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Det har fortsatt att rulla på fint även i
slutskedet av året och månadens höjdare var nog den fina dubbeln på Solvalla
med Yes We Can och Stein Daylight. Sedan var det snopet att inte få vinna V75
med My Ovi på Romme då han åkte dit
i sista steget. Det var även nära att det
blev ännu en championtitel men även
där åkte jag dit i sista steget då Kajsa
slog av mig. Släkten är värst!
Nästa helg åker jag på två veckors semester och laddar batterierna.

Under årets sista månad fick jag agera
skrällkusk med kallblod på Romme två
veckor i rad och det är ju alltid roligt. Ett
glädjeämne i det egna stallet var T.X.
All In’s tredjeplats som kändes som en
seger. Det har strulat mycket med honom så det gladde mig otroligt mycket
att han fungerade. Nu laddar vi för fullt
inför ett nytt, spännande travår.

månadens häst

december2012

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 december 2012: 1 0-1-0 • 14,4am • 150.000 kr.
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YES WE CAN
75.000 kr

15,8l
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Kajsa Frick

150.000

E3 - Revanschen - Stoklass Grupp II, Int

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 2012: My Golden
Oktober 2012: My Golden
November 2012: My Golden
December 2011: Sith Hanover

2012 - året som gick...

stall leif witasp

Ännu en tävlingssäsong är över och det har
blivit dags att sammanfatta. Vad säger du
om rekordåret 2012?
- Det som jag är mest nöjd med är att hela stallet har
fungerat. My Golden har ju i och för sig varit höjdpunkten men bakom henne är det många som
har gjort bra ifrån sig och vunnit lopp och tjänat fina pengar. Det är det som är det roliga,
att vi har kunnat glädja så många hästägare
under året.

Är det någon speciell händelse som
du vill plocka fram?
- Då får det bli V86-omgången på Bollnäs i somras. Jag tog en dubbelseger med
Sandrngham Hanover och Stein Daylight
då båda svarade för bra prestationer och
dessutom satte min sponsor och hästägare Leffe K. V86:an. Det var en rolig
dag.

Den tråkigaste händelsen då?
- Det var när Rocky Race bräckte i
V75 på Åby. Han hade kanonform och
hade redan tjänat 300.000 kronor.

Vad har du för känsla inför 2013?
- Det har varit något år tidigare då alla har
fått vara friska, både vi som jobbar och
hästarna. Det tror jag betydde mycket för
våra framgångar 2012 så jag håller tummarna för att det får fortsätta. Om det blir
så blir det säker många glädjestunder
även 2013.

2012 - året som gick...

stall kajsa frick

Dåså Kajsa, då är ännu ett år slut. Hur vill du
sammanfatta 2012?
- Som kusk har jag haft mitt bästa år sett till inkörda pengar och det får jag tacka My Golden för framför allt. Hon
har varit med i årgångscirkusen och inte missat en final
och även tjänat pengar i alla vilket är otroligt bra gjort.
Med de egentränade har jag kört in över miljonen och
det trots att jag inte tycker det har gått något bra alls.
Alla har dock dragit sitt strå till stacken även om
ingen har stuckit ut.

Vilken är den roligaste händelsen
under året som gick?
- Det måste jag säga var när jag vann Jon Åkermans Minne med Tintin Viking hemma på
Rättvik under midsommar. Det var otroligt kul
att få vinna ett lite större lopp på hemmaplan
inför sommarpubliken.

Det tråkigaste ögonblicket då?
- Det får bli två händelser. Med samma häst
dock. På lite mer än en vecka galopperade
Illinois Rose bort två segrar under maj och
det kändes riktigt tråkigt.

Vad har du för känsla inför den
kommande säsongen?
- Det känns riktigt bra och stallet ser fantastiskt lovande ut. Så välstammade och bra tvåoch treåringar som jag har nu har jag inte haft
tidigare och det är en del hästägare som verkligen har satsat vilket känns väldigt intressant
och inspirerande.

