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ÅRGÅNG 7

Alicia Keeper mot
Svenskt TravOaks!

Omslaget:
Alicia Keeper övertygade när hon spurtade hem sitt
försök till Svenskt TravOaks. Snart väntar finalen i det
största loppet för de treåriga stona.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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w w w. t r a v d i r e k t . c o m

Stall leif witasp september 2011
Antal

1

50		10

2

3

Seger		Plats		Prissumma

4

5

20%		38%		546.500 kr

Jag vill först och främst framhäva försöksvinsten till Oaks
med Alicia Keeper. Det var en av de skojigaste händelserna
under september. Hästarna har fortsatt att gå bra och det
känns skönt att Enzo Wibb fått till det nu för honom har jag
hållit högt i alla tider så nu hoppas jag han är tillbaka. Det
ser också ut som att Sandrngham Hanover är tillbaka. Dessutom har Turbos Cherie fortsatt att göra det bra på V75 och
det är kul att det fungerar så bra i monté med Turbolines.
Det lutar åt att fler får prova på den disciplinen.
/Leif

Stall kajsa frick september 2011
Antal

1

18		 1

2

3

Seger		Plats		Prissumma

1

3

6%		 28%		 75.000 kr

Jag tycker inte att mina egna hästar har presterat på topp
den senaste månaden och det har även varit lite stolpe ut
med positionerna. Det känns även som att de har dragits
med lite småinfektioner men nu är de på väg uppåt igen.
Åstas Tezz har vunnit lopp och det var fantastiskt roligt. En
sådan seger gör att man aldrig ger upp och hon är en häst
som man har trott mycket på. Det var faktiskt nästan så
man fick en liten tår i ögat. Framöver ska det bli intressant
att starta Moe Tösen och det blir spännande att se hur hon
står sig mot jämnåriga hästar. Så hoppas jag även att Elise
Hamp kan få lite flyt med lägena för hon är klart bättre än
vad hon har visat. Även Illinois Rose jobbar som en demon
så jag hoppas att senaste prestationen var en tillfällighet.
/Kajsa

månadens häst september 2011

Alicia Keeper

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Sto 3 år e. Conway Hall u. Eliza Keeper ue. Credit Winner.
Ägare: Stall Mamsen. Uppfödare: Mats B Eriksson, Rättvik.
Tränare: Leif Witasp. Skötare: Anette Karlström.
Starter september 2011: 2 1-0-1 • 15,0am • 112.500 kr.
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Svensk Travsports Unghästserie
Uttagning. till Svenskt Trav-Oaks

Januari 2011: Turbo Daylight
Februari 2011: Turbos Cherie
Mars 2011: Yucay Boko
April 2011: Sandrngham Hanover
Maj 2011: Miss Wall Star
Juni 2011: Sandrngham Hanover
Juli 2011: Slide to Third
Augusti 2011: Turbos Cherie
September 2010: Rocky Race
Oktober 2010: Rocky Race
November 2010: Nova Race
December 2010: Turbos Cherie

nyhetsbörsen
september 2011
110903

110904

Sith Hanover
Mansfield Hanover avslutade
avgjorde säkert på Romme

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Sith Hanover har tjänat pengar
i karriärens samtliga 10 starter.
Igår blev det rejäla slantar då
han drog in 40.000 kr på ett bräde.
Att Sith Hanover är jämn och säker
är ingen underdrift. Treåringen gör
alltid sitt och tjänar pengar varje
gång han startar. Att han dessutom
vinner nästan hälften av starterna
gör ju inte saken sämre. Igår slog
Cantab Hall-sonen till på Bollnäs
i ett försök till Anders Kihlströms
minne med 40.000 kr till vinnaren.
Han var bra med från start och fick
rygg ledaren. Leif Witasp valde sedan att köra i den positionen och i
sista sväng såg det mörkt ut. Leif
hittade dock ut ryggar i utgången
av kurvan och mitt på upploppet
kom luckan. Sith Hanover avslutade sylvasst sista biten och avgjorde
säkert på 15,6a/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

Kajsa Frick bjöd konkurrenterna på ett rejält segerleende när hon spurtade förbi med Mansfield Hanover.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Manfield Hanover började sist
men slutade först.
Idag startade han som sista häst
men kunde runda till seger.

