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Kajsa Frick har visat konkurrenterna ryggen
bakom My Golden flera gånger på Solvalla och
i Oaksfinalen tog de en hedrande tredjeplats.
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Jag tycker det fortsätter att rulla på rik-

Jag tycker inte det har gått något bra för

tigt bra faktiskt. Stallet är stabilt och bra

de hästar som har startat senaste tiden

och vi har inte haft några större sjuk-

men ändå har vi gått över miljonen in-

domsfall. Vi närmar oss 100 segrar i år

kört och det tycker jag är strongt gjort

och det vore kul om vi kunde nå dit innan

med tanke på att det inte är någon som

året är slut.
I helgen var vi i Stockholm där My Golden tog en snygg tredjeplats i Oaks. Vi
fick även med oss några hem från auktionen och i början av november åker
vi över till Harrisburgh för att, förhoppningsvis, köpa fler unghästar. Hör av er
om det låter intressant!

har stuckit ut.
Nu börjar ettåringarna att komma in och
det är jätteroligt. Det är alltid lika spännande varje år att få börja med dem och
en del har vi fått i vagn. Det har även
kommit in en del nyförvärv och det ska
bli kul att prova dem. Jag hoppas att en
sådan som Limitria står på fyra friska
ben för det känns som hon ska kunna
hävda sig bra i den klass hon är i nu.

månadens häst
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My Golden

Foto: Micke Gustafsson/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 september 2012: 3 2-1-0 • 14,0am • 550.000 kr.
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MY GOLDEN
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LE SOGNO
72.500 kr

ATOMIC
RAPIDA
60.000 kr

15,2a 31
14,1a 16
14,0a 88

Kajsa Frick
Kajsa Frick
Kajsa Frick

100.000
100.000
350.000

Sisyfos Breeders lopp - Gay Gals lopp
Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks
Svenskt Trav-Oaks (Gr I, Nat.

Januari 2012: Sandrngham Hanover
Februari 2012: Rocky Race
Mars 2012: Le Sogno
April 2012: My Golden
Maj 2012: Zic Zac Life
Juni 2012: My Golden
Juli 2012: Stein Daylight
Augusti 2012: Åstas Viking
September 2011: Alicia Keeper
Oktober 2011: Viggo Trizz
November 2011: Yosemite Boko
December 2011: Sith Hanover

nyhetsbörsen
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Atomic Rapida en My Golden imponerade på Solvalla
vinnare igen

Atomic Rapida och Leif Witasp går undan
till en säker seger på Rommes lunchtrav.
Foto: Thomas Gustafsson/Foto-Mike

Efter att inte riktigt ha fungerat under sommaren är
Atomic Rapida tillbaka.
På Romme tog han igår en
enkel seger tillsammans
med sin tränare Leif Witasp.
Atomic Rapida inledde 2012 lysande med segrar i årets två först
starter. Sedan blev det ett vinstuppehåll men igår var femåringen
tillbaka i vinnarcirkeln. Han spelades till klar favorit i V5-4 på
Romme igår och infriade förväntningarna med råge. Efter att tidigt
ha tagit hand om täten var Pearsall
Hanover-sonen aldrig i förlustfara
och över upploppet sprintade han
undan till en lätt vinst.
- När vi fick överta ledningen förstod jag att han skulle bli svårslagen, sade Leif och fortsatte:
- Han har inte varit riktigt fräsch i
sommar men senast kändes det att
han är på gång igen och nu har han
hittat rätt.
Segertiden blev 15,5a/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

My Golden och Kajsa Frick vinner Gay Gals lopp med 100.000 kronor i förstapris trots ett
lopp utvändigt ledaren..
Foto: Lars Jakobsson

Igår genrepade My Golden
inför kvalen till Svenskt
Travoaks.
Hon visade med eftertryck
att hon blir att räkna med
nästa vecka.
My Golden har tampats med den
treåringa stoeliten hela sommaren
och visar gång efter annan att hon
tillhör toppskiktet. Igår tog hon
årets tredje seger när hon krossade motståndet Gay Gals lopp med
100.000 kronor i förstapris. Hon
kunde inte vara med riktigt från
start utan Kajsa Frick placerade
henne som trea i andraspår medan

