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Omslaget:

Leif Witasp strålade ikapp med augustisolen
vid hemmabanan Rättviks V75-tävlingar då
det bjöds på både V75-seger och Hästägarefest.
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Augusti var väl ingen hävlig månad i sin
helhet även om vi hade en höjdardag i
samband med V75 och Sommartravets
final hemma på Rättvik. Det var mycket
folk och så blev det V75-seger och inte
minst så hade vi ju vår hästägarefest. I
det stora hela tycker jag i alla fall att hästarna går ok och det rullar på.
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Hästarna har presterat jättebra tycker
jag och det känns överlag att stallet är
inne i ett härligt stim. Framförallt de
båda Västerbo-hästarna Fantast och
Goalmoney har utvecklats enormt sista
tiden och det är alltid roligt när unghästarna blommar ut. Illinois Rose tog en
välförtjänt seger under månaden och
jag väntar även på Pilgrims Elan som
har gått 1.12-tider utan att få vinna. Men
jag hoppas det kommer framöver. Det är
även roligt att tvååringarna håller jämn
och bra standard så återväxten känns
bra.

månadens häst
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L.K.

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
Valack 4 år e. Super Arnie (US) u. First Light ue. Spotlite Lobell (US)
Ägare & uppfödare: Leif Carlsson, Björnlunda
Tränare: Leif Witasp Skötare: Linda Artursson
Starter augusti 2013: 1 1-0-0 • 14,6al • 100.000 kr.
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NOVA RACE
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STEIN
DAYLIGHT
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14,6a

94 Leif Witasp

100.000 Telialoppet Klass I, försök 9

Januari 2013: Sandrngham Hanover
Februari 2013: Sandrngham Hanover
Mars 2013: Out of Question
April 2013: Stein Daylight
Maj 2013: Västerbo Fantast
Juni 2013: L.K.
Juli 2013: Cool Keeper
Augusti 2012: Åstas Viking
September 2012: My Golden
Oktober 2012: My Golden
November 2012: My Golden
December 2012: My Golden

nyhetsbörsen
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130803

L.K. och Leif ordnade hemmajubel på V75

Leif Witasp bjuder på en härlig segergest när han skär mållinjen som vinnare med L.K..
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Idag var det stor travfest i
Rättvik.
Förutom att det var V75 med
final av Sommartravet hade
även Leif Witasp och Kajsa
Frick hästägarefest.
Leif stod för underhållningen under dagen då han vann
V75-4 med egentränade L.K.
L.K. spelade en av huvudrollerna
under dagens V75-tävlingar på
Rättvik då han, förutom att vinna
sitt lopp. även var ”Hästen är din”.
Så det blev verkligen dubbel glädje
när han skar mållinjen först i fjärde
V75-avdelningen. Witasp tog hand
om ledningen in i första sväng men
släppte täten till favoriten Kaiser
Broline efter ett drygt halvvarv.
In på upploppet uppenbarade sig
sedan luckan och när L.K. väl fått
upp farten sista biten avgjorde han

säkert på nya rekordet 14,6a/2640 var första 50 meter före mål jag
m.
trodde på seger, sa Witasp.
- Han var svår att få ut i banan, det OLA HALLERSTEDT

L.K. segerdefilerar inför den stora hemmapubliken.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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130805

Going to Tango tog första segern
Det blev tredje gången gillt
för Going to Tango.
Efter att ha inlett med två
raka andraplatser slog Going Kronos-sonen till på
Romme idag.
Going to Tango gjorde två starter
i maj men fick sedan lite problem.
Idag var det dock dags för en liten
”comeback” och trots 20 meters
tillägg avgjorde treåringen lekande lätt. Leif Witasp kom iväg bra
och placerade sin häst som första
häst i andraspår. Han jobbade sig
successivt framåt och varvet från
mål var han framme utvändigt ledaren. Denna var sedan slagen
knappa halvvarvet kvar och Going
to Tango tog över. Witasp drog sedan undan genom slutsvängen och
Going Kronos-sonen gick undan
till en lätt seger på nya rekordet
17,5/2160 m.
OLA HALLERSTEDT

Going to Tango går enkelt undan till karriärens första seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