2012 - året som gick...

årets hästar

tvååringar

treåringar

1. COOL KEEPER

1. MY GOLDEN

2. VÄSTERBO GOALMONEY | 12.000 kr

2. MY OVI | 312.700 kr
3. L.K. | 175.000 kr
4. LEO BOY | 173.500 kr
5. TINTIN VIKING | 130.700 kr

fyraåringar

äldre

1. STEIN DAYLIGHT

1. SANDRNGHAM HANOVER

2. YES WE CAN | 276.200 kr
3. LE SOGNO | 251.600 kr
4. DIAMOND OF ACE | 231.700 kr
5. BLUE STAR MIRACLE | 218.700 kr

2. YOSEMITE BOKO | 374.000 kr
3. ROCKY RACE | 312.500 kr
4. ZIC ZAC LIFE | 264.800 kr
5. ATOMIC RAPIDA | 221.700 kr

6 starter: 3-1-1 | 220.000 kr

14 starter: 5-2-2 | 484.500 kr

16 starter: 6-1-1 | 1.709.000 kr

20 starter: 7-2-1 | 417.700 kr

nyhetsbörsen
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Sandrngham inledde V65:an
Leif Witasp gästade Färjestadstravet igår och tog
en seger.
Med Sandrngham Hanover
spurtade han hem det inledande V65-loppet.

Sandrngham Hanover kan se tillbaka på en fin säsong och igår tog
han sjätte segern för året. Från sitt
iskalla 12:e-spår bakom startbilen
hamnade femåringen som väntat i
kön och varvet från mål sågs han
i femte utvändigt. På sista bortre

långsidan hakade Witasp på i tredjespår och kom fram som tredje
häst i slutsvängen. Cantab Hallvalacken höll sedan farten strålande över upploppet och avgjorde
säkert sista biten på 13,4a/1640 m.
OLA HALLERSTEDT

121204

Katrin och Kajsa ordnade dubbel på Romme
Katrin och Kajsa Frick ordnade en varsin seger åt pappa Leif igår.
När farsgubben befann sig
på Färjestad skördade de
framgångar på Romme.
Leif Witasp hade hästar till start på
två banor igår kväll och det blev
segrar på båda. På Romme tog
Sixten Blixten sin andra seger för
Rättvikstränaren. Den första var
visserligen i ett B-lopp, men nu
fick han slå till i ett ”riktigt” lopp.
Katrin Frick satt upp bakom fyraåringen som hamnade i femte-par
invädigt från sitt kniviga läge. Ut
på slutrundan lyfte Katrin ut Sixten i fjärde ytter och på sista bortre
långsidan avancerade de framåt i
tredjespår. Pearsall Hanover-sonen
kom sedan ner i andra ytter och
fick vila genom sista sväng innan
slutstöten sattes in 300 kvar. Sixten
Blixten avslutade bra över upploppet och avgjorde enkelt till slut på
18,9/2160 m.
I loppet innan hade storasyster
Kajsa segerdefilerat med Blue Star
Miracle efter en överlägsen seger.
Från tredje utvändigt attackerade
Muscle Memory-dottern hastigt
genom slutsvängen och in på upploppet hade hon tagit över täten.

Katrin Frickbjuder på sin härliga segergest när hon vinner med Sixten Blixten.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Fyraåringen stack sedan undan till 15,7a/2140 m.
en mycket lätt seger sista biten på OLA HALLERSTEDT

nyhetsbörsen
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Leo Boy fixade seger nummer 100

Kajsa och
Hercules
överraskade
på Bollnäs
Kajsa Frick tog en seger på
Bollnästravet igår.
Tillsammans med Hercules
Surprise skrällde hon i det
inledande loppet