att runda kunde fyraåringen avgöra
säkert. Kajsa Frick satt i sulkyn
och lämnade sjunde ytter 800 meter från mål. In på upploppet började Yankee Glide-sonen att få upp
Med nummer 15 i dagens sista segervittringen och när mållinjen
lopp på Romme måste man ju säga passerades var han först. Segertiden
att Mansfield Hanover var sist ut. blev 17,7a/2140 m.
Trots att han hade 13 konkurrenter OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

110905

Le Sogno smått överlägsen
Treåriga Le Sogno är en fantastiskt snabb häst.
Idag fick hon åter spela ut sin
fina speed när hon vann på Rättvik.
Le Sogno är efter fyra startar i karriären obesegrad felfri. Idag sprintade hon till sin andra seger i utklassningsstil. Kajsa Frick satt som
vanligt i sulkyn och gav Doneraildottern en riktig smörlöpning. Från
sitt bakspår hamnade de i tredje
inner men 800 kvar hittade Kajsa
ut i andraspår. Hon kunde sedan
haka på i rygg på bortre långsidan
och 400 meter från mål lät hon Le
Sogno spela ut sin speed. I ett nafs
var hon framme utvändigt ledaren
och sedan sprintade hon undan och
lämnade de övriga långt bakom sig.
Segertiden blev fina 17,0/2140 m.
Seger direkt för Ganjo’s Last Call
Leif noterades för en dubbelseger
då han själv fick segerdefilera i
kvällens sista lopp. Han vann med
nyförvärvet Ganjo’s Last Call som
infriade favoritskapet. Leif attackerade hastigt från andra ytter 700
kvar och svepte till ledning på väg
in i slutsvängen. Treåringen fick
dra undan genom kurvan och höll
farten bra till en knapp men säker
seger
OLA HALLERSTEDT

Kajsa Frick kvalade in Bo Melins Grändens Lomma till Kriteriestoet.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Le Sogno uppvisade återigen sitt stora kunnande när hon spurtade till seger med Kajsa Frick i sulkyn.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Ganjo’s Last Call gjorde en mersmakande debut för sin nya tränare Leif Witasp och vann direkt.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

www.kajsafrick.se

110914

Ny Solvallaseger för Miss Wall Star

Miss Wall Star imponerade start när hon tog sin andra raka vinst på Solvalla.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Miss Wall Star går från klarhet
till klarhet.
Ikväll tog hon karriärens femte
seger när hon åter gästade Solvalla.

Att Hans Ivar Walls Miss Wall
Star är en talang utöver det vanliga
råder det ingen tvekan om. Ikväll
bjöd hon på en favorit i repris då

hon tog andra raka Solvalla-segern
med Kajsa Frick i sulkyn. Från sitt
luriga innerspår på tillägg tog Kajsa det försiktigt första biten och in i
första sväng var Rättviksduon sista
av de felfria ekipagen. Ut på slutrundan stötte From Above-dottern
i tredjespår och fick draghjälp ut
på sista bortre långsidan. Det var
dock fortfarande långt fram till tä-

ten in i slutsvängen och dryga 300
kvar sattes attacken in. Treåringen
”rundade korvkiosken” på väg
in på upploppet men kunde utan
problem fånga in favoriten Angie
Boko sista biten via underkant
12,5 sista 800. Segertiden blev nya
rekordet 15,5/2160 m..
OLA HALLERSTEDT

110916

75.000 kr till Yosemite Boko
I årets åttonde start fick Yosemite Boko äntligen sticka nosen
först.
Efter att ha radat upp fina prestationer fick han en välförtjänt
vinst.

