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Jag tycker det rullar på bra för dagen och
framför allt har jag några treårsmärrar
som har varit ute och visat sig på styva
linan. Jag tänker då främst på Demi Boko
som jag förväntar mig att vi ska ha lite
roligt med. En hel del hästar har också
hunnit med att årsdebutera senaste tiden och bland dem har vi fått se fina prestationer så det ser lovande ut tycker jag.
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Det känns som det börjar släppa mer
och mer och hästarna känns fräscha och
fina för dagen tycker jag. Det är alltid roligt med unghästar som visar framfötterna för det är ju de som är framtiden.
Det ser riktigt spännande ut med både
Västerbo Fantast, Ron Jeremy och Fallout Boy och även tvååringarna börjar
komma ut till premielopp. Jag tycker
även man ska passa Illinois Rose och
T.X.All In som har gjort bra lopp på
sistone. Jag vill även framhålla Pilgrims
Elan som det var fantastiskt härligt att
få vinna med efter att man köpt in henne till hästägare.

månadens häst

maj2013

Västerbo Fantast

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
Hingst 3 år e. Mr Pine Chip (US) u. Fassia L.B. (IT) ue. Supergill (US)
Ägare: Magnus Lindblad & Anders Nygårdh Uppfödare: Västerbo Stuteri AB, Heby
Tränare: Kajsa Frick Skötare: Viktoria Strand Jörgensen
Starter maj 2013: 2 1-1-0 • 15,1am • 72.000 kr.
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Svensk Travsports Unghästserie
Plåt-Svens Minneslopp - Treåringslopp

Januari 2013: Sandrngham Hanover
Februari 2013: Sandrngham Hanover
Mars 2013: Out of Question
April 2013: Stein Daylight
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 2012: My Golden
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130502

Blue Star Miracle infriade förväntningarna
Blue Star Miracle spelades
till stor favorit på Lindesberg igår.
I händerna på Kajsa Frick
infriade hon enkelt totofolkets förväntningar.
Blue Star Miracle hade lottats till
innerspår och när startbilen släppte
fältet var hon med på noterna och
försvarade täten utan problem. Efter att ha öppnat första halvvarvet
i trakterna kring 1.10 fick Kajsa
dämpa tempot andra 500-ingen
och genom slutsvängen hade hon
ett rejält tag om femåringen. Över
upploppet fick sedan Muscle Memory-dottern sträcka ut och hon
sprintade undan till en lätt seger på
14,6a/1640 m med gott om krafter
sparade.
OLA HALLERSTEDT

Blue Star Miracle håller enkelt undan på Lindesberg.
Foto: Kurt Einevåg

130506

My Golden till final i Drottning Silvias Pokal
I torsdags kördes uttagningarna till ”Pokalloppen”
på Åby.
My Golden missade inte en
årgångsfinal ifjol och trenden ser ut att hålla i sig även
i år.
My Golden är nu inkvalad till ännu
en klassiskt löpning, nämligen
Drottning Silvias Pokal som körs
på Åby torsdagen den 16:e maj.
Från sitt innerspår kunde Adams
Hall-dottern inte riktigt vara med
från början och det var flera konkurrenter som öppnade snabbare
varpå hon hamnade i fjärde invändigt. I täten var det dubbelt Svanstedt genom Dream on Hanover
med Gisela Ås i rygg. Varvet kvar

landade favoriten System Performance utvändigt ledaren med My
Golden fortsatt satt hermetiskt
fast långt bak. Mitt i slutsvängen
kunde dock Kajsa Frick backa sig
loss och i utgången av slutsvängen

attackerade hon i tredjespår. My
Golden avslutade mycket bra över
upploppet och knep tredjeplatsen
bakom vinnaren Gisela Ås och
System Performance
OLA HALLERSTEDT
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130506