130805

Kajsa avgjorde familjeduellen
Kajsa Frick och pappa Leif
Witasp delade på favoritskapet i lopp 8 på Romme
idag.
Kajsa satte dock farsgubben på plats och vann med
Rigel Odin.
Från ett tråkigt åttondespår placerade Kajsa sin springare perfekt till
i andra-par utvändigt. Där kunde
hon sitta kvar tills mitten av slutsvängen då attacken sattes in. I
början av upploppet kopplade Rigel Odin grepp och höll sedan undan för Yr Gubben och Witasp som
försökte att utmana sista biten.
OLA HALLERSTEDT

Illinois Rose och Kajsa slutar tvåa i uttagningen till Dam-SM men får ändå en finalbiljett.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Kajsa och Rigel Odin håller undan för raketspurtande Yrgubben och pappa Leif.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

nyhetsbörsen
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130811

Lekande lätt för Illinois Rose
Kajsa Frick tog en tränarseger på Romme igår.
Tillsammans med Illinois
Rose spurtade hon hem V5avslutningen.
Illinois Rose har tjänat pengar i
stort sett varje start i år och fick nu
äntligen full utdelning. Kajsa Frick
körde ett lopp hämtat ur skolboken
bakom Varenne-sonen. Från innerspår höll hon ledningen från början
men i utgången av den första kurvan släppt hon ifrån sig kommandot. In i slutsvängen hade sedan
ledaren gjort sitt och då gled Kajsa
perfekt ut i andra-par utvändigt.
Där kunde hon lifta med i rygg på
favoriten och när attacken sattes in

Glada miner i vinnarcirkeln efter Illinois Roses seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

vid upploppets början avgjorde Illinois Rose enkelt sista biten. Se-

130818

gertiden blev 15,5/2640 m.
OLA HALLERSTEDT

130820

Styrkedemonstration av Diamond of Ace Spets och slut för
Chrytal Keeper

Diamond of Ace håller undan trots att han fick gå större delen av loppet i ”dödens”.
Foto: Hanold/Foto-Mike

Diamond of Ace svarade för
en femstjärnig prestation
på Örebrotravet igår.
I ett av ramloppen till V75
tog Leif Witasps springare
en imponerande seger.
Diamond of Ace har varit en varannangångs-häst på slutet och varvat galopper med segrar. Den senaste vinsten kom igår när Turbo
Sund-sonen Gilla Hjalmar-loppet
på Örebro. Från sina dubbla til�-

lägg hamnade Witasp sist utvändigt men redan efter 800 meter gav
han sig iväg i tredjespår. 1500 kvar
landade han utvändigt om ledaren
och därifrån kunde sedan Leif styra tempot. In i slutsvängen var ledaren slagen och rundad och trots
att det tog emot en aning över upploppet vägrade Diamond of Ace att
vika ner sig utan höll undan till en
säker seger på 15,0/2680 m.
OLA HALLERSTEDT

Leif Witasp hade en häst
till start på Hagmyrens
lunchtrav igår.
Per Linderoth fick förtroendet bakom Chrystal Kepper
som infriade favoritskapet.
Chrystal Keeper höll uppvisning
på Hagmyren igår då hon vann ett
stolopp lekande lätt. Per Linderoth
sände Crazed-dottern direkt till
ledning och fick sedan bestämma
som han ville där framme. På sista
bortre långsidan lät han treåringen
sträcka ut och genom slutsvängen
eldades det på för fullt. De övriga
var chanslösa att hänga med utan
Chrystal Kepper länsade undan
till en smått överlägsen seger på
17,4/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

nyhetsbörsen
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130825

130826

Äntligen seger för Västerbo Goalmoney Västerbo Fantast
var bara bäst

Linda Artursson saluterar segern bakom Västerbo Goalmoney.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Idag fick äntligen Västerbo
Goalmoney sin efterlängtade seger.
Tillsammans med Linda
Artursson utklassade han
motståndet i lärlingsloppet
på Rättvik.
Västerbo Goalmoney har svarat
för jämna och bra insatser, i stort
sett hela karriären. Han fick dock
vänta till sitt livs 14:e start innan
det blev seger. Treåringen öppnade

snabbt till ledning men blev rejält
utmanad inledningsvis och Linda
tvingades att släppa ifrån sig täten
i första sväng. Ut på sista bortre
långsidan lyftes Västerbo Goalmoney ut utvändigt ledaren och gick i
Kajsa Frick får titta långt efter konkurrenterna när hon gör segergest bakom
närkamp in i slutsvängen. I ett nafs
Västerbo Fantast.
hade han slagit ledaren och 400
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
kvar rundade Marion Mad Moneysonen till ledning. Han brisade se- Kajsa Frick har en härlig
dan undan till en överlägsen seger form på stallet för dagen.
Idag ordnade Västerbo Fanpå nya rekordet 14,1a/1640 m.
tast stallets tredje seger för
OLA HALLERSTEDT
månaden.