Yosemite Boko har varit jämn och
säker i år och bl a varit tvåa och
trea på V75. Ikväll fick han äntligen spräcka nollan för säsongen
då han tog en övertygande seger i
Bernth Martinssons lopp på Romme. Örjan Kihlström satt upp bakom sexåringen och gav honom ett
lopp i fjärde utvändigt. Han kunde
sedan smyga med i ryggar på slutrundan och när attacken sattes in
på upploppet avslutade Yosemite
Boko lysande och avgjorde säkert
på nya rekordet 14,2/2180 m..
OLA HALLERSTEDT

Örjan Kihlström satt upp bakom Yosemite Boko och ordnade seger i Bernth Martinssons Lopp.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

www.witasp.se

110918

110919

Turbolines
vinner vidare

Kajsa fixade första segern för
Arby’s Amie

Idag tog Turbolines sin tredje
raka seger i monté.
Tillsammans med Lina Alm spurtade hon till seger på Årjäng.
Leif Witasp hade skickat en häst
till Årjängs marknadstrav idag och
det var helt klart värt mödan. Stallets nya montékanon Turbolines
tog årets fjärde seger, varav tre är
tagna under sadel. Lina Alm satt
upp idag och lotsade fram Turbo
Sund-dottern från dubbla tillägg.
Varvet kvar sågs de i andra ytter
800 meter från mål attackerade
hon via tredjespår. Det blev sedan
en duell mellan de två förhandsfavoriterna sista halvvarvet där Turbolines var starkast och avgjorde
säkert på 18,3/2180 m.
OLA HALLERSTEDT

Kajsa Frick och Arby’s Amie spurtade till seger på Rättvik.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

I karriärens sjunde lopp fick
Arby’s Amie sticka nosen först.
Kajsa Frick var tjejen som fixade det på Rättvik idag.

loppet. Från bakspår hamnade fyraåringen i femte utvändigt och
mitt i slutsvängen satte Kajsa Frick
in attacken. Arby’s Amie avslutade sylvasst över upploppet och
I senaste starten satt Arby’s Amie avgjorde knappt men säkert sista
fast med krafter sparade men idag biten.
fick hon löpa ut för fullt över upp- OLA HALLERSTEDT

110921

Alicia Keeper vann Oaks-kvalet!
Ikväll kördes kval till treåringarnas största lopp för året.
Leif Witasp hade en häst till start
och vann sitt försök till Oaks.
Alicia Keeper började sin tävlingskarriär för drygt ett år sedan
genom att vinna ett tvååringslopp
på Lindesberg. Inför kvällens start
hade hon hunnit med ytterligare
16 starter och väntade fortfarande
på första årssegern. Spelarna hade
ingen större tro på att den skulle
komma idag men det skulle visa
sig att de hade väldigt fel. Från sitt
tråkiga 11:e spår hamnade Conway
Hall-dottern sist utvändigt. Det var
dock bra fart i täten och varvet avverkades i överkant 1.13. Witasp
kunde sedan glida med i ryggar in

Alicia Keeper överraskade när hon vann sitt försök till Svenskt TravOaks.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

i slutsvängen men blev utknuffad i
fjärdespår 400 kvar. Leif tryckte då
gasen i botten och via en visslande
avslutning avgjorde treåringen säkert sista biten.
- Vi fick precis det loppet som vi
ville ha med överpace och att vi
fick ligga i ryggar. Hon har känts
fin ända sedan Åbystarten då hon

hoppade men var väldigt bra och
senast mötte hon bra hästar i Umeå
så då var hon bara med för att få ett
lopp i sig. Idag kändes hon väldigt
stark, sade Leif efter loppet.
Segertiden blev nya rekordet
15,0a/2140 m, vilket även var den
snabbaste försökstiden.
OLA HALLERSTEDT

www.kajsafrick.se

110922

Lunchseger och kvällsseger för Kajsa
Idag noterades Kajsa Frick för
två segrar. På två olika banor.
Hon följde upp lunchsegern med
en tränarseger med Åstas Tezz.
Åstas Tezz visade tidigt stor talang men stoppades av en allvarlig
skada som tvååring. Efter en lång
konvalescentperiod kom hon dock
tillbaka och debuterade för en dryg
månad sedan. Det blev galopp den
gången, precis som i den efterföljande starten men vid kvällens
framträdande på Gävle höll hon
sig i rätt gångart. Från sitt innerspår höll Kajsa ledningen och drog
sedan i ett jämnt tempo. Mörtvedt
Jerkeld-dottern var klart starkast
och höll konkurrenterna på behörigt avstånd loppet igenom. Segertiden blev 34,0/1640 m.