Mousse tog hand om täten efter ett
halvvarv. I samma skede gav sig
Kajsa iväg i tredjespår och landade
utvändigt ledaren efter 700 meter.
My Golden kämpade sedan stortstilat och kopplade enkelt grepp
om ledande E3-vinnaren mitt på
upploppet.
- Det är ganska enkelt när man får
köra så här fina hästar. Hon var inte
tom i mål utan det var säkert. Hon
känns riktigt stark för dagen och är
en häst som kan vinna oaks om allt
stämmer, sa Kajsa Frick.
Segern blev säker på 15,2a/2140
m.
OLA HALLERSTEDT
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Nova Race tog årets första seger

I ett lopp över sprinterdistans blev

det en fartfylld tillställning där
“Vickan” visade prov på sin kyla
och rutin. Medan täthästarna drog
iväg i 13,5-tempo första varvet avvaktade Nova Race i kön och 600
meter från mål började Viktoria
avancera framåt. Samtidigt började det tuffa tempot att ta ut sin
rätt där framme och Nova Race

120910

120911

Ny seger för
Leo Boy

Scarlet Darban avlade maiden

Stall Witasps hästar fortsätter att skörda segrar i montéloppen.
Tillsammans med Viktoria
Strand Jörgensen vann Nova
Race sitt första lopp i disciplinen.

kom hastigt upp som tvåa bakom
andrahandsfavoriten Out och Sandra Svensson som tagit över vid
varvning. Det blev sedan en duell
mellan dessa två ekipage där Nova
Race var starkast och avgjorde
knappt men säkert sista biten på
fina 13,8a/1640 m.
OLA HALLERSTEDT

Leo Boy har verkligen hittat
stilen nu.
Efter att bara ha strulat i inledningen av karriären tog
treåringen igår sin andra
seger.
Kajsa Frick satt upp bakom Leo
Boy på Gävle och när startbilen
släppte fältet var han bra med men
kunde inte försvara sitt innerspår.
I utgången av första sväng slank
dock Kajsa ut och kunde överta
täten vid halvvarvspassering. Det
blev sedan lugna gatan och över
upploppet påminde Kajsa honom
om allvaret varpå Leo Boy svarade med att sticka undan med en
längd sista biten. Segertiden blev
17,9a/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

Den som väntar på något gott... I karriärens nionde start får äntligen Scarlet Darban vinna och det är Kajsa Frick som sitter i sulkyn.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

dande favoriten Mogas Gallant
och dryga varvet från mål lyfte
Kajsa Frick ut Scarlet Knightdottern utvändigt ledaren. Genom
slutsvängen masserades denne rejält mör och in på upploppet var
greppet kopplat. Treåringen höll
Efter att mest ha krånglat med ga- sedan farten bra över upploppet
lopper senaste tiden skötte sig nu till en säker seger på nya rekordet
Scarlet Darban helt perfekt. Från 17,5/2160 m.
tillägg hamnade hon i rygg på le- OLA HALLERSTEDT
I karriärens nionde start
blev det äntligen seger för
Scarlet Darban.
Tillsammans med Kajsa
Frick tog hon en säker seger
på Romme igår.

nyhetsbörsen
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120916

Sandrngham
tog årets femte

My Golden vann sitt Oaksförsök

Runt
årsskiftet
radade
Sandrngham Hanover upp
segrar.
Under sommaren har det
dock varit lite tunnare men
igår var femåringen bäst
igen.
Tillsammans med Kajsa Frick tog
Sandrngham Hanover karriärens
14:e seger när han inledde V65:an
på Gävle igår. Från sitt tråkiga utgångsläge hamnade Rättviksduon
sist medan det körde rejält i täten
och vid varvning stannade klockan
på 12,5. I det läget gav sig Kajsa av
i tredjespår och jobbade sig framåt
genom slutsvängen. In på upploppet sattes attacken in och via en
praktfull slutrökare hann Cantab
Hall-sonen fram till en knapp men
säker seger på 13,2a/1640 m.
OLA HALLERSTEDT

