

nyhetsbörsen
november 2010
101104

101105

Årets tredje till Predator Lavec stannar i Dalarna!
Alicia Keeper
Alicia Keeper är alltjämnt obesegrad felfri.
Idag, på Gävletravet, tog hon
karriärens tredje seger.
Alicia Keeper har gått felfritt i
hälften av sina sex starter i livet
och samtliga av dem har slutat
med seger. Idag vann hon lekande
lätt tillsammans med sin tränare
Leif Witasp som enkelt tog hand
om ledningen från sitt springspår.
Tvååringen fick sedan springa på i
ett bekvämt tempo i täten och ut på
sista bortre långsidan ökade Witasp
farten. Sista halvvarvet fick Alicia
Keeper sällskap av Monque Vox
på utsidan och dessa två lämnade
de övriga. Över upploppet visade
dock Conway Hall-dottern att hon
var huvudet högre och stegade undan till en lätt seger via 14,5 sista
700. Segertiden blev 17,3/1640 m.
OLA HALLERSTEDT

Det blev precis som Kajsa Frick
hoppades.
Predator Lavec köptes tillbaka
på dagens Rix-auktion.

vec för 140.000 kr.
- Man hade ju inte en aning om
vad priset skulle bli så det var lite
pirrigt. Nu slutade det ju på bästa
möjliga sätt och det känns såklart
Det var en hel del spänning in- jättekul att jag får ta med mig Preblandat när dagens Rix-auktion dator Lavec hem igen, sade Kajsa
drog igång i Eskilstuna. För Kajsa Frick efter auktionen.
Fricks del blev det dock ett perfekt OLA HALLERSTEDT
slut då hon ropade in Predator La-

God jul & gott nytt år!
www.witasp.se

101110

Dominansen på hemmaplan fortsätter
Leif Witasp är just nu i Harrisburg
och handlar nya stjärnor.
Därför fick dottern Kajsa sitta upp
bakom stallets hästar idag.
Återigen blev det en riktigt klang och jubeltillställning för familjen Witasp/Frick.
Senaste tävlingsdagen på Rättvik vann
Leifs hästar fyra lopp men nu fick han
nöja sig med en trippel.
Första segern kom i V4-2 med 16-oddsaren Turbolines som tog årets andra
seger. Efter en lugn inledning hamnade
Kajsa i andra utvändigt medan det kördes rejält i täten och halvvarvet öppnades
efter snabba 10,0. 1300 kvar klev Kajsa
på i tredjespår och körde sig till ledning
varvet kvar. Hon drog sedan undan genom slutsvängen och fick ett par längders
försprång. Turbolines höll sedan det försprånget in i mål och vann smått överlägset på nya rekordet 15,4a/2140 m.
Det blev sedan även ett offensivt upplägg
med Beckman som inte kunde utnyttja
sitt springspår utan hamnade som fyra i
andraspår. Efter ett halvvarv avancerade
Kajsa framåt och landade utvändigt ledaren 1100 kvar. Ledaren masserades sedan
under slutrundan och var knäckt i början
av upploppet. Turbo Sund-sonen höll
sedan ångan uppe på ett rejält sätt sista
biten och vann knappt men säkert. Det
var treåringens fjärde seger i karriärens
sjätte start och den togs på lysande tiden
16,1/2160 m.
Upplägget blev sedan nästan identiskt
bakom tredje vinnaren, Turbo Daylight
som hamnade i den absoluta kön från
början. Vid halvvarvspassering fick treåringen marschorder och kom fram utvändigt ledaren 1200 kvar. Turbo Daylight visade återigen enorm styrka då
han enkelt avväpnade ledaren mitt på
upploppet och därmed säkrade championatet åt Kajsa. Segertiden blev toppfina
15,8a/2140 m.

Seger nummer ett: Turbolines sticker enkelt undan sista biten till Kajsas stora förtjustning.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Seger nummer två: Beckman plockar fram sitt stora fighterhjärta och avgör säkert sista biten.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Seger nummer tre: Turbo Daylight är bara bäst och Kajsa jublar över sitt championat.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

OLA HALLERSTEDT

www.KAJSAFRICK.se

101110

101111

Kajsa bäst på hemmaplan!

Witasp handlade
fyra i Harrisburg
För fjärde året i rad gjorde Leif
Witasp resan till Harrisburg.
På auktionen köpte han i år fyra
högintressanta ettåringar.