130825

Lord Mirabelle höll undan i V5-finalen

Lord Mirabelle håller undan till seger efter att ha körts till ledning tidigt.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Leif Witasp noterades för en
seger på hemmaplan idag.
Med Lord Mirabelle vann
Rättvikstränaren sista V5avdelningen.
Lord Mirabelle hade lottats till
bakspår men det löste sig perfekt
när startbilen släppte fältet och
sexåringen rann igenom fint till
andra utvändigt. Han blev dock av

med sin rygg i utgången av första
sväng och då tog Witasp en rövare
och satsade rejält mot täten. Efter
en hastig attack släpptes han till
ledning efter 600 meter och sedan
fick Leif bestämma. Turbo Sundsonen höll farten bra och hade inga
problem att freda sig över upploppet. Segertiden blev 14,7a/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

Igår vann Västerbo Goalmoney på
Rättvik och kompisen Västerbo
Fantast ville såklart inte vara sämre
utan slog till på Romme idag. Han
slog dessutom till rejält då han
rundade hela fältet på ett imponerande sätt. Treåringen startade med
bakspår på tillägg och hamnade i
sjätte-par utvändigt. Knappa varvet
från mål gav sig Kajsa iväg i tredjespår och fick ut hästar framför sig.
Dessa var dock mest i vägen så in
mot slutsvängen kastade Frick loss
i fjärdespår. Det bet rejält för Västerbo Fantast genom svängen och
mitt i kurvan var han ute ytterligare
ett spår. Mr Pine Chip-sonen kopplade sedan tidigt grepp och gick
undan till en säker seger på nya rekordet 16,2/2160 m.
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Alvena Uni - Jobbar på riktigt bra och är
en rejäl häst som är långt gången. Hon är
kvalklar.
Classic Gentleman - Klarade premieloppet ganska så enkelt efter en tids problem
med växtvärk. Han känns riktigt fräsch
för dagen och jag hoppas att allt elände
har släppt nu.
Dream Keeper - Tar livet med en klackspark och kan massor de dagar han vill.
Han uppträder omoget än så länge men
har bra kapacitet och han är kvalklar.
Dynamit Sara - Är en tjej med bra skalle
men hon har dock lite aktionsproblem
fortfarande. Hon klarade ändå enkelt premieloppet i mitten av månaden.
Elliot Boko - Är en rejäl och klok individ. Man har varit rädd att avkommor till
Ready Cash ska bli heta men han uppträder tvärt emot och det ser vi som positivt.
Graciosa d’Inverne - Har haft en liten
svacka med växtvärk så vi har avsiktligt
tagit det lite lugnt. Nu har hon dock återupptagit träningen för fullt igen.
Maidonna - Har inte varit helt 100 några
veckor mitt i sommaren men hon jobbar
i full utsträckning nu. Hon är en riktigt
hygglig travare.
Sabrina’s Master - ar en rejäl och bra
gång men även ett hårt humör som gör att
han kan ställa till det. Om han använder
humöret på rätt sätt kan han gå långt.
Viggo Laday - Har växt och blivit riktigt
fin och vi har kört nedåt 1.23 på lätta fötter.
Västerbo Exclusive - Är en bra stammad
häst av gedigen sort och vi har kört 1.30
med honom. Det var inga problem men
han behöver mycket jobb framledes.
Xanthis One - Började slå ihop och det
berodde på att han hade lite förändringar i
kroppen så han blev stel och öm i muskulaturen. Det har börjat släppa nu och han
känns smidigare för varje vecka.