Ur sista sväng attackerar My Golden och Kajsa Frick.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

spår började det dock inte så bra
då körande Kajsa Frick hamnade i
dåliga ryggar och fick en position
bland de sista. På sista bortre långsidan gick hon med i ryggar och
mitt i slutsvängen blev det ett eget
angrepp i tredjespår. Samtidigt försökte ledande Kiss Me Kemp att
rycka undan men My Golden fick
My Golden har redan bevisat att upp ångan rejält in på upploppet
hon tillhör de bättre treåriga tje- och avgjorde säkert sista biten på
jerna i landet och hon spelades till nya rekordet 14,1a/2140 m.
stor favorit i sitt uttagningslopp OLA HALLERSTEDT
till Svenskt Travoaks. Från bakIdag var hela den treåriga
traveliten samlad på Solvalla för kval till Kriteriet och
Oaks.
Leif Witasp och Hans Ivar
Walls My Golden var givetvis på plats och tog en övertygande seger i sitt försök.

120919

Kajsa och Della ledde runt om
Kajsa Frick tog en seger
hemma på Rättvikstravet
igår.
Tillsammans med Della
Will spårade hon LunchDubbelns första avdelning
från start till mål.
Kajsa Frick visade än en gång prov
på sin förmåga att sätta dit vinnare vid första försöket. Precis som
många gånger tidigare blev det
seger vid första styrningen och nu
var det Della Will som vann. Från
innerspår höll sjuåringen enkelt
ledningen och efter att ha blivit lite
uppvaktade genom första sväng

fick Kajsa dämpa tempot en bit.
Över upploppet höll sedan Della

Will undan till en säker seger.
OLA HALLERSTEDT

nyhetsbörsen
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Leif ordnade hemmadubbel på lunchen
Leif Witasp kastade sig direkt in i hetluften efter en
veckas semester.
Hemmabanan Rättvik bjöd
upp till lunchtrav på tisdagen och det blev en dubbelseger.
Witasp kom hem från semester i
Kroatien i måndags, tre dagar försenad och det blev rivstart med
tävlandet på Rättvik igår. Facit
blev två segrar och först ut var Diamond of Ace som genrepade inför
V75-finalerna. Efter att ha hamnat
utvändigt ledaren 1500 kvar pressade sig Leif till tät dryga varvet
från mål och sedan höll Turbo
Sund-sonen undan till en säker seger på 14,8a/2140 m.
Nästa vinnare var även det en avkomma till Turbo Sund, Turbo Turbo Dream, som i karriärens åttonde
start äntligen fick en seger. Efter en
fin resa i ryggar attackerade Witasp
in på upploppet och treåringen avgjorde sedan säkert sista biten på
nya rekordet 16,6a/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

Lunchens segrare: Diamond of Ace och Turbo Turbo Dream.
Foto: Thomas Gustafsson/Foto-Mike

120920

Le Sogno dansade undan på V86
Barfotakörning är alltid ett
omdiskuterat ämne i travet.
En som verkligen gillar det
är Le Sogno som igår tog en
lätt V86-seger på Sundbyholm.
Igår gjorde V86 ett gästspel på
Eskilstuna och Leif Witasp hade
skickat dit Le Sogno. Tillsammans med Kajsa Frick tog Donerail-dottern en lätt seger i sjätte
avdelningen. Precis som i starten
innan tävlade Le Sogno utan skor

U.Bergs Tricksie på utsidan. I
slutsvängen började denne se
aningen plågad ut medan med
Le Sogno smattrade vidare.
In på upploppet stack fyraåringen undan och vann till slut
enkelt på 15,9a/2140 m.
- När vi fick ledningen och
Jorma satte sig lugn utvändigt
så kändes det bra och hon var
på hovarna och det är verkligen
något som har fallit väl ut. Kajsa morsk hela vägen, konstaterade
laddade framåt direkt och kunde Kajsa efter loppet.
ta hand om ledningen och efter ett OLA HALLERSTEDT
drygt halvvarv fick de favoriten

nyhetsbörsen
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Kajsa vann Charlie Mills Race

Dubbelseger
på Gävle

Glada miner efter Atomic Rapidas vinst
Foto: Hanold/Foto-Mike

Leif Witasp avslutade veckan med en dubbelseger på
Gävle igår.
Town Hall och Atomic Rapida var Rättvikstränarens
segervapen.