Kajsa Frick vann lopp på två banor samma dag och började med Hulte Svarten på Rommes lunchtrav.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Innan segern på Gävle hade Kajsa även hunnit med att vinna ett
lunchlopp på Romme med Hulte
Svarten. Trots att han startade med
20 meters tillägg satt han i ledning efter ett drygt halvvarv. Kajsa

Frick fortsatte sedan att hålla farten uppe bakom storfavoriten och
konkurrenterna var chanslösa att
haka på. Segern blev mycket enkel
och det var långt ner till de övriga.
OLA HALLERSTEDT

110923

Leif och Leif infriade förväntningarna
Efter två raka andraplatser fick
Leif Light sätta pricken över i:t.
På Bollnäs vann han ett
lunchlopp för sin tränare och
namne Witasp.
Leif Light har visat stigande form
och fick nu full utdelning. På Bollnäs lunchtävlingar spelades han till
favorit i den sista V4-avdelningen
och han gjorde inte spelarna besvikna. Fyraåringen öppnade bra
från start och tog komfortabelt
hand om ledningen. Väl i täten fick
Witasp bestämma och in i slutsvängen blev det full körning. Leif
Light utmanades rejält genom kurvan men över upploppet tackade
han för sig och stegade undan till
en lätt seger på 16,6a/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

Leif Light ledde V4-4 på Bollnäs från start till mål för sin tränare Leif Witasp.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

www.witasp.se

MÅNadsrapport september
stall witasp
tvååringar
Big River Hanover - Börja komma ner i
tider så sakteliga och har gått 1.28-1.30 på
rundbanan. Han blir allt starkare.
Castor di Quattro - Har utvecklats bra
under sensommaren men agerade inte
som bäst i de senaste jobbet så han kan ha
kommit in i en växtperiod.
Chad Boko - Är en lite trög sort som klarade av kvalet på ett bra sätt och gick strax
under 1.23. Han är dock inte den tidigaste
sorten.
Chanel Boko - Har bara gått några intervaller sedan vi fräschade upp henne och
vi siktar på kval i mitten av oktober.
Eunice Race - Har vuxit en hel del och är
stor och rejäl. Det är ändå spänst i henne
och vi har kört 1.24 som fortast.
Leo Boy - Kommer så sakteliga och det
finns mycket att jobba med. Det är utveckling i honom och han har gått 1.28
distansen som bäst.
L.K. - Har växt till sig och blivit en snygg
kille. Dessutom har han lite fart i benen
och han har gått 1.26/1600 m.
Masterofdeception - Har utvecklats kraftigt på slutet och kvalade enkelt på en lågt
1.22-tid. Han blir intressant att följa.
My Golden - Fick stå över några jobb i
början av månaden men har kommit tillbaka rejält och gått underkant 1.23 full
väg. Hon är kvalklar.
My Ovi - Har fått massor av jobb i sig
och har börjat släppa till. Vi har kört
1.21/1600 m på ett bra sätt och han kvalar
i mitten av oktober.
O’Hara Blue Chip - Blir klart bättre för
varje jobb och har gått 1.28 full väg med
krafter sparade.
Scarlet Darban - Har varit lite ojämn.
Hon jobbade bra i början av månaden och
har gått 1.22/1600 m. Det kan bli aktuellt
med start om några veckor.
Simb Likeness - Dras med sina magproblem och är därav ojämn i sina prestationer. Jag hoppas att det går att starta henne
när som helst.
Stinger Hanover - Är fortfarande lite stel
och kantig men värmer ur det. Jag har varit lite försiktig några veckor och han har
blivit bättre så jag hoppas det släpper så vi
kan börja jobba igång igen.
Åstas Viking - Har varit inne på banan
och gått några jobb och jag har kört under
1.45 på ett bra sätt. Jobbar han på som jag
har tänkt är jag inte främmande för att han
kan komma ut innan årsskiftet.
treÅRINGAR
Alicia Keeper - Fick ett bra lopp i Oaks-