Seger nummer tre: Turbo Daylight är bara bäst och Kajsa jublar över sitt championat.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

En sisuladdad spurt gav Rättvik
sin första kvinnliga kuskchampion.
Kajsa Fricks trippelseger under
säsongsavslutningen räckte för att
passera Jörgen Westholm.
Inför årets sista tävlingsdag på Rättvik hade Westholm två pinnar till
godo på Frick. Men den senare hade
samlat trupperna tillsammans med
pappa Leif Witasp och visade omedelbart att hon tänkte bjuda upp till
strid genom att lotsa 16-oddsaren
Turbolines till överlägsen triumf i
andra loppet. När Westholm sedan
brände med favoriten Quest For Life
och Frick följde upp med att sätta dit
Beckman var rollerna ombytta.
Avgörandet kom i lopp sju då Westholm stack till ledningen med Ninepoints Avalon. Kajsa Frick var med
på noterna och lämnade tidigt sin
position i kön för att komma fram
utvändigt med Turbo Daylight.
Över upploppet stred de båda sida

vid sida och det var alltså hemmakusken som fick sträcka armen i luften i en glad segergest.
- Man bli såklart mer fokuserad när
det gäller lite mer och det blev lite
spänt när vi fick börja balansera om
hästarna p.g.a. underlaget. Nu känns
det bra och det var otroligt roligt att
få ta titeln på hemmaplan och dessutom vinna med tre av Leifs hästar,
sade Kajsa som sedan slog fast att de
hade laddat lite extra.
- Senast stämde propositionerna inte
alls men nu blev det ju riktigt bra.
På frågan om vad hon minns bäst
från året på Rättvik svarade Kajsa:
- Överlag har hästarna gått fantastiskt bra och Marknadstravet var en
höjdare då jag var sämst fyra i de
elva lopp jag körde. Det tycker jag
själv var strongt gjort, skrattade Kajsa avslutningsvis.
Det var Kajsa Fricks andra kuskchampionat i karriären, det första tog
hon på Romme 2004..
OLA HALLERSTEDT

Det har blivit lite av en tradition för
Leif Witasp att besöka den stora hästauktionen i Harrisburg där han tidigare bl.a. har köpt miljonären Sergei
Hanover. Årets facit blev fyra unghästar som förhoppningsvis kommer
att formas till kanoner i Dalarna.
Masterofdeception (hingst e. Glidemaster-Sabrina Hanll)
$25.000. Leifs kommentar: ”Han
har rätt korsning med Glide Master
som pappa och en Garland Lobellmamma. Det är även bra storlek på
hästen”
Stinger Hanover (hingst e. Donato Hanover-Sharise Seelster)
$20.000. Leifs kommentar: ”Helintressant med Donato Hanovers
första årskull. Det här är faktiskt
en liten glänsare som är lite köttbullebetonad. Han är halvbror med
Roger Walmanns Surtees Hanover
som har tjänat 3,2 miljoner.”
Austere Hanover (hingst e. Donato Hanover-Almost An Angel)
$27.000. Leifs kommentar: ”Ytterligare en avkomma till Donato
Hanover och mamman Almost An
Angel tjänade över en miljon dollar och har bl.a. lämnat avelshingsten Broke Even.”
O’Hara Blue Chip (sto e. Muscles Yankee-Goodlookngirl)
$30.000. Leifs kommentar: ”Ett
korrekt litet snyggt sto vars mormors mor bl.a. har lämnat Vivid
Photo som tjänade 3,2 miljoner
dollar och sprang en 1.09-tid.”
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

101112

Evelina krossade motståndet
Ikväll fick Evelina Xing äntligen
ta årets första seger.
Efter flera fina insatser utan att
få vinna var det nu dags.
I elfte timmen fick Evelina Xing
till slut segerdefilera. Femåringen
kan se tillbaka på en fin säsong
med nästan en kvarts miljon insprunget men det är något som
har saknats. En seger. Ikväll kom
den då äntligen då hon spurtade
hem den sista V5-avdelningen Evelina Xing svarade för en rejäl prestation när hon tog årets första seger.
på Romme. Hon kunde dock inte Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
hålla upp sitt innerspår från början Kajsa Frick glida ut ett spår och lätt seger 16,2/2140 m
utan hamnade i rygg på ledaren. över upploppet stack sedan Red OLA HALLERSTEDT
I utgången av slutsvängen kunde Xing-dottern undan till en mycket
101112

Välförtjänt seger för Nova Race

101113

Sandalett påbörjade ny
segerrad
Idag visade Sandalett att plumpen
senast var en tillfällighet.
På Gävle vann hon lekande lätt
tillsammans med Kajsa Frick.