Ny hemmadebbel för Witasp

Leif Witasp har full kontroll bakom Stinger Hanover och i rygg sitter dottern Kajsa och Danny Daylight.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Det blev två nya segrar för
stall Witasp på Rättvik i fredags.
I och med dubbelsegern tog
Leif sin 30:e tränarseger för
året.
Stinger Hanover hade verkligen
samlat i hop till en seger efter två
bra insatser. Från 20 meters tillägg
hamnade Witasp i tredje utvändigt

och efter ett knappt varv klev han
på i tredjespår och landade utvändigt ledaren varvet från mål. Stinger Hanover masserade sedan rejält
på slutrundan och in på upploppet
hade han knäckt ledaren. Donato
Hanover-sonen höll farten bra sista biten och gick undan till en lätt
seger på tangerat rekord 17,6/2160
m.
Kvällen andra seger tog Leif med

årsdebuterande Leo Boy som startade den nya säsongen som han
avslutade förra, med seger. Efter ett lopp i rygg på ledaren gled
Witasp ut i andraspår på bortre
långsidan och när slutstöten sattes
in vid upploppets början avgjorde
Offshore Dream-sonen enkelt sista
biten. Segertiden blev nya rekordet
15,7/2140 m
OLA HALLERSTEDT

130507

Simb Pitted Prune avlade maiden
I karriärens 14:e start kom
äntligen segern för Simb
Pitted Prune.
Tillsammans med sin tränare Leif Witasp vann femåringen på Romme igår.
I Svensk Travsports Grundserie
med 35.000 kronor till vinnaren
slog Simb Pitted Prune till igår.
Från sitt snäva fjärdespår tog Leif
det lite försiktigt första biten och
kom fram utvändigt ledaren i första sväng. Täthästen galopperade

För första gången i karriären skär Simb Pitted Prune mållinjen som vinnare.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

dock kort därpå och Witasp kunde successivt. Spotlite Lobell-dottern
köra till ledning efter ett knappt höll farten bra och gick undan till
halvvarv. Han fick sedan bestäm- en säker seger på 17,8/2140 m.
ma till 19,5 första varvet och på OLA HALLERSTEDT
slutrundan skruvades farten upp

nyhetsbörsen
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130509

Grym insats av Stein Daylight
Stein Daylight svarade för
en smått fantastisk insats
på Solvalla igår.
Trots ett stentufft lopp tog
femåringen en lätt seger.
Om tränare Witasp var aningen besviken på sin adept efter andraplatsen på V75 senast så var det andra
tongångar efter gårdagens seger på
Solvalla. Från sitt innerspår lyckades Stein Daylight svara upp ledningen men fick stenhård press av
utvändig Pinot Ribb som tryckte
sig till ledning efter ett halvvarv.
Öppningen kostade våldsamma
08,1 första 500 och vid varvning
hade ledaren fått dämpa en aning
till 12,8. I det läget gled Witasp ut
på utsidan och svarade sedan attackerna bakifrån ut på slutrundan.
Genom slutsvängen gled han fram

En nöjd Leif Witasp efter segern med Stein Daylight på Solvalla.
Foto: Lars Jakobsson

och synade ledaren och redan vid skar mållinjen långt före de övriga
upploppets början hade han kopp- på fina 13,3a/2140 m
lat grepp. Över upploppet utökade OLA HALLERSTEDT
Steinlager-sonen försprånget och

130515

Atomic Rapida tog promenadseger
Igår tog Atomic Rapida
årets fjärde seger.
På Lindesberg bollade han
med motståndet i tredje V4avdelningen.
Atomic Rapida fortsätter att leverera på tävlingsbanan och tog igår

en lätt seger på Lindesberg. Trots
ett snävt femtespår trampade sexåringen iväg bra och Leif Witasp
kunde köra till ledning in i första
sväng. Han fick sedan reglera fältet
som han ville och varvade på beskedliga 18,5. På sista bortre långsidan skruvades dock farten upp

och Atomic Rapida fick sträcka ut
rejält sista biten. Över upploppet
lämnade Perasall Hanover-sonen
konkurrenterna med någon längd
och vann lätt efter att ha avslutat
sista halvvarvet i underkant 1.11.
Segertiden blev 16,5/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