En mycket nöjd Leif Witasp konstaterar att årets 100:e seger är i hamn.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Idag nådde Leif Witasp till
imponerande 100 tränarsegrar för året.
Leo Boy var hästen som fixade biffen när han vann ett
av loppen på Romme idag.
När 2012 börjar att närma sig sitt
slut kan Leif Witasp se tillbaka på
en mycket fin säsong. Nu har stallets hästar tagit 100 segrar tillsammans och frågan är om stallet även
ska ta sig över 8-miljonerstrecket.
Inför dagens tävlingar på Romme
hade stall Witasp 99 årssegrar och

när Leo Boy skar mållinjen som
vinnare höjde en nöjd tränare högernäven i en symbolisk segergest.
Från sitt luriga bakspår på tillägg
fick Leif en bra start och sågs i
fjärde-par utvändigt. Dryga varvet
kvar gav han sig iväg i tredjespår
och in mot slutsvängen landade
Offshore Dream-sonen utvändigt
ledaren. Mitt i kurvan hade han
kopplat grepp och Leo Boy höll
sedan farten bra över upploppet till
en bekväm seger på fina 16,8/2160
m.
OLA HALLERSTEDT

Hercules Surprise tog igår sin andra seger för året. Men så mycket mer än det har det inte blivit
för nioåringen som inför gårdens
start hade gjort 11 starter och tjänat 4.200 kronor. Efter att ha vunnit årets första start i januari hade
det varit lite motvind men Kajsa
Frick ändrade alltså på det. Efter
en bra start kom Kajsa direkt fram
som trea från tillägg och där valde
hon sedan att sitta kvar. 700 kvar
galopperade ledaren och det blev
”vinnarhålet” för Hercules Surprise. Han såg dock inte ut som någon
vinnar förrän precis sista biten då
ledaren kastade in handduken och
Armbro Trick-sonen kunde sticka
nosen först till 13 gånger pengarna.
OLA HALLERSTEDT

nyhetsbörsen

december2012

121210

Toppfin Turbos Cherie på Örebro
Nyligen passerade stall
Witasp 100 årssegrar.
Igår på Örebro klev de över
ytterligare en milstolpe,
nämligen 8 miljoner kronor
inkört i år.
Det fortsätter att rulla på bra för
Leif Witasp och igår hade han fina
framgångar på Örebrotravet. Han
inledde själv bakom storfavoriten
Turbos Cherie i den första V64avdelningen. Efter att ha tagit hand
om ledningen fick Leif bestämma i
täten och över upploppet dansade
Turbo Sund-dottern undan till en
lätt seger på 14,3a/1609 m.
- Hon var riktgt fin och trivs jättebra när det är sådana här förutsättningar, sade Leif som sedan satt
upp bakom Cool Keeper i tvååringsloppet ”Svampen”. Det sluta-

Leif Witasp kan finåka sista biten bakom Turbos Cherie i V64-inledningen.
Foto: Hanold/Foto-Mike

de tyvärr med galopp i slutsvängen
med en framskjuten placering på
gaffeln.
- Det var synd när det löste sig så
bra. Han började dock hänga töm
redan varvet kvar så nu får han ett
par månaders uppehåll och ladda
för treåringssäsongen.

Även My Golden var ute och luftade sig i E3-revanschen och tog en
hedrande andraplats värd 150.000
kronor. Hon har därmed tjänat över
1,7 miljoner i år och är en av de
bidragande orsakerna till att stallet
nu passerade 8-miljonerstrecket.
OLA HALLERSTEDT

121212

Witasp värst på V86
Två uppsittningar.
Två segrar.
Leif Witasp var onsdagskvällens V86-kung på Solvalla.
- För två veckor sedan var
jag också här med båda två
men då gjorde jag bort mig,
så det här var skönt, konstaterade Rättvikstränaren.
Leif Witasp går mot sitt bästa år
hittills.
I fjol hade han ett bra år med nästan 4,5 miljoner kronor inkört.
I år har hans hästar sprungit in över
åtta miljoner.
64 hästar finns på träningslistan
och två av dessa körde Witasp
inom V86-spelet.
Först ut var Yes We Can som re-