treåringar

Bear a Title - Har varit lite oansenlig men
han har ett stort hjärta och tar i när det
behövs. Efter kastrationen har vi kört 1.23
full distans och han kändes stark på det.
Han är kvalklar.
Chrystal Keeper - Är en fin häst som
har utvecklats rejält under sommaren. Det
finns dock lite att jobba på fortfarande
men hon utvecklas konstant.
Cool Keeper - Gjorde ett riktigt gott in-

tryck i senaste starten i ett storlopp på
Åby. Det här är en häst som jag räknar
med ska kunna hävda sig gott och väl i
lite större sammanhang.
Demi Boko - Har det krånglat lite för under sommarmånaderna och vi har behandlat henne. Av senaste jobben att döma är
hon klart på rätt väg och min målsättning
är att kunna vara med i Oaks-försöken i
mitten av september.
Going to Tango - Tycker jag blir bättre
för varje start och vi har kommit ner till
16,4 som han gick senast. Efter alla problem som vi har haft med honom så har
jag gott hopp om framtiden.
Laurenzia Kemp - Börjar släppa till men
fick problem med ett bakben så vi har behandlat upp henne. Hon återupptar full
träning i början av september.
Rolling Hips - Hade lite problem med
benen men det är helt utläkt nu och vi har
kommit ner i 1.30-tempo. Hon känns riktigt fin på det.
Rufus S.F. - Är en stor och fin häst med
bra gång som dock fortfarande är väldigt
ospänstig så det är det vi har att jobba på.
Turbo Darban - Börjar släppa till och jag
har kört 1.20/1600 m med henne. Jag räknar med att kvala under september.

fyraåringar

Big River Hanover - Ådrog sig en blödning runt en sena men det har avläkt väldigt positivt. Han joggas dock bara för
närvarande.
Castor di Quattro - Är väldigt opolerad
och uppträder omoget så honom förväntar jag mig mer av för han kan betydligt
bättre.
Closebutnocigar - Tände till och gjorde
en hel del bra lopp men var inte till sin
fördel i senaste starten så vi får göra en
rejäl veterinärkoll.
Crane - Har varit på träningsläger hela
sommaren och är nyss inkommen så jag
har svårt att bedöma honom för dagen.
Global Operator - Känns faktiskt riktigt
fin i jobben så jag hoppas han får visa att
han duger en bit upp i klasserna men då
gäller det att han håller sig fräsch.
Leo Boy - Tycker jag har haft lite stolpe ut
under sommaren med dåliga lägen. Senast
på Örebro över 3100 meter gick han utan
rygg sista två varven och stred tappert.
Han kommer att tjäna fin pengar i höst.
L.K. - Fick en känning i ett gaffelband
inför Jägersrostarten och tyvärr ser det ut
som han blir borta flera månader.
Masterofdeception - Tränar faktiskt riktigt bra men har problem med voltstart
så jag försöker hitta autolopp men det är

augusti2013
svårt i och med att han har dåligt med poäng. Man ska dock ha ett öga på honom
om han kommer ut i något autostartslopp.
My Golden - Fick ta igen sig lite efter senaste starten då hon inte alls var till sin
fördel. Hon är genomgången och ska åter
vara på friska ben. Nu är siktet inställt på
Breeder’s Crown-semifinalerna.
My Ovi - Har gjort riktigt bra lopp på V75
men senast var han inte alls till sin fördel.
Vi har inte hittat någon direkt orsak och
jag ska köra något jobb med honom innan
vi anmäler igen.
Scarlet Darban - Är en snabb liten märr
som är bättre än raden.
Stinger Hanover - Är en häst som jag
tycker bör ha bättre utdelning. Han går
oftast nedåt 1.15 utan att få vinna och jag
har fortfarande förhoppningar på honom.
Turbo Turbo Dream - Tycker jag jobbar
på riktigt bra men hon får ingen utdelning.
Jag tror det kommer att släppa framledes
så hon får tjäna lite fina pengar i höst.
Åstas Viking - Har dåligt med fyraåringslopp i sin klass så han får gå ut och
möta lite äldre hästar och se hur långt det
räcker. Han jobbar i alla fall klart bra.