Kajsa Frick skrällde i anrika Charlie Mills Race med Exclusive Pointer.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Rommetravet bjöd in till
fina tävlingar igår och Kajsa Frick höll sig väl framme.
I en av huvudlöpningarna,
Charlie Mills Race, skrällvann hon med 63-odddsaren Exclusive Pointer.
Exclusive Pointer har inte direkt
rosat marknaden och hade inför
gårdagens start endast vunnit två
lopp på 47 försök. Det var inte
mycket som talade för att det skulle bli seger nu heller och spelarkollektivet nonchalerade sexåringen
nästan helt. Under loppets gång
var det heller inte speciellt mycket
som talade för vinst och när varvet
återstod låg Kajsa sist invändigt.

På sista bortre långsidan hakade
hon på i tredjespår men hamnade
i dåliga ryggar in i slutsvängen
och 400 meter kvar var hon åter
sist i fältet. Frick tvingades då ut
i vida spår och rundade praktiskt
taget korvkiosken ur slutsvängen.
Längst ut vid staketet stormade
Exclusive Pointer fram och hann
dit precis på linjen.
Kajsa vann sedan ytterligare ett
lopp under kvällen då hon spurtade till seger med R.K.Princess som
tog karriärens första seger. Totalt
körde Kajsa in drygt 160.000 kr
under kvällen. En bra dag på jobbet!
OLA HALLERSTEDT

Leif själv vann med Atomic Rapida som tog sin andra raka seger. Witasp laddade framåt direkt
och kunde ta hand om ledningen
in i första sväng. Han fick sedan
bestämma i ett jämnt tempo och
Pearsall Hanover-sonen höll farten
bra till en knapp seger sedan Pam
Frontline fått lucka från rygg ledaren sista biten. Segertiden blev
14,3a/1640 m.
Innan dess hade Viktoria Strand
Jörgensen vunnit montéloppet
med Town Hall. Fyraåringen hade
intressanta förutsättningar då han
stod ensam på startvolten och
“Vickan” höll det försprånget första varvet. Ut på slutrundan fick de
sällskap av favoriten Mole utvändigt och dessa två drog undan på
bortre långsidan. Town Hall var
dock den starkaste av de två och
höll utmanaren en längd bakom
upploppet ner på tiden 18,7/2140
m.
OLA HALLERSTEDT

nyhetsbörsen
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Witasp ramade in lunchen med en trippel
Hemmatränaren
Leif
Witasp visade vem som är
herre på täppan på Rättvik
igår.
Med en snygg trippel kopplade han greppet om championligan.
Leif rivstartade dagen genom att
vinna de två första loppen. Först ut
var Castor Race som tog årets första seger efter att ha övertagit ledningen i första sväng. Witasp fick
sedan bestämma i täten och Super
Arnie-sonen höll sedan undan utan
bekymmer över upploppet. Segertiden blev 13,5a/1640 m.
Nästa vinnare var Yes We Can som
infriade favoritskapet. Fyraåringen
svarade för en fin insats då han avgjorde efter en tung löpning. Leif
körde offensivt och lyfte fram sin
häst utvändigt ledaren efter ett

Castor Race fixar Leif Witasps första dagsseger och fler skulle följa...
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

halvvarv. In på upploppet tog Yes
Wa Can över och vann övertygande på 15,0a/1640 m.
Witasp fick sedan vänta till dagen
sista lopp innan det var dags för
nästa segerdefilering. Med Turbo
Sweden fick han ett fint lopp i
rygg på ledaren men på sista bortre
långsidan drogs rullgardinen ner

då ledaren packade ihop totalt och
Witasp drogs sist. In i slutsvängen
var det mycket långt fram till täten
och Leif avancerade mellan hästar
och satte in attacken 300 kvar. Turbo Sund-sonen avslutade sylvasst
över upploppet till en lätt seger på
18,1/2640 m.
OLA HALLERSTEDT

120931

My Golden trea i Oaks!