uttagningen som hon spurtvann på ett bra
sätt. Hon är gynnad av överpace i loppen
för då kommer hennes speed till sin rätt.
Nu ser vi fram emot Svenskt TravOaks.
Anna Race - Visar bra fart när hon fungerar fullt ut. Hon jobbar bra och startar
inom kort.
Diamond of Ace - Gjorde ett par bra starter i början av månaden och efter det har
vi gått igenom honom utan att hitta några
större fel. Han har gått något tuffare jobb
och jag körde nedåt 1.18/1600 m på ett
bra sätt så nu letar vi lopp.
Don Civil - Jobbar riktigt bra för dagen
men har dåligt med poäng så det är dessvärre problem att komma ut till start.
Ganjo’s Last Call - Är inte så tokig men
kom på mellis i senate starten. Han känns
ok i jobben och vi försöker få med honom
i lopp mot kullkamrater.
Keystone Florence - Är en liten ettrig
tjej som har jobbat hyggligt en längre tid
och nu är det dags för debut. Jag har kört
1.19/1600 m med henne.
Le Sogno - Är en kapabel dam som har
gjort bra ifrån sig utan att kanske få visa
sitt riktiga kunnande. Hon har dock blivit
något stel efter senaste starten.
Made for Run - Har jag varit hård på i
jobben och krävt mycket av honom. Det
ser ut som det har lossnat och han känns
bättre både psykiskt och fysiskt. Han är
värd att bevaka den dagen han får vara
med i lopp.
Miss Wall Star - Är en högkapabel järnlady som har visat bra styrka i sina segerlopp. Nästa uppgift blir på Solvalla i
början av oktober.
Mozart Töll - Var ner till Åby i början av
månaden men var inte riktigt bra. Han har
jobbat på efter det och känns starkare och
startar nästa gång under marknadstravet
på Rättvik.
Persos Amarula - Har börjat få mycket spring i benen och har gått nedåt
1.20/1600 m i jobb. Hon närmar sig kval.
Simb Lukas - Ser fin ut i jobben och är
en stark herre. Han är starklar men vi har
inget inplanerat.
Sith Hanover - Behandlade vi ett knä
på efter senaste starten och han har gått
något lätt rakbanejobb efter det. Han har
någon vecka kvar till start.
Slide to Third - Är till och från men det
positiva är att han har blivit bättre i de senaste jobben. Han behöver någon genomkörare i sig innan det blir start.
Stein Daylight - Har vi kört mycket 1.231.25-jobb med och han har blivlit bättre.
Han ska få några finslipande jobb innan
det blir debut och det sker troligen om
några veckor.

Tintin Trizz - Har inte haft en så rolig
månad när ett ben har krånglat på honom.
Troligen sitter problemet lite högt så han
går under massage och blir stadigt bättre.
Town Hall - Är en kapabel herre som har
blivlit väldigt nervig när det blir tävling. I
senaste starten galopperade han i striden
men jag tror säkert det släpper för honom.
Turbo Sweden - Var väldigt lös och dålig
i magen vid sitt senaste framträdande och
därav hans dåliga prestation. Han känns
åter bättre och vi får leta bra lopp till honom.
Valet Forge - Har kommit tillbaka efter
en lättare behandling och har jobbat bra.
Hon var ute från ett tråkigt läge senast
men sänkte rekordet till 16,2 full distans.
Hon kommer mer och mer.
Winning Crown - Har svårt att gå felfritt
med voltstart och har tappat poäng. Han
jobbar bra så nu hoppas vi på lite bättre
lägen.
Wired Chip - Blev betydligt enklare att
ha att göra med efter kastrationen och
dessutom känns han betydligt fräschare i
jobben. Jag har kört 18,5 med honom och
han är startklar igen.
Yes We Can - Tycker jag var klart bra
på Solvalla senast trots att han bara blev
fyra. Han gick en bra tid men han hade
lite känning i ett framknä som han nu är
åtgärdad i. Han har gått lite lätta rakbanejobb och känns fräsch.
fyraÅRINGAR
Egguinox - Har faktiskt hunnit med ett
par jobb och har gått 1.28 full distans på
ett bra sätt. Han är en intressant häst trots
sin ålder.
Kimberly Face - Tycker jag gjorde ett
klart godkänt lopp senast på nytt rekord
och är fortsatt fin i jobben. Hon är värd att
passa vid nästa framträdande.
Leif Light - Har överraskat mig positivt
på slutet och vann jättelätt från ledning
senast. Han får fortsätta att starta på.
Lottmar - Kommer mer och mer och har
gått 1.36/1600 m i banjobb. Han behöver
ett sådant jobb till inann vi tittar i propositionerna.
Mansfield Hanover - Har känts starkare
i jobben och det har han visat även i lopp.
Han satt fast med lite sparat senast och jag
hoppas han går en fin höst till mötes.
Nova Race - Har mycket otur med positionerna men har också varit ute i stentuffa gäng. Hon känns annars fortsatt ok
och vi försöker hitta lite lättare motstånd.
Sandrngham Hanover - Är tillbaka i
gott slag igen och känns riktigt fin i jobben. Han har varit borta såpass länge så
han har en del jobb framför sig innan han