130519

Nära full pott på Färjestad
Kajsa Frick skickade två
hästar till Färjestad i fredags kväll.
Det blev riktigt lyckosamt
med en seger och ett andrapris
I karriärens tredje start blev det nu
seger för Västerbo Fantast. Efter

att ha inlett med tredjeplatser i sina
två första starter fick nu treåringen
sätta pricken över i:et. Tony Wallin fick förtroendet i sulkyn och
kunde inte försvara innerspåret
från början men i första sväng gled
han ut och återtog taktpinnen. Västerbo Fantast fick sedan bestämma
i jämnt 1.19-tempo första varvet

och ut på sista bortre långsidan
tryckte Wallin på gaspedalen. Hästarna i tredjespår plågades rejält
och över upploppet stack Mr Pine
Chip-sonen undan till en enkel seger via 13,5 sista 700. Segern var
värd 50.000 kronor och segertiden
blev 17,4/2140 m.
OLA HALLERSTEDT
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130529

Maximal utdelning på Romme

Dubbelseger på
Bergsåker

Gann Pål vann direkt för Witasp.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
Stinger Hanover håller undan före stallkamraten Castor di Quattro.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Leif Witasp svarade för en
smått osannolik bragd på
Rommetravet igår.
Han körde tre lopp och vann
samtliga och dessutom var
stallets tredje häst tvåa.
- Ibland fungerar bara allting och idag var det en sådan dag, sammanfattade
Leif.
Tre hästar till start i två lopp från
egna stallet. Resultat: Två segrar
och en andraplats. Dessutom vann
även Leif med amatörtränade Viktor På Knecken. Snacka om maxutdelning!
Först ut var Blue Star Miracle som
tog sina andra raka seger. Leif
gav henne ett fint lopp i tredje ytter, bakom hårddragande Nordic
Beauty som varvade på hysteriska
11,0. Witasp gick sedan med i ryggar hela loppet och över upploppet spurtade femåringen sylvasst
till en knapp seger på nya rekordet
12,4a/1640 m.
- Hon har en fantastisk form och
har dessutom utvecklats. Idag fick

vi ett bra lopp och även om vi fick
gå lite för tidigt så kunde jag slinka
ner i rygg i sista sväng. Det var nog
det som fällde avgörandet att hon
kunde hinna fram, sade Leif.
I dagens sista lopp startade stallet Stinger Hanover och Castor
di Quattro. Den förstnämnde spelades till favorit och efter en försiktig start kunde Leif köra sig till
ledning efter ett drygt halvvarv.
Under tiden hade Torbjörn Jansson hittat fjärde ytter med Castor
di Quattro och 1100 kvar gav han
sig av i tredjespår. In i slutsvängen
hade de två stallkamraterna bildat
par där framme och efter en svettig tvekamp över upploppet höll
Stinger Hanover undan med säker
marginal. Segertiden blev fina rekordputsningen 16,2/2140 m.
Mellan de två stallsegrarna hann
även Witasp med att sätta dit Viktor på Knecken. Från tillägg fick
de en bra start och efter 500 meter satt han i ledning. Där stannade
han sedan hela vägen in i mål.
OLA HALLERSTEDT

Leif Witasp gästade Bergsåker under torsdagen och
fick vända hem till Dalarna
med två segrar.
Han började med överraskningen Gann Pål och vann
även med My Ovi.
My Ovi har jobbat rejält under
vintern men p.g.a. en skada har
årsdebuten fått vänta lite. I torsdags var det så dags och i V65:ans
tredje avdelningen slog Turbo
Sund-sonen till. Efter att ha inlett
i tredje utvändigt gav sig Leif av i
tredjespår 1500 kvar och tog över
ledningen vid varvning. My Ovi
höll sedan farten bra på slutrundan
och gick undan till en lätt seger på
15,8/2160 m.
Leif hade dessförinnan skrällt med
nyförvärvet Gann Pål som vann
till 22 gånger pengarna. Efter att
ha snabbstartat till ledning släppte
Witasp till favoriten Guli Järven
efter ett halvvarv. I utgången av
slutsvängen uppenbarade sig sedan
luckan och 11-åringen spurtade
piggt till en knapp seger 25,6/2140
m.
OLA HALLERSTEDT
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130529