”Där satt den!” Katrin Frick knyter näven bakom sin egna Nova Race.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Efter en hel del tuffa lopp var
Nova Race tillbaka i ”vardagen”.
På Romme vann hon ikväll tillsammans med sin ägare Katrin
Frick.
Nova Race har tampats mot kulltoppen hela hösten i försök till flera av de klassiska treåringsloppen
och slutade bl.a. trea i sitt uttagningslopp till Svenskt Travoaks.
Ikväll, på Romme, var det dock lite
mer överkomligt motstånd och då

fick hon äntligen vinna. Hon spelades till storfavorit (16 för 10) i den
fjärde V5-avdelningen och tog direkt hand om ledningen. Hon fick
dock inte sitta ifred utan blev rejält
utmanad efter ett drygt halvvarv
och Frick tvingades släppa. Katrin gled dock ut utvändigt ledaren
400 kvar och kopplade grepp in på
upploppet. Rite On Line-dottern
stack sedan undan till en lätt seger
sista biten på 16,6a/2140 m.

Sandalett var idag tillbaka på en
V75-bana men startade i ett lopp
utanför kupongen. Hon visade att
galoppen senast bara var en tillfällighet och tog en enkel spetsseger.
Kajsa Frick tog hand om täten direkt
och fick sedan bestämma. När hon
skruvade upp farten sista halvvarvet var konkurrenterna chanslösa att
hota och fyraåringen stack lätt undan
över upploppet.
OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

www.KAJSAFRICK.se

101118

101123

Sergei Hanover Kajsa fixade Aeronauts första seger
som väntar på något gott… tredje-par utvändigt och hakade på
har hjärtproblem Den
Aeronaut fick vänta ända till i rygg på favoriten Joline Eld ut på
14:e starten innan första segern
kom.

sista bortre långsidan. 300 kvar attackerade sedan Kajsa i fjärdespår
och in på upploppet hade treåringKajsa Frick satt som vanligt i sul- en kopplat greppet. Han höll sedan
kyn bakom Civil Action-sonen farten bra sista biten och höll unsom ställde till med en liten över- dan till en lätt seger.
raskning på Gävles lunchtävlingar OLA HALLERSTEDT
idag. Kajsa gav Aaronaut ett lopp i
101127

Nova Race tog andra raka
Sergei Hanover har drabbats av hjärtproblem och
får därmed sätta punkt för tävlingssäsongen 2010.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Säsongen är över för en av Leif
Witasps intressantaste hästar.
Sergei Hanover har drabbats
av hjärtproblem och blir borta
länge.
Ifjol vann Sergei Hanover över
hälften av sina starter och tjänade
675.000 kr. Kretsen kring hingsten
hade självfallet högt ställda förväntningar inför årets säsong men
utvecklingen har inte alls blivit vad
man hoppats och trott. I senaste
starten på Solvalla var fyraåringen
inte alls sig lik och kollades upp
ordentligt efter det.
- Han har agerat svagt på slutet så
därför åkte jag ner till Veterinärhögskolan i Uppsala med honom.
Där har de funnit ett blåsljud i hjärtat på honom, berättar Leif Witasp
och fortsätter:
- Nu blir det vila och medicinering
för hans del och sedan får framtiden utvisa vad som händer.
OLA HALLERSTEDT

För andra starten i rad får Katrin Frick jubla vid målgång bakom Nova Race.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Katrin K Frick och Nova Race
öppnade dagens V75-tävlingar.
På Romme vann de det inledande loppet efter ledning runt om.
Nova Race har inte varit bortskämd med vinster under säsongen
men nu verkar det ha lossnat rejält
för treåringen. Idag tog hon andra
raka segern, karriärens tredje, när
hon vann första loppet på Romme.
Precis som senast satt delägarinnan själv i sulkyn. De tog planenligt hand om ledningen och 1100

kvar fick de sällskap på utsidan av
andrahandsfavoriten
Starobrno.
Denne småpressade sista varvet
men över upploppet skiljdes agnarna från vetet och Nova Race
stack enkelt undan. Segertiden
blev 16,6a/2140 m
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