är tillbaka på banan igen.
Turbo Daylight - Gick bra över 2600 m
för några veckor sedan men har inte haft
några lopp efter det. Han känns bra i jobben och startar när tillfälle ges.
Turbos Cherie - Tycker jag har gjort det
fantastiskt bra och spurtar bra varje gång.
Hon fick en liten paus men nu är siktet
inställt på Breeders Crown-försök på Axevalla den 11.e oktober.
Viggo Trizz - Har slitit hårt i sommar
utan att riktigt få tjäna de pengarna man
önskat sig. Han har ändå gjort det bra
och går ut i försök till Breeders Crown på
Axevalla nästa gång.
Zic Zac Life - Fick inte till det ritkigt i
de senaste starterna men känns bra i jobb
och jag hoppas hitta något lämpligt lopp
åt honom.
äldre
Alma on Line - Har varit lite seg i jobben
men har legat bra pulsmässigt. Hon var ok
i debuten för oss och gick nytt rekord utan
att tjäna pengar. Det var dock en nyttig
genomkörare.
Castor Race - Går programenligt efter
sitt träningsschema som han har efter sin
konvalescenttid.
Enzo Wibb - Blev betydligt finare när vi
åtgärdade en bakkota på honom och det
visade han vid segern i ett amatörlopp på
Rättvik. Vi hoppas han kan fortsätta att
plocka ytterligare några segrar.
Pain Riche - Har vi ökat träningsdosen
på successivt och han går intervaller två
gånger i veckan. Allt är väl för dagen.
Rocky Race - Har börjat gå lite banjobb
och vi har kört 1.28 full distans. Han är
jättefräsch och fin för dagen.
Sergei Hanover - Var bara dålig senast
tycker jag och kan bättre. Vi har tagit prover men hittar inga fel så jag ska lägga
upp ett riktigt trängingspass och höja nivån betydligt så får vi se om det hjälper.
Shirley MacLain - Har vi provat att rida
monté på och det ser ut att fungera väldigt
bra. Hon kommer att kvala innan vi tar
några riktiga starter.
Sunlight Girl - Har vaknat till och gjort
bra ifrån sig i skymundan. Hon står dock
ofta tråkigt till i loppen tyvärr.
Turbolines - Måsta jag bli lite halvimpad
av i montéloppen då hon har gått fantastiskt fint och även gått nytt rekord. Senast
var motståndet för bra när hon blev femma och hon får varva sulky och sadel så
länge formen sitter där.
Yosemite Boko - Fick ett bra lopp och
avgjorde på ett bra sätt i Martinssons
lopp. Han är inkvalad till Bronsfinalen på
Solvalla i början av oktober.
Yucay Boko - Blev det en våldsam körning om ledningen med enast och när jag