Äntligen seger för Pilgrims Elan
Igår tog Pilgrims Elan sin
första seger på svensk
mark.
Tillsammans med sin tränare Kajsa Frick avgjorde hon
V4:ans tredje avdelning.
Det har varit en krokig väg fram
till vinnarcirkeln för Pilgrims Elan
men igår var det äntligen dags att
segerdefilera. På hemmplan avgjorde Kajsa Frick V4-3 efter ett
perfekt lopp i ”vinnarhålet”. I slutsvängen kunde Kajsa glida ut utvändigt ledaren och in på upploppet hade hon slagit klorna i denne.
Broadway Hall-dottern höll farten
bra sista biten och även om ledaren
kom tillbaka en aning sista biten
var segern aldrig i fara. Segertiden
blev 14,7a/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

Efter en tät slutstrid avgör Pilgrims Elan tillsammans med sin tränare Kajsa Frick.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

130529

Demi Boko höll uppvisning

Demi Boko har inlett karriären lovande och precis som vid debuten på bilden blev det seger på Eskilstuna.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

två i tredje starten. Från bakspår
kom Leif Witasp bra igenom från
början och hittade andra-par utvändigt medan favoriten Edelma
tog hand om täten. Efter ett halvvarv klev dock Witasp fram utvänDemi Boko inledde karriären med digt och det var de två täthästarna
seger och igår kom seger nummer som stod i en klass för sig. Yankee
Demi Boko är tillbaka som
en vinnare igen.
Efter galoppmisslyckandet
senast tog hon en snygg revansch på Eskilstuna igår.

Glide-dottern var dock den starkaste av de två och avgjorde på
klässhästens vis mitt på upploppet. Segertiden blev nya rekordet
17,4/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Classic Gentleman - Har gått 1.35 distansen och kommer allt mer.
Closebutnotaghost - Var förbättrad i senaste jobbet och gick 1.34 full distans.
Han är dock fortfarande lite rullig.
Dream Keeper - Är en jättefin häst som
har bra storlek och fin gång. Vi kör mycket intervaller med honom och han ligger
runt 1.30.
Dynamit Sara - Har varit in till banan
och gick 1.35 full distans. Hon har bra
inställning.
Elliot Boko - Är en lugn och fin sort som
gör det vi begär. Han är rejäl men har inte
gått fortare än 1.30 full distans.
Graciosa d’Inverne - Blir bättre undan
för undan och det är bra gång i henne.
Hon har dock bara gått några lugnare intervaller.
Maidonna - Har haft en liten växtperiod
och efter det har hon blivit mycket finare.
Vi har kört 1.34 full distans.
Sabrina’s Master - Är en rejäl sort som
har börjat släppa till och det är bra gång i
honom. Vi har dock inte kört några nämnvärda farter.
Viggo Laday - Är en liten fin häst med
bra skalle och bra rörelser. Han har gått
1.31/1600 m som snabbast.
Xanthis One - Har vuxit mycket under
våren och har blivit rejäl. Han har bra
temperament och har gått 1.30 full distans.

treåringar

Bear a Title - Var vi tvungna att kastrera
för han hade en roterande testikel så därför har han gått mycket motion en tid.
Chrystal Keeper - Gjorde debut och gick
riktigt bra med ett slutvarv efter 1.15 så
det gav mersmak.
Cool Keeper - Är en riktig travare som
dock blev lite för het med stängt huvudlag
senast men höll ändå fantastiskt bra på en
1.15-tid. Tyvärr har han dåligt med lopp
framledes men vi får försöka hitta någon
passande uppgift.
Demi Boko - Är en rejäl och fin travare
som kan gå mycket långt. Hon vann lätt
trots en resa utvändigt ledaren på en låg
1.17-tid och tanken är att vi siktar på E3
nu.
Going to Tango - Är behandlad efter
senaste starten och har gått något lättare
jobb. Han har blivit bättre aktionsmässigt
men det fattas någon genomkörare innan

vi anmäler.
Laurenzia Kemp - Har fått rätt så mycket jobb i sig men har inte gått fortare än
1.22/1600 m. Hon börjar nu att fylla ut sin
tunna kropp.
Rolling Hips - Gjorde ett gediget intryck
som tvåa på Solvalla under Elitloppshelgen då hon spårade hela vägen till en låg
1.15-tid full distans.
Turbo Darban - Är en käck travare som
har växt till sig och blivit fin. Hon har gått
1.22/1600 m med lätthet och kommer att
kvala i juni.