MÅNadsrapport november
stall witasp
tvåÅRINGAR
Alicia Keeper - Har gjort det bra mest
hela tiden i år och fortsätter att utvecklas.
Hon har ett lopp kvar innan vi gör årsbokslut.
Anna Race - Har gått många jobb i jämn
fart och det är dags att börja spetsa till
henne lite. Hon ser bra ut och sköter sig
på ett vettigt sätt.
Diamond of Ace - Har jag bara kört runt
1.24-1.25-farter med hela senaste månaden. Han är en hygglig individ med rätt
inställning.
Don Civil - Är en jättefin travare som
dock inte har kommit på det här med ett
slåss riktigt ännu utan vi har fastnad på
1.23. Jag vet att det kommer framöver.
Keystone Florence - Är en av de som
har utvecklats riktigt bra senaste månaden
och hon har gått 1.23/1600 m i jobb och
visar bra farter.
Le Sogno - Har fotsatt att utvecklas efter
kvalet och är en fin märr med bra fartresurser. Hon blir intressant att följa.
Made for Run - Som jag tidigare har
nämnt är han en häst som blev betydligt
bättre på det flesta sätt efter kastrationen.
Han har gått 1.24 full väg och jag är nöjd
för dagen.
Mayan Mystica - Startar flitigt och har
haft lite otur i loppen och hamnat illa till.
Hon tjänar ändå hyggliga pengar.
Miss Wall Star - Har kommit tillbaka och
gick 22,5 i kvalet trots en mindre galopp.
Det är det snabbaste hon har gått och det
här är en rejäl häst med bra utvecklingsmöjligheter.
Mozart Töll - Är en ärlig och enkel individ som har gjort det jag har velat. Han
har gått 22,5/1600 m på ett vettigt sätt.
Persos Amarula - Har lagt på sig lite
muskler och ser rejäl ut. Hon är en bra travare som vi inte har kört mer än 1.28 med.
Rostow Race - Har byggt mycket muskler under hösten och jag vill att han ska bli
lite högre istället för bredare. Han är en
bra travare med bra uppfattning och har
gått 1.21/1600 m som snabbast.
Simb Lukas - Står tyvärr still i sin utveckling och är inte färdig ännu.
Sith Hanover - Var inte helt 100 i senaste
starten och vi kollade upp honom och då
hade han en benbit i en framkota som nu
är borttagen. Nu väntar därför en tid som
konvalescent.
Slide to Third - Har inte fungerat fullt ut
sista tiden och det kan antagligen bero på
att han har sträckt sig. Sista veckan har det
dock börjat lossna för honom och han har
gått några rakbanejobb i 1.35-1.40-farter.

Tintin Trizz - Finns det mycket humör
i och han har växt och blivit rejäl och
snygg. Ena dagen kan han springa 1.27 på
lätta ben men nästa dag har han problem
med 1.30. Det är bara att jobba på och
vänta ut honom.
Town Hall - Har kommit in i en period
av rullighet som han har haft tidigare och
han går nu mycket skogsträning tills vidare.
Turbo Sweden - Har varit fin i jobben
men tyvärr blev han lite förkyld i slutet
av månaden. Det är sådant som går över
och han upptar jobben så snart han är frisk
igen.
Valet Forge - Har haft en väldigt fin utveckling senaste veckorna och det känns
att hon har kommit mer och mer. Jag har
kört 1.21/1600 m och då gav hon ett bekvämt och gediget intryck.
Winning Crown - Har jobbat på och vi
har kört mycket backe med honom. Vi har
nu släppt på det och börjat ge honom lite
tempojobb och han har gått 1.24 full väg.
Han har goda utvecklingsmöjligheter.
Wired Chip - Börjar det lossna för fartmässigt efter en tids backträning och
1.22/1600 m är det snabbaste vi har kört.
Det är bra skallen på honom.
Yes We Can - Blir sakteliga bättre och
bättre men har problem med att han
springer snett i vagnen. Han har dock blivit starkare i kroppen och därav har han
kommit under 1.30 full distans.
treÅRINGAR
Beckman - Har gjort många bra lopp men
är lite barnslig vid start och strax där efter.
Tyvärr hoppade han på V75 som ganska
betrodd senast men vi letar nya lopp för
han känns fin i jobben.
Egguinox - Har varit nere och nosat på
1.20-farter och har blivit allt starkare och
bättre i travet. Det stundar kval under december för hans del.
Hampus Dirt - Har kommit tillbaka efter
sin kastration och känns mjuk och fin. Jag
är inte främmande för att han startar om
ett par veckor.
Jeanbatic - Har lugnat ner sig och blivit
en mer sansad individ och det gjorde honom gott att bli valack. Så här långt har
han bara gått några rakbanejobb.
Leif Light - Kan en hel del när han visar
sig på styva linan men jag har svårt att få
honom som jag vill ha honom. Han får
starta när det finns tillfälle så får vi se om
det släpper.
Lottmar - Blev åtgärdad efter Rättviksstarten och har gått ett jobb efter det. Så
långt föll det väl ut och nu siktar vi på ett
treåringslopp den 10:e på Romme så han