tog upp felade han. Han gick sedan ett bra
slutvarv och fick pengar ändå. Han känns
riktigt på tårna för dagen och jag hoppas
och tror att vi är på väg tillbaka på allvar.
Ändringar
ut:
Catch the Moment, On Time Zet,
Simb Jackson, Tobbe Dreamcathcer,
Unni Gene
stall frick
tvåÅRINGAR
Colette - Var inte till sin fördel senast och
hade lite förhöjda blodvärden. Allt känns
bra nu och hon startar på fredag. Hon
kommer att göra två starter till innan vi
gör bokslut för i år.
Danny Daylight - Har gått sina rutinjobb
efter premieloppet och går från klarhet till
klarhet. När träningsmöjligheterna blir
sämre har vi tänkt att vi ska operera honom.
Listas Spirit - Satte vi på Boreliamedicin
och han känns klart mycket bättre i jobben. Han är inne i en träningsperiod och
går sina rutinjobb och det kommer han att
göra månaden ut.
Lucky Light - Pinnar på bra och ska
kvala på fredag. Det är inte alls omöjligt
att hon gör några starter i år för det känns
som hon är tidig och travsäker.
Trollklackan - Var vi på utställning med
för två veckor sedan och fick bra poäng
och hon skötte sig klanderfritt. Det är en
jättefin travare som lätt springer 1.50-tider. Siktet är inställt på kval i början av
november.
Tunstas Light Lady - Kvalade på ett
bra sätt men har lite problem med att hon
suger luft. Får vi bukt med det och hon
sänker tiderna lite till kan hon göra någon
tvååringsstart.
T.X.All In - Blev behandlad i ett framknä
och känns riktigt på bettet igen. Vi skyndar dock långsamt och han får gå en rejäl
vinterträning innan vi tänker på start.
Valla Alfred - Är en trevlig bekantsakap
och en fin travare. Tanken är att han ska
gå premielopp och de tiderna kan han så
vi kör den 19:e.
treÅRINGAR
Adamas Decor - Blir bara bättre och bättre för varje vecka och vi har kört 1.21 som
fortast. Han är en liten fin häst som kvalar
på fredag och det kan bli intressant framåt
hösten och vintern.
Elise Hamp - Gjorde comeback på Gävle
men var alldeles för laddad från start och
galopperade. Upphämtningen var sedan
av bästa märke och hon känns fortsatt fin.

Vi har haft otur med lägen så hon har tyvärr inte så mycket poäng men jag hoppas
hon kommer med på Romme den 14:e.
Lavendel - Går sina 1.30-jobb men har
tyvärr drabbats av problem med karlederna så han tas bara lugnt för dagen.
Moe Tösen - Skulle ha startat på Färjestad
men fick strykas p.g.a. lite för höga muskelvärden. Nu laddar vi om batterierna til
den 16:e.
Singing Ram - Har gjort två riktigt bra
jobb och även gått 1.21 full väg. Hon kvalar på fredag och om hon tar det på rätt
sätt kan det bli start om 3-4 veckor.
Todd Tabac - Gjorde ett kanonlopp senast men fick ändå inte sätta nosen först.
Det känns som han utvecklas för varje
start och med en vinter till kan det bli riktigt roligt. Han startar på fredag och jag
tror inte han är helt borta.
Åstas Tezz - Har ett hjärta av guld vilket
gav henne segern senast även om inte travet var det bästa. Vi har kollat upp henne
och hittar inget annat fel än den gamla
skadan. Hon startar igen på fredag.
fyraÅRINGAR
Illinois Rose - Var kanonfin i värmningen
på Romme men i loppet var det som att
sticka hål på en ballong 500 kvar. Han
hade en allergisk reaktion och har fått behandling för det så vi tar nya tag och han
känns jättefin för dagen. Han startar troligen den 19:e igen.
Predator Lavec - Är en humörshäst som
hade gjort bra insatser innan senaste loppet då han var riktigt viljelös. Vi ska kolla
upp honom och se om något spökar.
T.X.Almabell - Svarade för en hygglig
insats i montédebuten och hon tränar på
som vanligt men har tyvärr inte så mycket
poäng. Vi anmäler på och hoppas hon
kommer med.
äldre
Crown Imperial - Gör bra prestationer
utan att riktigt hitta vårformen. Han får
starta på och formen kommer när det blir
kallare. Nu får han vara med och försöka
tjäna fina pengar.
Evelina Xing - Har haft lite oflyt i loppe
och aldrig kommt riktigt till. Det är synd
för formen verkar bra men hon måste ha
mycket serverat i de här klasserna. Hon
startar på när tillfälle ges.
Ramona Zazz - Provade monté utan vidare framgång men vi anmäler igen.
Ändringar
in:
Moe Tösen -08 e. Moe Odin
Trollklackan -09 e. Klack Jo
Valla Alfred -09 e. Aldermarin