fyraåringar

Big River Hanover - Är stor och fortfarande slapp men kämpar och gör alltid bra
ifrån sig. Han var godkänd senast på 15,6
full distans.
Castor di Quattro - Tycker jag har släppt
till lite och gjorde ett riktigt bra lopp näst
senast som tvåa. Han var lite tung i balansen nu senast och får jobba på någon
veckan innan nästa start. Han kommer
dock allt mer.
Chad Boko - Höll bra från ledning på
Rättvik på nya rekordet 16,7 men blev
slagen av en bättre häst. Han startar på så
vi får upp lite tryck i honom.
Closebutnocigar - Har jobbat klart förbättrat och var godkänd i senaste starten
på 18,5/2600 m. Hon har dåligt med poäng men vi anmäler varje dag.
Global Operator - Har jag förväntat mig
betydligt bättre av än vad han visat. Han
är nu valack så vi får hoppas på bättre resultat.
Kind Kemp - Blev vi väldigt besvikna
på i debuten och hon har jobbat betydligt
bättre än vad hon visade då. Jag kommer
att skärpa till träningen till nästa start.
Leo Boy - Dummade sig på V75 i Gävle
men har jobbat klart positivt hela tiden. Vi
siktar på revansch i nästa start som också
blir på V75.
L.K. - Var ute under Elitloppshelgen och
årsdebuterade på 13,9 full väg. Han var
klart positiv och är ok efter det så jag försöker hitta något bra rikstoto-lopp åt honom framöver.
Masterofdeception - Har varit tung och
tråkig så jag provade ny balans hemma
på Rättvik. Han hoppade tyvärr från start
men gick klart positivt efter det så han blir
intressant att följa framöver.
My Golden - Drogs med en halsinfektion
i finalen och var därför struken på Solvalla under Elitloppshelgen. Hon har därför
fått ta det lugnt en period men känns dock
fräsch.
My Ovi - Var klart bra i årsdebuten med
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en ganska så enkel vinst. Nu siktar vi mot
nya mål och V75 där han står bra inne i
klassen.
Scarlet Darban - Är lite ojämn och har
också blivit stel så hon får ta det lite lugnt
mellan starterna. Hon galopperade senast
men gick fantastiskt bra efteråt och vi
väntar någon vecka innan nästa start.
Stinger Hanover - Har gjort rejäla insatser i de senaste starterna med två segrar.
Jag får hitta några lämpliga lopp åt honom innan vi går ut i något större sammanhang.
Turbo Turbo Dream - Har varit ohalt en
längre period och har gått ett 1.20-jobb.
Efter mycket trassel under vintern närmar
hon sig nu start.
Åstas Viking - Gick under 1.30 trots galopp senast men hade känning i ett framknä och blev behandlad. Nu är han åter
startklar.

femåringar

Anna Race - Har problem med sina fötter och hovsprickor men kändes dock fin i
senaste jobbet på 1.23/1600 m.
Blue Star Miracle - Har bra form och
vann knappt på 12,8 senast. Hon får starta
på och tjänar fina pengar i stoloppen.
Diamond of Ace - Har jag gnuggat på
mycket i backen och det känns att han
börjar komma i form. Jag ska dock blåsa
ur honom i ett banjobb innan nästa start.
Le Sogno - Behandlades i ett framknä för
ett par veckor sedan och ska nu återuppta
tempojobben.
Simb Lukas - Dras med en lite mystisk
hälta i ett bakben och har därför gått
mycket motion under månaden.
Simb Pitted Prune - Har höjt sig några
snäpp och känns fortsatt bra. Senast sänkte hon rekordet efter ett starkt slutvarv.
Sith Hanover - Har varit borta länge men
gjorde årsdebut i slutet av månaden med
en andraplats. Nu har han poäng så vi kan
leta nya lopp.
Sixten Blixten - Har inte varit helt 100
formmässigt så därför har han fått vara
ifrån tävlandet och gått mycket träningsjobb.
Stein Daylight - Var kanonbra vid vinsten
på Solvalla men hoppade tyvärr bort sig i
V75-finalen. Han känns fortsatt i fin form
så jag hoppas på revansch snarast.
Town Hall - Gjorde kanske sitt bästa
lopp någonsin i senaste montéstarten då
han lade bort 50 meter och sedan gick
starkt till tredjepriset. Han har dåligt med
lopp för närvarande men hästen är i kommande.
Under Sund - Har jag svårt att få rik-

månadsrapport
tig ork i men jag tycker att det börjar att
släppa. Han var i alla fall till sin fördel
pulsmässigt i senaste jobbet.
Yes We Can - Har väldigt tunt med lopp
och hoppade bort sig i årsdebuten. Han
känns fin men måste ha lopp så vi får honom i riktig sommarform.