Yes We Can kopplar segergrepp mitt på upploppet.
Foto: Lars Jakobsson

vanscherade sig för en blek insats
senast. Från andra par utvändigt
stegade han fram till säker triumf.
- Vi fick ett kanonlopp i dag så
han var nästan skyldig att vinna.
Men det klart att han var bra och
det känns skönt att ta revansch, sa
Witasp som knappt han komma ur
segerruset innan det var dags för

nästa segerdefilering.
Med Stein Daylight körde han tidigt till ledningen och därifrån
vann hästen mycket lätt.
- Jag var lite kaxig på förhand så
det var roligt att jag kunde sätta dit
honom
OLA JOHANSSON

nyhetsbörsen
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Nova och Vickan Praktskräll av
Kajsa fixade fin
tog tredje raka
Linda och Laurel utdelning
Nova Race fortsätter att leverera under sadel.
Igår tog femåringen sin
tredje raka montéseger när
hon gästade Färjestad.
Att Nova Race trivs bra i monté
råder det ingen tvekan om. Totalt
har hon gjort sex starter under sadel och tagit fyra vinster, ett andraoch ett tredjepris. Senaste segern
kom alltså igår på Färjestadtravet och som vanligt satt Viktoria
Strand Jörgensen på ryggen. Efter
att ha avvaktat i kön attackerade
Rite on Line-dottern på sista bortre
långsidan och tog sig hastigt fram
utvändigt ledaren in i sista sväng.
Redan mitt i kurvan hade hon
kopplat grepp och över upploppet
stack hon undan med många längder och vann lätt på 16,9/2160 m.
OLA HALLERSTEDT

Linda Artursson ordnade
med en riktigt smällkaramell på Gävle igår.
Tillsammans med Simb
Laurel vann hon fjärde V5avdelningen till nästan 50
gånger pengarna.
Inför gårdagens start hade Simb
Laurel varit segerlös i över två och
ett halvt år och från sitt tråkiga
läge var det inte mycket som talade
för att det skulle bli seger nu heller.
Alf Palema-dottern var överlägset
minst spelad i fältet och stod i 49
gånger när startbilen släppte fältet. Det löste sig bra inledningsvis
och Artursson hittade tredje-par
invändigt en bit bakom den hårddragande ledaren. Varvet öppnades
på snabba 11,8 och då kastade ledaren in handduken. Simb Laurel
gled då med fram i andraspår och
kom fram som första häst i andraspår mitt i slutsvängen. In på upploppet kopplade sexåringen grepp
och höll sedan undan till en säker
seger på 14,1a/1640 m.
OLA HALLERSTEDT

Kajsa Frick ordnade fina
julpengar på V65 igår.
Tillsammans med Born
Pricken skrällde hon till 30
gånger pengarna i den avslutande avdelningen.
30 vinnare på Romme igår kan
tacka Kajsa Frick för en lite för
tidig julklapp. Kajsa skrällvann
nämligen i sista V65-avdelningen
och såg därmed till att utdelningen
blev över 50.000 kronor. Tillsammans med Ida Sandbergs Born
Pricken avgjorde Frick efter att ha
lyft ut åttaåringen utvändigt ledaren varvet kvar. Spang Best-sonen
kopplade tidigt grepp och höll sedan undan till en säker seger.
OLA HALLERSTEDT

121226

Nova Races montésuccé fortsätter
Nova Race fortsätter att dominera i montéloppen.
Idag startade hon på Solvalla och tog fjärde raka segern under sadel.
Anna Rönning satt upp på Nova
Race idag och red ett prefekt lopp
med Rite on Line-dottern. Från
sina dubbla tillägg hamnade hon
i fjärde-par utvändigt och där satt
Rönning lugn. Dryga varvet kvar
attackerades det i spåren och ut

på slutrundan smed Anna ner invändigt och kunde sedan glida ut i
andra ytter, i rygg på favoriten Latest News 700 kvar. I sista sväng
attackerade Nova Race i tredjespår
och rundade fram utvändigt ledaren på ett par steg. Det blev sedan
en rafflande duell upploppet ner
där Nova Race var starkast och
avgjorde säkert sista biten. Segertiden blev 15,1/2180 m..
OLA HALLERSTEDT