femåringar

Anna Race - Är behandlad men känns
fortfarande inte helt 100. Vi får jobba på
lite och se om det släpper.
Blue Star Miracle - Har haft en bra form
en tid men har fått dålig utdelning på den.
Med rätt lopp avslutar hon bra och är ofta
med där framme och hon startar på Örebro nästa gång.
Diamond of Ace - Gör det bra mest varje
gång och har blivit tuff och tå att göra en
del själv i loppen. Senast krossade han
motståndet och han ser ut att trivas på
längre distanser.
Donttellmewhattodo - Är lite svårbedömd faktiskt. Han känns fräsch och fin
så han får smyga igång och jag försöker
hitta lite lämpliga lopp så han får tempo
i kroppen.
Le Sogno - Är uppfräschad och behöver
några genomkörare innan hon är startklar
igen.
Simb Lukas - Letar vi bara montélopp åt
så därför blir det endast sporadiska framträdanden. Felfri duger han i klassen.
Sith Hanover - Blev struken senast p.g.a
en liten sårskada men det var inget allvarligt. Han jobbar i full utsträckning efter
det och går jämnt och säkert och tjänar
fina pengar.
Stein Daylight - Var riktigt bra i början
av månaden som tvåa på V75 och vi kollade upp honom efteråt. Det var lite smås-

månadsrapport
kavanker som är åtgärdade och han jobbar
för full igen. Han kom dock inte med till
veckans V75-omgång.
Town Hall - Är en snabb och dessutom
stark häst som dock har lite nerver att dras
med. Får han ordning på dem kan han gå
långt upp i klasserna.
Turbo Sweden - Gjorde ett tamt intryck
på den långa distansen senast men behövde säkert det loppet i kroppen och
kommer att prestera bättre i nästa framträdande.
Under Sund - Är en häst som ska ha
autostart men det har varit väldigt dåligt
med sådana lopp i hans klass i sommar.
Han fick därför montékvala och var väldigt fin så nu har vi lite att välja på. Jag
hoppas han går en fin höst till mötes.
Yes We Can - Går sina 1.12-tider men
tjänar inte många kronor på det. Han har
kommit helt snett på det i sommar och är
värd ett bättre öde så jag hoppas det vänder för honom för han känns fortsatt fin.

äldre

Blue Line - Har vi lagt om träningen och
värmningarna med och han har blivit betydligt bättre. Han är en liten hård häst
som alltid gör sitt.
Key Largo - Får nöta på så att ägaren har
något att titta på.
Lord Mirabelle - Ser det ut som vi har
hittat nyckeln till för han känns riktigt
fräsch och fin i träning och dessutom tävlar han bra.
Nova Race - Har blivit lite sliten i bakknäna efter alla montélopp som hon har
tävlat fantastiskt bra i. Att gå under 1.13 i
monté är bra gjort.
On the Dot - Har kommit igång starkt efter kastration och jobbar bra. Han startar i
början av september.
Ridgehead Emil - Hamnade utvändigt
utan rygg i uttagningen till Amatör-SM
men stred tappert och var knappt slagen.
Han är på gång och stämmer det för honom har han kapacitet att strida om tätplaceringarna.
Rocky Race - Strök vi från finalerna för
han stod med ett lite svullet ben men det
vara bara den dagen. Han jobbar på i full
utsträckning och jag kommer att anmäla
honom till V75 i nästa framträdande.
Sandrngham Hanover - Har haft bra
form i några starter nu och det känns som
han är på klar väg uppåt. Han åkte på en
oturlig diskning senast på V75 men avslutade fantastiskt bra då. Han är värd att
bevaka i kommande starter.
Turbolines - Fick en liten nytändning

sedan hon fick av sig alla grejer på både
fötter och ben. Nu jagar vi 600.000-kronorsgränsen och det blir när som helst
hoppas jag.
Turbos Cherie - Fick ett litet sår som
blev en blödning i ett ben och får ta det
lite lugnt någon vecka framöver.
Yosemite Boko - Har Kajsa varit nöjd
med i de senaste starterna och han avslutade riktigt fint näst senast. Det kanske
satt i benen starten efter men han är fortfarande fräsch och fin så han får starta på.
Zic Zac Life - Nöter på och är ofta trea,
fyra, femma. Har vi rätt spår så kan han
även skrälla för han har smygande form.

augusti2013
ändringar

in
Crane -09 e. Pearsall Hanover
Rufus S.F. -10 e. Make it Happen
Turbo Sweden -08 e. Turbo Sund
Västerbo Exclusive -11 e. Mr Pine Chip
ut
Closebutnotaghost, Gann Pål, Out of
Question, Sixten Blixten

månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

Calvados Hornline - Sköter sig exemplariskt och sänker tiderna hela tiden. Han
springer 1.25 utan att pressas och det blir
eventuellt kval i november.
Coyote Roadrunner - Har gjort väldiga
framsteg på slutet och jag har kört 1.28
full väg som snabbast. Hon kommer att gå
premielopp under september.
Evasion Boko - Har vi kört 1.23/1600 m
med på ett bra sätt och allt ser bra ut. Om
allt går enligt planerna blir det kval i oktober.
Hagentoy - Är jättefin ena stunden men
knölig i andra. Han är inne i en växtperiod så vi skyndar långsamt men det känns
som en häst av det rätta virket.
Just Mad - Har kommit in igen men åkte
tyvärr på en skada och fick ta det lite
lugnt. Vi har kört 1.40 och tanken är att
försöka köra premielopp innan november.
Rocco S. - Skötte premieloppet på bästa
tänkbara sätt och känns riktigt fin i jobben
för dagen.
Sedin - Går mycket mängdträning och
skogsjobb och har lite växtvärk för dagen.
Stormy Tessie - Fick återhämta sig en period efter premieloppet och behövde det
för hon känns klart mycket bättre nu igen
så vi tränar på.

treåringar

Fallout Boy - Känns riktigt fin för dagen
men har varit öm i rygg och muskler så
han blev åtgärdad för det. Nu känns han
mycket bättre i jobben och han startar
inom kort. Jag tror han kommer att få en
fin höst.

Nah Neh Nah Face - Känns riktigt fin för
dagen men har varit öm i rygg och muskler så han blev åtgärdad för det. Nu känns
han mycket bättre i jobben och han startar
inom kort. Jag tror han kommer att få en
fin höst.
Photo Fiori - Känns klart bra för dagen
och vi har kört 1.19/1600 m med henne.
Hon ska få något till sådant jobb innan
det blir start i månadsskiftet september/
oktober.
Queen Garline - Blev lite sliten efter senaste starten och är åtgärdad så hon har
tagit det lugnt en period. Jag tror hon
kommer att bli riktigt fin framöver när
hon växt i sin kropp.
Ron Jeremy - Har inte riktigt fungerat
fullt ut på slutet men det finns bra kapacitet i honom. Han känns bra i jobben och
ska bli intressant att se i nästa start.
Västerbo Fantast - Går från klarhet till
klarhet och har gjort det otroligt bra på
slutet. Han startar i ett treåringslopp på
Örebro på fredag och är han fin då provar
vi eventuellt kval till Kriteriet.
Västerbo Goalmoney - Har utvecklats
enormt senaste tiden och har vuxit i kostymen helt enkelt. Han är en jättefin häst
och det känns som det finns bra utveckling i honom.
Åstas Melina - Har fått byta miljö och
står nu på banan och går mycket banjobb
så jag hoppas det släpper. Vi har kommit
ner till 1.40 men sedan har det inte flutit
riktigt lika bra.
Åstas Oscar - Har flyttat och går mycket
mängdträning en period. Han är lite tjock
i ett ben så vi har lagt om träningen.

fyraåringar

Danny Daylight - Ådrog sig en skada
uppe i armbågen men nu är det läkt och
han har börjat att gå lugna jobb igen.
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Lucky Light - Känns jättefin för dagen
men har inget flyt med varken lopp eller
positioner. Hon är klart bättre än raden
och får starta på under hösten.
Pilgrims Elan - Tycker jag gör det bra
varje gång och hon är värd en fem-etta
framöver.
Tintin Viking - Har blivit valack och jag
hoppas att det gör honom gott. Han har
fått ta det lugnt en period efter det men
ska nu börja träna för fullt igen.
T.X.All In - Har haft lite oflyt i loppen på
slutet men det känns att han är formstark
så jag hoppas han kan få full pott snart.

äldre

Caesar Bring - Har faktiskt jobbat riktigt
bra en tid efter sin svåra skada och vi har
sagt att vi ska starta igång honom så får vi
se hur långt det räcker.
Illinois Rose - Har varit jämn och säker
en längre tid och när han fick ett sådant
lopp han ska ha så fick han vinna också.
Han startar på och känns klart bra för dagen.
Predator Lavec - Tycker jag gör allt det
han kan men han är skör och svår att träna
så jag försöker hålla honom fräsch. Han
får starta kontinuerligt istället.
Todd Tabac - Tycker jag har stabiliserat
sig sig och gått riktigt bra på slutet och
det känns som han blir mentalt starkare
också. Han får starta på i höst och vinter.

ändringar
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Just Mad -11 e. Marion Mad Money
Nah Neh Nah Face -10 e. Classic Photo
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