My Golden visade ännu en
gång att hon platsar i toppen bland sina jämnåriga
systrar.
På Solvalla igår tog hon en
hedrande tredjeplats i det
största loppet för treåriga
ston, Svenskt Travoaks.
På sina 12 starter i karriären har
My Golden varit sämst femma felfri och det var i korta E3-finalen.
Igår var hon återigen ute i en klassisk årgångsfinal, Svenskt Travo-

aks, och där slutade hon trea.
- Man måste vara nöjd. Hon är
jämn och säker och har aldrig gjort
ett dåligt lopp, sade Kajsa som
dock var påtagligt irriterad på omstarten som föregick loppet.
- Erik (Adielsson) ropade att det
var materialfel och då fick Björn
(Goop) för sig att det var dålig
anslutning men ingen förstod nog
varför det blev omstart och de ropade redan 150 meter före start.
Kajsa Frick gav Adams Hall-dottern ett fint lopp i andra utvändigt

samtidigt som favoriten Fascination tog hand om ledningen. På
bortre långsidan attackerade My
Golden i tredjespår och hon höll
farten bra sista halvvarvet men var
chanslös att rå på ledaren som gick
undan till en imponerande seger.
- Vi fick kanske gå lite för tidigt.
Det kändes bra när jag attackerade
men sedan blev hon lite slak i sista
sväng och det blev som det blev,
avslutade Kajsa.
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Aston - Har gått mycket mängdträning
efter kvalet och fortsätter med det ett tag
till. Vi väntar på snön så vi får köra lite
rolig träning.
Bear a Title - Kör jag backjobb med och
han har varit lite stel och knölig men det
börjar släppa och han blir allt bättre. Vi
fortsätter med samma träningsmetod ett
tag till.
Chrystal Keeper - Kom in i en växtperiod och går bara motion för dagen. Hon
är en fin travare och vi har ingen brådska.
Cool Keeper - Drog på sig en halsinfektion när vi skulle till Sundsvall så det var
tråkigt. Den satt i drygt en vecka men han
är snart på gång igen och gör någon start
till i höst.
Demi Boko - Är mjuk och fin efter en
växtperiod och jobbar så bra som jag har
tänkt mig. Hon kommer att kvala i mitten
av oktober.
Going to Tango - Är lite upp och ner faktiskt men förhoppningsvis är han inne i en
liten växtperid för han ligger ner mycket
även dagtid. Han går dock sina rakbanejobb.
Rolling Hips - Är en humörsbetonad men
otroligt bra travare som gick premielopp
på lätta ben. Vi lägger på lite träning innan vi kvalar längre fram.
Turbo Darban - Är en liten fin travare
som sköter sig exemplariskt. Hon är snäll
och go på alla vis och vi har kört 1.251.26 med henne.

treåringar

Big River Hanover - Kvalade vi på en
låg 1.20-tid och det saknas fortfarande
den riktiga spänsten i honom. Det tar nog
lite tid innan han är startklar.
Castor di Quattro - Var uppåt senast då
han satt fast med krafter kvar och han
skötte sig bra på alla vis. Det känns som
det börjar lossna lite för honom nu och
han kan bättre än vad han har visat.
Chad Boko - Var hygglig vid vinsten men
var inte som bäst senast då han galopperade bort sig. Han visade dock ett varv
efter 1.15 och nu väntar en träningsperiod
för honom.
Global Operator - Dras med lite olika
skavanker men hästen är bra däremellan.
Jag har förhoppningar om att få till honom och han ska börja gå jobb igen efter
senaste behandlingen.
Kind Kemp - Ådrog sig en ringbandsska-