nyhetsbörsen

december2012

121229

Dubbelseger på Romme
Igår kördes årets sista tävlingsdag på Rommetravet.
Leif Witasp noterades för en
dubbelseger och var ytterst
nära att knipa championtiteln.
Om Jorma Kontio körde blankt behövde Witasp vinna tre lopp för att
bli champion på Romme. Kontio
uppfyllde sin del men Leif lyckades ”bara” ta två segrar. Den första tog han med Sandrngham Hanover som infriade favoritskapet i
V5-inledningen. Från sitt bakspår
hamnade Cantab Hall-sonen en bit
bak och från fjärde ytter attackerade Witasp ut på sista bortre långsidan. Han kunde sedan vila femåringen i ryggar en bit i sista sväng
innan slutstöten sattes in 300 kvar.
Sandrngham avslutade vasst över
upploppet till en enkel seger på
13,4a/1640 m.

Sandrngham Hanover spurtar till en lätt seger tillsammans med Leif Witasp.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Leif avslutade sedan tävlingssäsongen på Romme genom att vinna
sista loppet med Ridgehead Emil
som tog första segern i andra starten för Rättvikstränaren. Witasp
lämnade tredje utvändigt 800 kvar
och körde sig till ledning in i slut-

svängen. Super Arnie-sonen höll
sedan farten bra sista halvvarvet
till en knapp men säker seger närmast före bra avslutande stallkamraten Leif Light. Segertiden blev
16,5/2160 m.
OLA HALLERSTEDT

121229

Kajsa ordnade Rakels första seger
Inför gårdagens start på
Romme hade Rakel Taback
gått segerlös genom 31 starter.
Efter en perfekt styrning av
Kajsa Frick fick hon nu sin
efterlängtade seger.
För andra tävlingsdagen i rad ordnade Kajsa Frick med en kallblodig
överraskning på Romme. Segervapnet hette nu Rakel Tabac som
fick en fin resa i rygg på ledaren. I
sista sväng kunde hon komma ut i
perfekt slagläge och över upploppet avslutade sedan Drillo-dottern
vasst och avgjorde utan bekymmer
sista biten.
OLA HALLERSTEDT

Kajsa och Rakel Taback spurtar till seger i årets sista lopp på Romme.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Aston - Har börjat gå lite intervaller efter
1.50-fart. Han är en rätt så intelligent häst
med bra inställning.
Bear a Title - Är en häst som har utvecklats konstant under hösten. Han får fortsätta med backträning hela januari innan
vi börjar sänka tider.
Chrystal Keeper - Tränar på för fullt och
det ska bli lite tempo framledes. Allt ser
bra ut för dagen.
Cool Keeper - Hade känning i ett framknä i ”Svampen” senast, därav galoppen.
Han är åtgärdad och har fått ta igen sig
någon veckan innan vi börjar bygga upp
honom.
Demi Boko - Gör allt vi begär och har
växt och blivit stor och rejäl. Hon har gått
1.21 som snabbast på vår vinterbana och
jag räknar med att hon startar i januari/
februari.
Going to Tango - Är jag faktiskt riktigt
nöjd med och han har blivit helt annorlunda efter behandlingen vi gjorde i höstas.
Han har gått 1.27/1600 m och ser riktigt
bra ut för dagen.
Ima Quickstep - Är en väldigt humörbetonad tjej som dock har en lätt och fin
gång.
Laurenzia Kemp - Har varit sjuk från
och till hela tiden men senaste veckan
tycker jag det har släppt och hon har faktiskt blivit betydligt finare.
Rolling Hips - Är en lättspringande tjej
som har bra gång och hon har varit nere
och nosat på 1.21-1.22 på vår vinterbana.
Hon blir intressant framledes.
Turbo Darban - Har vi tränat mycket i
skogen när snön kom och försökt att bygga på henne lite. Hon kan springa så det är
inga problem.