äldre

Atomic Rapida - Gör bra lopp mest varje
gång och är mogen V75 som det blir i
nästa start.
Blue Line - Travade lite dåligt och galopperade senast men känns dock fin i jobb så
vi får prova igen och hoppas på revansch
i nästa start.
Castor Race - Har gått ett rundbanejobb
efter sin senskada och gick då 1.30/1600
m. Vi fortsätter att trappa upp träningen.
Gann Pål - Är en härlig häst faktiskt och
jag hade ingen koll på vart han stod inför debuten för mig men han vann lätt på
25,6. Visar han de takterna även framledes kan han tjäna fina pengar.

Key Largo - Har gjort det bra sedan vi
tog över matchningen men i senaste starten blev det dock galopp. Vi kommer igen.
Lord Mirabelle - Var ett fall framåt senast trots en blygsam placering. Han höll
ihop travet och farten hela vägen in i mål
och får starta på så fort han kommer med.
Nova Race - Var ute i ett stentufft gäng
senast men gick fantastiskt bra efter galopp. Hon kommer att starta i montélopp
nästa gång som hon fungerar mycket bra
i.
Out of Question - Har fått en viloperiod
och har återupptagit träningen fullt ut nu.
Vi har dock inte planerat någon start ännu.
Ridgehead Emil - Var bra senast på en
1.13-tid utvändigt ledaren men har väldigt dåligt med lopp hemmavid. Formen
känns god och vi letar nya uppgifter.
Rocky Race - Fick ett lätt banjobb på
1.23/1600 m med svansen i vädret. Han
är en mysig individ som är startklar.
Sandrngham Hanover - Tappade formen och fick ta igen sig och blev även lätt
behandlad efter senaste starten. Han har
nu återhämtat sig och det är någon vecka
kvar till start.
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Turbolines - Har aldrig känt henne bättre än senast då hon gick 13,2 med krafter sparade. Hon kan vara värd att passa
framöver.
Turbos Cherie - Är lite uppåt nu igen
och gick hyggligt till fjärdepriset senast.
Det är nog inget fel på formen så hon får
starta på.
Yosemite Boko - Har gått 1.24/1600 m i
jobb efter skadan och vi har en dryg månad kvar till start.
Zic Zac Life - Gick med ny utrustning
på Solvalla med barfota runt om och helstängt huvudlag. Han hade då lite sparat
på en 1.12-tid och gick en rejäl avslutning
senast och även då på nytt rekord. Jag letar upp något lämpligt lopp framledes.
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Calvados Hornline - Är i full gång igen
efter kastrationen och går premietider för
dagen. Tanken är att köra premielopp i
mitten av juli.
Coyote Roadrunner - Är en liten fin
travare som har haft lite problem med ett
överben men det är ingen fara. Vi tränar
på och han går 1.40 för dagen.
Evasion Boko - Känns jättefin för dagen
och vi har kört 1.28 på ett bra sätt. Vi siktar på att köra premielopp under midsommar.
Fashionelle Quse - Har lite problem med
nerverna så vi skyndar långsamt med henne. Det sitter mycket i huvudet.
Hagentoy - Känns riktigt fin efter att ha
varit och går 1.28 med lätthet för dagen.
Tanken är att han ska gå premielopp i
midsommar.
Kallkälla - Har enbart gått mängdträning
efter premielopp och det känns som det
har gjort henne gott. Hon får fortsätta med
det under hela juni.
Rocco S. - Är kastrerad och har bara tagit
det lugnt ett tag.
Romanova - Gick premielopp nyligen
och var jättefin då. Nu har hon gått in i en
period med mycket mängdträning.
Sedin - Har släppt till ordentligt på sistone och känns klart bra. Vi har legat runt
1.35 i jobben och han går premielopp under juli.
Stormy Tessie - Är en jättefin och välbyggd travare som vi har kört 1.33 som
fortast med. Hon känns klart intressant.
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Fallout Boy - Skötte kvalet med bravur
och har gått framåt med det loppet i kroppen. Han ska få två rejäla genomkörare
innan vi debuterar under midsommar.
Photo Fiori - Blev lite stänkrädd i kvalet
och galopperade men gick sedan godkänt
och skötte sig klart bra. Hon får nu gå in
i en träningsdos med kortare tempo-intervaller.
Queen Garline - Har vi inte haft något
riktigt flyt med och senast var det inte
hennes fel att det blev galopp för vi fick
ingen plats i volten. Det var synd för hon
kändes klart bra och hon har gått provlopp
och blivit allt stabilare. Hon startar eventuellt den 14:e på Romme.
Ron Jeremy - Känns det äntligen som
han är tillbaka på rätt väg och jag har kört