september2012

da för några veckor sedan och troligtvis
beror det på en vrickning. Det är ovisst
hur det blir närmaste tiden men förhoppningsvis går det bra.
Leo Boy - Tycker jag är en som har kommit ganska rejält faktiskt och han gjorde
ett bra och starkt intryck senast på Solvalla då han fick tuffa på utvändigt på nya
rekordet 16,4. Han kommer att starta på
under hösten.
L.K. - Jobbar bra men det finns tyvärr
inga lopp åt honom. Jag har dock hittat ett
på Solvalla i mitten av oktober så vi siktar
in oss på den starten.
Masterofdeception - Känns det som det
börjar bli en riktig sort och galoppen senast berodde på att jag begärde lite för
mycket av honom. Han har stabiliserat sig
och det kan bli en riktigt rolig höst och
vinter för hans del.
My Golden - Är jämn och säker och gör
alltid bra i från sig. Hon har nu tjänat
över 1,2 miljoner i år och nu siktar vi mot
Breeder’s Crown. Det här är en häst som
besitter en otrolig styrka.
My Ovi - Var väldigt bra i senaste starten
då han fick tryck i omgångar i ledning och
stred tappert men fick stryk på linjen. Det
var plusbetonat och jag hoppas och tror
att han går framåt ytterligare nu när det
känns att han har mognat.
Scarlet Darban - Har gjort det bra och
vann något billigt lopp. Hon känns i alla
fall fräsch och fin och är på rätt väg så
hon kommer att tjäna någon slant även
framledes.
Stinger Hanover - Jobbar vi på som vanligt som vi har gjort en tid och han har
släppt till lite. Han kommer att kvala under oktober men vi har inte kört fortare än
1.23 med honom.
Todays Magic - Är fortfarande ospänstig
trots att vi lade om träningen. Jag tycker
faktiskt han är lite svårbedömd för dagen.
Turbo Turbo Dream - Har förvånat mig
med att hoppa i några starter på slutet men
hon vann på ett bra sätt i Rättvik. Jag tror
inte det är något fel på formen utan det är
olika tillfälligheter som gjort att hon har
galopperat. Vi letar lopp.
Åstas Viking - Kommer att få göra bokslut för året hemma på Rättvik i början av
oktober efter en säsong då han har dragit
in över 250.000 kronor. Han har gjort det
väldigt bra och ska få gå riktig “bondträning” några månader framöver.

fyraåringar

Alicia Keeper - Gick hyggligt senast men
hade en släng av lite halsinfektion som
hon nu är kvitt. Hon får gå något jobb

innan nästa start.
Anna Race - Har gjort ett par bra jobb
med 1.20 som snabbast och är klart bättre
nu. Hon är inte långt borta från comeback.
Blue Star Miracle - Satt fast näst senast
och sist blev det lite offensivt men hon
höll klart bra till fjärdepriset. Det är en
speedig märr och det känns som hon kan
klättra lite i klasserna.
Diamond of Ace - Var ute i V75-finalen
och det blev ett lite tufft upplägg men han
stred tappert till fjärdepriset. Han gör alltid jämna och bra prestationer och jag är
klart nöjd med honom.
Le Sogno - Fick i överväxeln när skorna
åkte av och har varit riktigt fin i de senaste
starterna.
Mozart Töll - Är lite seg att få igång efter kastrationen men det känns att han blir
bättre för varje jobb. Vi får försöka hitta
något lämpligt lopp åt honom.
Persos Amarula - Var klart uppåt i senaste starten på nytt rekord med krafter
kvar. Hon känns fortsatt fin och ska passas framöver.
Simb Lukas - Gick omkull i hagen för
någon vecka sedan och blev väldigt stel
och konstig. Han har nu blivit klart bättre
och börjat gå jobb igen.
Sith Hanover - Har haft en väldig otur
på slutet och senast hade han en släng av
“hösthals”. Han är klart mycket bättre än
raden.
Sixten Blixten - Är väl inte så tokig och
han får prova att starta. Han har gått 1.20 i
jobb och i hans klass kan det räcka en bit.
Stein Daylight - Tappade några veckor
efter hovbölden men kom igen med ett
starkt intryck senast på Romme som
knappt slagen i Rommechansen. Han jobbar fortsatt bra och nu är siktet inställt på
Åby och V75.
Tintin Trizz - Fick kopplas bort hela
sommaren och har gått några jobb nu men
halsåkomman har återkommit så framtiden är oviss.
Town Hall - Har gjort det väldigt bra under sadel och ser ut att bara bli bättre och
bättre. Han har en bra montéproposition
hemma på Rättvik under marknadstravet.
Turbo Sweden - Har varit väldigt ojämn
i sina framträdanden på sensommaren.
Senast satt jag invändigt och fick backa
mig loss som sista häst och hon gjorde en
blixtrande avslutning till lätt vinst så det
är inget fel på kapaciteten.
Ursus du Goutier - Har jag gett upp med
som sulkyhäst och Viktoria har provat honom i monté och det kändes bra. Vi ska
prova en vända till och kvala honom under sadel.