får passera 100.000 kr insprunget i år.
Mansfield Hanover - Var rent ut sagt
dålig i Gävlestarten men ryckte upp sig
senast på Romme. Det finns viss fart i honom men han är väldigt svårbedömd.
Nova Race - Ståtar med två raka segrar
och har gjort det på ett bra sätt. Hon har
ett treåringslopp den 10:e och sedan blir
det bokslut för hennes del.
Running Ram - Tycker vi är en besvikelse hittills. Han jobbar bra och känns stark
och rejäl men bara sviker i lopp. Han får
rycka upp sig avsevärt innan vi kan tro på
honom.
Sandrngham Hanover - Startade på Solvalla senast och det saknades lite i honom
då för det blev lite dåligt tränat mellan
starterna p.g.a. hårda banor. Han kändes
i alla fall fräsch och fin och ska passas i
kommande lopp.
Turbo Daylight - Är en gedigen häst som
Kajsa fixade championatet med och jag är
väldigt nöjd med honom. Han har ett eller
två lopp till i år och sedan får han någon
veckas semester.
Turbos Cherie - Vill ha riktig smatterbana för att komma till sin rätt och senast
på Gävle var jag lite passiv och gick invändigt där vi blev fast med krafter kvar.
Under normala förhållanden får man hålla
ett öga på henne.
Viggo Trizz - Kändes jättefin senast och
när jag vred ut honom och skulle blåsa
förbi dem galopperade han. Han kan ha
varit känslig för den stumma banan för
formen är det inget fel på och han får
starta på.
fyraÅRINGAR
Big River Candy - Har jobbat på en längre tid utan att ha några lopp. Jag har kört
1.20/1600 m utan större problem och hon
får starta i ett lopp i början av december.
Castor Race - Har gått några jobb efter
kastration som jag har varit riktigt nöjd
med och han känns mycket mjukare och
smidigare nu. Det blir väldigt intressant
att följa upp honom framöver.
Enzo Wibb - Har gått en hel del jobb och
jag var väldigt nöjd med honom i kvalet
som han skötte på ett bra sätt utan att vara
bottnad. Han har något lämpligt lopp i
mitten av december.
Pain Riche - Är en barfotahäst och senast
var jag tvungen att köra med skor och då
slog han ihop i sista sväng. Utan det hade
han varit med i striden så formen är bra.
Från ett bra läge kan han överraska.
Sergei Hanover - Har vi möblerat om
lite för hemma så han har fått några andra
kompisar att tänka på. Han har problem
med både hjärta och lungor men är åter