två rejäla jobb med honom. Han har känts
klart bra och tanken är att starta på Örebro
den 9:e.
Västerbo Fantast - Tycker jag utvecklas
för varje lopp och han var klart bra senast.
Nu är siktet inställt på uttagningsloppen
till E3.
Västerbo Goalmoney - Startade på Lindesberg men var inte alls till sin fördel
och han hostade lite efteråt så det stod väl
inte helt rätt till den dagen. Han känns bra
i jobben och ska få en rejäl genomkörare
innan vi anmäler igen.
Åstas Melina - Känns bättre och bättre i
jobben och vi har kört 1.45 som fortast. Vi
ska försöka kvala till midsommar.
Åstas Oscar - Känns klart bra i träning
men tyvärr galopperade han mitt på upploppet i kvalet senast. Han tränar bättre än
vad han visar när det gäller.
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Danny Daylight - Känns klart bra för
dagen men blev tyvärr störd i sista sväng
och galopperade med en framskjuten placering på gaffeln. Vi tar nya tag och hoppas han kommer med under midsommar.
Lucky Light - Blev lite sliten efter att ha
startat på och fick en liten lugnare period.
Hon känns klart bra nu igen och hon gör
det hon kan mest varje gång.
Pilgrims Elan - Fick äntligen utdelning
senast även om det blev lite väl hårt. Hon
känns riktigt fin för dagen och siktet är inställt på att vara med i finalen av Turbo
Sunds stoserie.
Tintin Viking - Hade oflyt senast då han
fick en konkurrents armbåge i huvudet
och galopperade. Han kändes bra då och
får starta på när det finns lopp åt honom.
Det känns som han är värd att bevaka
framöver.
T.X.All In - Var jättefin senast på en
bra tid och han känns klart bra efter det.
Han får starta på under sommaren och vi
matchar mot midsommarhelgen.
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Caesar Bring - Blev det lite fel med senast och den starten är det bara att glömma. Han känns bra för övrigt och startar
igen när det finns passande lopp.
Crown Imperial - Har vi fräschat upp
men oturligt åkte han på en spark på hasen så det har dragit ut på tiden lite. Han
känns bra nu men det dröjer någon vecka
innan han kommer ut till start.
Evelina Xing - Ströks och var inte alls
bra men tränar på nu och ska göra några
jobb till innan hon finns med i startlistorna igen.
Illinois Rose - Var sig lik igen senast och
gick fantastiskt bra till slut vilket var huvudsaken. Han känns klart bra efter det
och troligen blir nästa start på Örebro den
9:e.
Limitria - Går jättebra i monté och har
verkligen bra form. Vi siktar in oss på
montélopp och hon kan tjäna fina pengar
under sommaren.
Predator Lavec - Har haft problem med
sitt ben men är haltfri och har börjat träna
så sakteliga. Han behöver ha några snabbjobb innan vi startar igen.
Todd Tabac - Tycker jag har gjort det bra
på slutet. Han är strulig men när han väl
fungerar kan han springa under 1.30 och
det visade han senast. Han får starta på
och polletten ramlar ner sakta men säkert
känns det som.
Åstas Tezz - Har fått ett litet break och
blivit betäckt med Järvsöfaks så jag hoppas på en liten nytändning under sommaren. Hon får starta på.
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