månadsrapport
Valet Forge - Skulle ha startat på Rättvik
men trampade på en sten och blev väldigt
ömfotad. Hon jobbar åter anständigt och
är startklar igen.
Yes We Can - Är en härlig individ och
känns faktiskt riktigt fin efter vinsten senast. Jag tycker hästen har V75-kapacitet
och därför blir det så i nästa start.

äldre

Atomic Rapida - Känns det som det finns
en växel till i trots att han vinner lopp. Vi
hittar inga veterinära anmärkningar så jag
tränar på och försöker klura ut vad det är
som inte stämmer.
Blue Line - Kom helt bort i senaste starten. Han känns ok i jobben och duger
långt i sin nuvarande klass.
Castor Race - Var klart bra vid spetsvinsten och jag tycker nästan att han har hittat en växel till. Jag kommer att försöka
matcha honom i lite tuffare omgivningar
framöver.
Lamal Jubb - Är en väldigt speciell kuse
som vissa dagar kan hur mycket som
helst. Senast var han ömfotad så det var
därför han lade av så det blir skor i nästa
start och vi letar lopp.
Leif Light - Var det absolut inget tryck i
senast och det kan ha berott på att han var
lite röd i halsen. Han känns dock fin i jobben så han får starta på.
Nova Race - Har riktigt bra form och avslutade vasst i montélopp senast. Hon ska
passas framöver vad hon än startar i.
Oki on Line - Har dragits med sina ryggproblem en tid men känns faktiskt lite
bättre nu. Det är inte omöjligt att det blir
någon start till i höst.
Sandrngham Hanover - Gjorde det bra
för Kajsa vid segern men har inte haft något lämpligt lopp efter det. Det känns som
att formen sitter där men han har tyvärr
dåligt med passande uppgifter.
Scargel - Hoppas jag går sin årstid till
mötes och jag tror han är klart gynnad av
att banorna inte är så snabba så han får
fördel av sin styrka.
Sergei Hanover - Är lite ojämn i sina
framträdanden. Han känns bra men har
dåligt med lopp i sin klass så det är bara
att leta och anmäla när det finns tillfälle.
Simb Laurel - Montékvalade och var
sådär. Hon behöver en del jobb innan det
blir start.
Turbolines - Har haft problem med ett
framben som dock har läkt och vi ska sätta igång henne igen. Jag har fortfarande
målet att hon ska passera halvmiljonen
insprunget.
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Turbos Cherie - Börjar så sakta få upp
flåset efter sin semestervistelse men hon
har några veckor kvar till start.
Viggo Trizz - Avslutade bra senast så det
är ingen fara med formen men han har haft
lite otur med positioner. Han är ofta med
där framme med rätt löpningsförlopp.
Yosemite Boko - Har fått en liten paus
och är på gång igen. Han känns fin i jobb
och har några passande lopp i början av
oktober.
Zic Zac Life - Har inte haft någon toppform i de senaste framträdandena men har
dock varit klart uppåt i några jobb nu så
han får fortsätta att starta på.

ändringar

in
Turbos Cherie -07 e. Turbo Sund
Simb Laurel -06 e. Alf Palema
ut
Enzo Wibb, O’Hara Blue Chip, Pain
Riche, Sunlight Girl

månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

Fallout Boy - Går sina rutinjobb och
känns stark och rejäl. Nu kör vi uppbyggnadsjobb för att försöka få en tidig treåring och han går 1.25 med lätthet.
Photo Fiori - Har både lagt på sig och
vuxit. Hon har lätt för sig och går sina
1.25-jobb.
Ron Jeremy - Har jag tagit upp lite efter
kvalet och han går mycket mängdträning.
Han får göra så ett tag innan vi sänker tiderna.
Västerbo Fantast - Är en lite bekväm
herre som dock gör det man begära och
jag har kört 1.22/1600 som snabbast. Tanken är att han ska kvala den 15:e.
Västerbo Goalmoney - Gör allt man begär av honom och kvalar på fredag. Vi får
se hur han tar det och det är inte omöjligt
att han får göra någon tvåårsstart.
Åstas Oscar - Provade jag att köra premielopp med men han tyckte inte alls det
var roligt. Vi ska göra ett nytt försök innan vi tar ställning till eventuell kastration.