treåringar

Big River Hanover - Har jag gnuggat
rejäl sista tiden och han har kommit ner
i startklara tider. Han har gått 1.21 här
hemma på ett bra sätt.
Castor di Quattro - Gör det ok men jag
tycker han bör kunna visa lite bättre i loppen. Han får starta på så hoppas jag det
släpper.
Chad Boko - Gnuggar vi på rejält i både
intervaller och backen och han ska få en
rejäl chans att lägga på sig lite inför kommande säsong.
Closebutnocigar - Går enbart mängdträning för dagen och kommer att hålla på så

någon vecka till.
Global Operator - Har varit fräsch ett
antal veckor nu och av jobben att döma är
han klart på rätt väg. Han är en fin individ
så jag hoppas han håller sig fräsch nu.
Kind Kemp - Står fortfarande som konvalescent men skadan har läkt bra.
Leo Boy - Fick avsluta säsongen med en
seger och det kändes skönt för hans del.
Nu får han gå lite vinterträning och slippa
starta på ett antal veckor.
L.K. - Gjorde en bra säsong men blev lite
het i sista starten så därför får han bara gå
mängdträning och skogskörning nu.
Masterofdeception - Är jag lite besviken
på faktiskt för det känns som det finns
mer inombords. Jag får vara lite hårdare
på honom så får vi se om det hjälper.
My Golden - Har varvats ner efter sista
starten och får gå mycket träning i vinter
så hoppas jag hon är startklar i april igen.
My Ovi - Tycker jag har gjort det riktigt
bra men utan att få sätta dit den riktiga segern. Det var nära i V75 på Romme och
nu kommer han att få ett litet tävlingsuppehåll.
Scarlet Darban - Förvånade mig och
blev het senast vilket hon aldrig har visat tidigare. Vi får titta på om det är något som stör henne och om inte får hon
fortsätta att starta. Jag tror hon är en bra
vinterhäst.
Stinger Hanover - Är en fin travare när
han fungerar men han har varit lite upp
och ner. För tillfället är det positivt och
han kommer att få några riktiga banjobb
och jag räknar med att han ska kunna starta i februari.
Turbo Turbo Dream - Är från och till
men var bra näst senast. Vi får klura ut
vad det kan vara och hittar vi inga fel får
hon starta på.

fyraåringar

Alicia Keeper - Jobbas på för fullt nu
igen och allt är som det ska.
Anna Race - Ser fräsch och fin ut och var
godkänd som tvåa. Jag hoppas det håller i
sig efter hennes långa frånvaro.
Blue Star Miracle - Tjänar fina pengar
och jag tycker hon har gjort det klart bra.
Hon har varit fräsch och fin hela tiden på
slutet så vi letar lämpliga lopp.
Diamond of Ace - Blev behandlad i ett
framknä för några veckor sedan och har
återupptagit jobben. Det är dock ingen
start inplanerad.
Dusty Wind - Gjorde bra ifrån sig senast
och det känns som det finns utveckling i
hästen så han får starta vidare under vintern.
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Le Sogno - Var inte alls till sin fördel senast och vad det berodde på har jag ingen
aning om. Hon jobbar på i full utsträckning och vi får se när nästa start blir.
Onika L.B. - Lade jag iväg och körde i
ledning med senast men det trivdes hon
inte med. Hon känns fin för dagen och
kommer att starta på framöver och jag tror
hon kan bli ett litet utropstecken.
Persos Amarula - Verkar äntligen vara
på rätt väg igen efter mycket strul med
hennes fräschör. Hon har dock inte gått
några snabbare jobb så det dröjer någon
vecka innan det blir start.
Simb Lukas - Startade i monté men det
var inte alls den prestationen vi hade
hoppats på. Han gnuggas på för fullt och
kommer ut i något lämpligt montélopp
framöver.
Simb Pitted Prune - Känns som att hon
är på rätt väg och hon har gjort två hyggliga starter för oss. Hon bör kunna tjäna
fina pengar i sin låga klass.
Sith Hanover - Är på gång igen och senast var det ett olycksfall i arbetet när han
hoppade i snöyran på Romme. Han ska
passas vid nästa framträdande.
Sixten Blixten - Kämpar på i varje start
och har faktiskt gjort det riktigt bra. Håller han sig så här fräsch så får han ånga
på.
Stein Daylight - Är upp och ner och senast blev han ofräsch mitt i loppet och
hängde töm och tappade travet. Han har
problem med en bog och det har vi åtgärdat efter starten så han får gå något jobb
innan vi tittar i propositionerna.
Town Hall - Jobbar på bra och får starta
i något sulkylopp för det ser ut att vara
svårt med montélopp den här årstiden.
Sköter han sig kan han tjäna fina pengar
även för sulky.
Ursus du Goutier - Gjorde en riktigt bra
prestation i montédebuten men tyvärr har
han alldeles för lite pengar på sig för att
ha några bra montélopp och det är synd
för han fungerar endast under sadel.
Valet Forge - Har jag försökt skrämma
upp lite och se om vi kan få en nytändning
eller vidare utveckling. Hon är startklar.
Yes We Can - Är en häst som jag gillar
och han gör alltid bra ifrån sig. Han har
tjänat fina pengar under året och får hämta
andan några veckor nu.