frisk och vi kör lugnare jobb med honom.
Turbolines - Var kanonbra hemma på
Rättvik men lite sämre gången efter. Jag
tycker hon känns fräsch och fin så hon får
göra några starter till innan det blir någon
veckas ledighet.
Turbo Viking - Hade gått mycket jobb
under sadel och det kanske satt i benen på
honom senast så den starten kan vi mer
eller mindre glömma. Han jobbar på i full
utsträckning men vi har inga starter inplanerade.
äldre
Catch the Moment - Rids av en tjej i stallet som vill montékvala henna och sedan
göra någon start.
Mellby Rouge - Känns faktiskt riktigt på
tårna i jobben och har inte alls långt kvar
till start. Hon bör ha mycket ogjort på tävlingsbanan för sin ålder.
Oliver Gene - Har väldigt tunt med lopp
och har dessutom haft otur. Den dagen
det klaffar med propositioner och löpning
hoppas jag vi kan dyka upp i den främre
träffen.
Red Light Girl - Har kommit tillbaka efter sin skada och var lite uppåt senast trots
ett femtepris. Hon gör någon start till och
jag hoppas att formen infinner sig.
Ringside - Har gått några jobb och han är
färdig för start. Han känns fräsch och fin
men har lite dåligt med lopp för tillfället.
Rocky Race - Var jag med i körning från
start med senast och det gick lite för fort.
När jag sedan slutade att köra på honom
rullade han över och galopperade. Han
kändes fin för övrigt så vi kommer nog att
prova V75 igen om någon vecka.
Sharp Launcher - Har kommit till sin
årstid och känns faktiskt ok i jobben. Han
måste dock visa det även i lopp och det
kommer några bra montélopp åt honom
om någon vecka.
Shirley MacLain - Är ny i träning och är
en stor och rejäl dam som har varit borta
länge för en knäoperation. Vi har kört
1.30 med henne och så långt är och fräsch
och fin.
Yosemite Boko - Har varit lite sådär i
höst i sina sporadiska starter men senast
var han uppåt då han gick utvändigt ledaren hela vägen som trea. Han gör någon
start till och är värd att bevakas.
Yucay Boko - Har gått en hel del jobb
och känns stark och fräsch. Jag kommer
troligtvis att kvala honom på Romme den
10:e och nu får vi hoppas att alla skadeproblem är över.
Åsundens Gigant - Har vi kört 1.23/1600
m med efter hans skada och han börjar att
närma sig startklart skick.

Ändringar
in:
Shirley MacLain -05 e. Malabar Circle Ås
Winning Crown -08 e. Fast Photo
ut:
Kimberley Face
stall frick
tvåÅRINGAR
Elise Hamp - Går sina rutinjobb och jag
har kört 1.22/1600 m med henne på ett bra
sätt. Det har varit lite frusna banor nu så
jag väntar tills det blir lite varmare innan
vi kvalar.
Hjärter Dam E. - Har fått ta det lugnt
efter premieloppet p.g.a. sitt knä som är
opererat. Hon går bara mycket tung motionsträning och får göra så året ut.
Singing Ram - Har jobbat bra under vintern men stoppades av en hovböld. Hon
tas lugnt några dagar och börjar gå jobb
igen i mitten av månaden.
TreÅRINGAR
Calvins Piraya - Skötte sig klanderfritt
senast och var tvåa på en bra tid. Hon är
en humörhäst med för mycket nerver och
vi provar att starta igen på fredag. Det
finns fart men hon måste lära sig att hushålla med krafterna.
Hällvinn - Skulle ha startat i mitten av
november men jag fick tyvärr stryka. Han
känns bra igen och kommer att göra en eller två starter till i år innan vi tar ett vinterbrake för hans del.

Predator Lavec - Ropade vi tillbaka på
auktionen och det var förstås väldigt roligt. Han har bara gått tryckvagnsträning
efter det och har byggt på sig väldigt
mycket muskler och blivit lite rundare
om baken. Han kommer att fortsätta med
det någon vecka till innan vi börjar köra
snabbjobb och tanken är att han ska starta
vid årsskiftet.
Tap Turvy - Var väldigt positiv i kvalet
på 20,6 och har jobbat bra efter det. Vi
nöter på lite mer innan det blir dags för
debut.
äldre
Crown Imperial - Har dragits med lite
undertemp från och till men är bra igen
och känns riktigt på tårna. Han har tyvärr
lite för lite poäng men jag anmäler och
hoppas han kommer med.
Evelina Xing - Har fått en toppform igen
på gamla dar och har gjort två riktigt
bra lopp på slutet. Hon har blivit väldigt
mycket smidigare och finare och startar
igen på Solvalla den 8:e.
King of Shogun - Var en besvikelse på
Solvalla så vi provade att montékvala honom och det tyckte han var jättekul. Vi får
försöka hitta något lämpligt montélopp
och hoppas han tänder till.
Ulbasse - Har jag inte riktigt fått till som
jag vill efter kvalet så han ska gå något
snabbjobb till innan vi säger bu eller bä.
Ändringar
ut:
King of Shogun, Primus Olyfid, Segerbos Yra Tyra, Åstas Tezz