treåringar

Danny Daylight - Är konvalescent efter
kastration och tas bara lugnt för dagen.
Lucky Light - Fick jag stryka senast då
hon var lite tjock i benen. Vi har bytt hö
och det kan ha berott på det. Hon känns
pigg och fin i träning igen och startar på
fredag. Jag hoppas hon kan få en nyttig
höst och vinter.
Tintin Viking - Blev alldeles för laddad
senast och galopperade från start men
gjorde ett kanonlopp efter det. Tanken är
att han ska starta på Hagmyren den 16:e.
T.X.All In - Bara dummar sig när det gäller voltstart och han ger mig gråa hår. Han
jobbar klart bättre än han visar i lopp och
jag ska ändra lite småsaker och hoppas
han sköter sig nästa gång.
Tyson Flea - Är en häst med bra kapacitet
men han har gjort bort sig i två starter. Vi
gör lite balansändringar till nästa start och
sköter han sig kommer han att tjäna fina
pengar i höst när polletten trillat ner.

fyraåringar

Jeppas Korall - Comebackade på ett bra
sätt men gången efter var hon jättedålig.
Vi har kollat upp henne och troligtvis är
hon väldigt väderkänslig. Hon startar på
när tillfälle ges och då får vi hoppas på
klart väder.
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Moe Tösen - Fick springa i ingenmansland senast och kämpa ikapp och gick
fullt godkänt. Hon gör bra lopp varje gång
och startar igen på lördag.
Singing Ram - Blev det galopp för senast
men hon ska få en chans till innan vi provar något annat. Hon tränar klart bättre än
vad hon visar i lopp.
Todd Tabac - Hade jag gjort en del ändringar på när vi körde jobb senast och det
fungerade riktigt bra då. Nu hoppas jag
han sköter sig i lopp för han har galopperat bort mycket pengar. Tanken är att
jag ska anmäla honom till Romme nästa
gång.
Trip to France - Är en fullvuxen herre
som har fått en hel del banjobb och har
som fortast gått 1.20. Han känns starkare
och starkare och det ska bli intressant att
se vad han kan uträtta i debuten för mig
på torsdag.
Åstas Tezz - Felade senast när hon blev
lite för ivrig. Hon känns bra i jobben så
jag anmäler när det finns något passande
lopp.

äldre

Caesar Bring - Är en nygammal bekantskap för mig. Vi har åtgärdat honom och
han får ta det lite lugnt innan vi börjar ta
upp träningen.
Crown Imperial - Kom aldrig in i matchen senast från ett tråkigt läge. Han känns
klart bra och det är hans årstid nu så jag

tror han får en fin höst och vinter.
Evelina Xing - Känns bra i lugna intervaller efter lite småskavanker. Hon ska få
ett rejält banjobb och jag hoppas hon är
startklar till den 15:e.
Illinois Rose - Hade fått ha det lite för bra
inför senaste starten och jag tyckte inte
alls han var som förut. Han får starta tätare och jag får även köra hårdare mellan
loppen. Han kommer ut igen inom kort.
Kaprifol C.D. - Gick anständigt senast
men var lite märkt av höbytet. Hon känns
klart bra i jobben och startar igen på fredag.
Limitria - Är en kraftfull dam som behöver mer tempo i kroppen innan vi tar ut
henne till start.
Predator Lavec - Är svullen i ett ben och
tas väldigt lugnt för dagen.
T.X.Zoogood - Kom aldrig riktigt in i
matchen senast. Det är svårt när han inte
har några poäng och kan komma med i
några autolopp. Han känns pigg och glad
här hemma och vi letar lopp.

ändringar

in
Limitria -06 e. Super Arnie
Caesar Bring -06 e. Lindy Lane
ut
M.T.He’s Mine, Monzorella, Running
Ram, Trollklackan