äldre

Atomic Rapida - Känns lite på gång och
i träningen känns det som han vinner lopp
inom kort.
Blue Line - Är fortfarande konvalescent
och ska på återbesök i början av januari.

månadsrapport
Castor Race - Känns att han är lite på
gång och han avslutade bra i skymundan
på Solvalla. Han har lite fina lopp under
januari så vi startar på.
Leif Light - Fick Katrin riktig fart på sista
biten senast som knappt slagen. Förhoppningsvis är han på rätt väg.
Nova Race - Har dunderform och ståtar
med fyra raka montésegrar. Hon har ett
nytt montélopp i början av januari på Solvalla.
Oki on Line - Är åter startklar och verkar
alert och fin i jobben så jag hoppas hon
kan ta några fler segrar.
Out of Question - Lade bra ner rörelsen i
debuten för mig och hon får någon chans
till att visa vad hon kan.
Ridgehead Emil - Är inte så tokig faktiskt och han vann säkert i P21-loppet
senast. Nu har vi poäng så vi kan leta vanliga lopp.
Sandrngham Hanover - Känns det att
han varit på gång men på V75 blev det
lite för lång distans. Han var dock klart
bra vid segern senast på Romme och har
ett nytt lopp på Solvalla i början av året.
Simb Laurel - Var överraskande bra vid
sulkysegern för Linda senast. Formen sitter där och hon har montélopp i början av
januari.
Turbolines - Har bra form men får aldrig
någon riktig utdelning. Hon har i och för
sig haft tråkiga lägen så jag väntar mig
lite mer av henne.
Turbos Cherie - Fick en lite för vass
öppning senast och höll till 100 kvar. Hon
gillar årstiden och ska passas vid framträdanden framöver.
Viggo Trizz - Gnuggar jag på och försöker blir lite hårdare på för att se om han
svarar bättre på det. Hästen är inte så tokig annars.
Yosemite Boko - Är med och hackar i
V75 mest hela tiden och tjänar hyggliga
pengar utan att räcka ända fram.
Zic Zac Life - Fick vara ifrån några veckor och det gjorde honom gott. Han var
klart godkänd över tre varv senast och får
starta på.

ändringar
ut
Todays Magic
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månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

Fallout Boy - Tycker jag har växt i sin
stora kropp och går jämna 1.25-tider. Han
får mycket mängdträning för dagen och
ser intressant ut.
Photo Fiori - Ligger på 1.25-tider men
går för närvarande mycket backträning
och kommer att göra så hela januari om
vädret håller i sig.
Queen Garline - Har haft lite småinfektionen en längre period men det har släppt
nu och vi har börjat träna henne rejält.
Hon går mycket mängdträning för dagen.
Ron Jeremy - Har vi kört 1.20 med som
snabbast och han känns klart bra. Om allt
går enligt planerna debuterar han på Romme den 25:e.
Västerbo Fantast - Har gått mycket
mängdträning och har blivit stark och rejäl. Han kommer att kvala i januari om allt
går som det ska.
Västerbo Goalmoney - Har gjort tre bra
lopp och kommer att bli intressant framöver. Nu väntar en månads uppbyggnad inför treårssäsongen.
Åstas Melina - Blev lite knölig efter
mycket tempoträning så nu har vi lagt om
träningen och hon har svarat fint på det.
Hon får gå mycket backe och mängdträning en månad till i alla fall.
Åstas Oscar - Har inte riktigt fattat grejen
än som valack och har inte släppt till. Han
är i alla fall lite piggare men gå enbart
mängdträning för dagen.

treåringar

Danny Daylight - Har släppt till ordentligt på sistone men behöver två rejäla jobb
innan vi tänker på start.
Lucky Light - Tycker jag har haft lite
stolpe ut men hon har gjort jämna och bra
lopp och det känns som hon har en pollett
kvar. Hon får starta på under vintern.
Pilgrims Elan - Har vi kört ett banjobb
med sedan hon kom och hon gick då 1.25
på ett bra sätt. Hon känns som en flygmaskin och får något rejälare jobb innan det
kan hända att vi startar. Det beror dock på
hur banunderlagen är.
Tintin Viking - Tycker jag gjorde en bra
säsong och det känns som han är under
fortsatt kraftig utveckling. Han ska få rejäl vinterträning innan vi tar sats mot fyraårssäsongen.
T.X.All In - Hade jobbat riktigt bra inför
comebacken och det visade sig att så var
fallet. Om han får vara frisk och kry tror

jag han har mycket att hämta framöver.
Tyson Flea - Har gått sina rutinjobb och
det känns som han har blivit mer mogen
på något sätt. Han ska få något jobb till
innan han kommer ut på tävlingsbanan.

fyraåringar

Adamas Decor - Har inte riktigt trivts på
banorna som han har varit ute på så nu får
han en rejäl träningsperiod innan nästa
start som blir i månadsskiftet.
Todd Tabac - Är vår strulputte som skulle ha haft mycket mer på kontot om han
hade gått felfritt i några starter. Han går
enbart vinterträning nu och vi laddar batterierna för nästa säsong.
Åstas Tezz - Var struken och blev behandad och känns klart fin efter det. Hon
får vara med och starta och nöta ihop lite
pengar.

äldre

Caesar Bring - Har gjort två bra insatser efter behandlingen men senast klarade
han inte av banan så den insatsen stryker
vi ett streck över. Vi tar nya tag och han
får starta på.
Crown Imperial - Fick äntligen visa sitt
rätta jag efter att inte riktigt ha hittat formen. Det är hans årstid nu så han får starta
på.
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Evelina Xing - Har lite missvisande rad
faktiskt och har haft lite oflyt i det starter som hon har gjort på slutet. Hon kan
tjäna fina pengar i vinter om hon håller sig
fräsch och fin.
Illinois Rose - Klarade inte alls av banan
senast utan drog på sig mjölksyra alldeles
för tidigt. Han känns klart bra i jobben och
tanken är att han ska starta den 10:e och
sedan blir det eventuellt V75 den 19:e.
Limitria - Jobbar riktigt bra men får inte
till det när det blir lopp. Jag hoppas att
hon får visa att hon har kapacitet som duger en bra bit upp i klasserna.
Predator Lavec - Har gått ett banjobb efter 1.25 efter skadan och känns klart bra.
Han ska få ett jobb till och sedan blir det
eventuellt start på Romme den 15:e.

ändringar

in
Evelina Xing -05 e. Red Xing
Pilgrims Elan -09 e. Broadway Hall
ut
Kaprifol C.D.

