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Seger

Plats

Prissumma

8 7 6 13% 33% 529.800 kr

Jag har inte haft någon riktigt rolig månad och det känns som det har gått lite
troll i det med dåliga lägen. Jag hoppas
det blir ändring på den fronten nu när vi
har fått tillbaka Rocky Race och så har vi
även My Ovi som gör det bra. Jag hoppas
även på Demi Boko framöver så vi får lite
att se fram emot.

2

3

Seger

Plats

Prissumma

21%

127.800 kr

Tintin Viking var månadens stora glädjeämne. Han seger var fantastisk skoj
och han var riktigt bra på en otrolig tid.
Jag fick även vara med i Dam-SM med
Illinois Rose och det var roligt men när
man åker till Gotland vill man ju ha bra
väder men så var det inte. Det har annars varit lite si och så med framgångarna men det är bara att kämpa vidare.
Hästarna känns i alla fall fina för dagen
men man måste också ha en portion tur.

månadens häst
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Cool Keeper

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
Hingst 3 år e. Broadway Hall (US) u. Missys Go Go (US) ue. Yankee Glide (US)
Ägare: Stall Mamsen Uppfödare: Fair Winds Farm Inc, USA
Tränare: Leif Witasp Skötare: Therese Andersson
Starter juli 2013: 2 0-1-1 • 14,1am • 100.000 kr.
B 130718 2/2140
H 130728 7/2140
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COOL
KEEPER

100.000 kr

DIAMOND
OF ACE
50.000 kr

MY OVI

47.000 kr

3
2

14,1a
65
14,8a 207

Leif Witasp
Kajsa Frick

62.500 Däckterminalen - Norrlands 3-åringselit
37.500 Breeders’ Crown - Treåriga Hingstar och Valacker

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 2012: Stein Daylight
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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130701

130702

Under Sund en vinnare igen

Tintin Viking
höll lekstuga

Under Sund fixar seger åt Mika Forss i kuskmatchen på Rättvik.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Det blev tredje gången gillt
för Under Sund hos stall
Witasp.
Idag tog han första segern i
Leifs regi när han spurtade
till seger hemma på Rättvik.
Det kördes en kuskmatch på
Rättvik och Mika Forss hade lottats att köra Leif Witasps Under
Sund medan tränaren själv satt
upp bakom Turbo Turbo Dream.
Den sistnämnde hamnade bäst
till i tredje-par utvändigt och fick
stallkamraten i rygg. På sista bortre långsidan gav sig Witasp iväg
i tredjespår och fick Under Sund
i släptåg och mitt i slutsvängen

hade Turbo Turbo Dream svept
till ledning. Under Sund var dock
i närkontakt hela tiden och in på
upploppet kopplade Enjoy Lavecsonen grepp. De två Witasp-hästarna stod i en klass för sig och
dubbelsegern blev helt ohotad.
Segertiden för Under Sund blev
nya rekordet 15,4/2160 m, medan
Turbo Turbo Dream noterades för
15,6, även det en rekordsänkning.
Leif blev dock inte segerlös som
kusk utan han inledde kvällen med
Sten Nilssons debutant Fill Nice
som spurtade till en vattentät seger
i lopp 1.
OLA HALLERSTEDT

Det har varit kallbloden i fokus på Bollnästravet senaste dagarna och Kajsa Frick
gästade banan idag.
Tillsammans med egentränade Tintin Viking tog hon
en övertygande seger.
Tintin Viking inledde karriären
bra och tog tidigt två raka segrar,
då han bl a vann Jon Åkermans
Minne. Efter den segern skulle det
dock dröja ett drygt år tills han fick
vinna igen men när det skedde så
var det med eftertryck. På Bollnäs
slog fyraåringen till idag och när
startbilen släppte fältet tog Tintin
Viking direkt hand om ledningen. Kajsa valde sedan att dra i ett
jämnt tempo och över upploppet
tackade Järvsöviking-sonen för sig
och gick undan till en lätt seger på
nya rekordet 26,8a/1640 m. Det
var första gången Tintin Viking
sprang under 1.30 och det gjorde
han med råge!
OLA HALLERSTEDT

130708

Town Hall infriade favoritskapet
Viktoria Strand Jörgensen
tog med sig Town Hall på en
utflykt till Solvalla idag.
Tillsammans inledde de
tävlingskvällen genom att
vinna montéloppet.
Att Town Hall trivs förträffligt under sadel råder det inga tvivel om

och idag tog femåringen andra raka
segern. Viktoria Strand Jörgensen
visade ännu en gång att hon tillhör
en av de absolut skickligaste och
kyligaste montéryttarna i landet.
Efter en lugn inledning avvaktade
hon som nästs sista ekipage medan
det drogs på friskt i täten. På sista
bortre långsidan gled Town Hall

fram i andraspår mellan hästar och
in i slutsvängen hade han kommit
fram i andra ytter. 300 kvar uppenbarade sig luckan och in på upploppet satte ”Vickan” in slutstöten.
Town Hall avslutade bra över upploppet och avgjorde säkert sista biten på nya rekordet 15,1a/1640 m
OLA HALLERSTEDT

nyhetsbörsen
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130708

Diamond of Ace fick revansch
Efter galoppen senast var
Leif Witasp ute efter revansch med sin egna Diamond of Ace.
I V64-4 över mastiga 3140
meter visade femåringen
vem som var starkast.
Witasp startade med 20 meters til�lägg och kom iväg bra från början
så efter ett halvvarv hade Leif kört
sig till ledning. Han fick dock inte
sitta ifred där framme utan uppvaktades första av Narold Vox
och sedan kom Jorma Kontio med
Montgomery Gel upp utvändigt.
Det blev sedan en rejäl urladdning sista halvvarvet och Diamond
of Ace lyckade hålla undan med

minsta marginal på 16,6/3160 m.
jag fick ledningen så ville jag köra
- Han var bra senast trots det lil- där, förklarade Leif efter loppet.
la missödet att ha hoppade så jag OLA HALLERSTEDT
hade lite revansch att fodra och när

130715

130715

Praktskräll
av Kajsa på
Hagmyren

Kajsa klar för Dam-SM

Diamond of Ace håller undan tillsammans med sin ägare och tränare Witasp.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Kajsa Frick slog till med en
riktigt sensation på Hagmyren igår.
Med Marianne Börjessons
Eldflugan vann hon till
drygt 70 gånger pengarna.
Kajsa och Eldflugan trivs bra tillsammans och brukar ofta plocka
fina pengar ihop. Igår blev det full
pott då de vann Hagmyrens femte
lopp. Frick attackerade från kön
knappa varvet kvar och kom fram
utvändigt megafavoriten Flisa i
sista sväng. Över upploppet kopplade sexåringen säkert grepp och
vann utan problem till det glada
oddset 71,17.
OLA HALLERSTEDT

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

Skrubbs travbana i Visby. Detta efter att ha kvalat in till finalen med
Illinois Rose på Rättvik ikväll.
Efter att knappt ha fått se sig besegrade av Navigator Sib från ledning slutade de tvåa i dagens uttagningslopp och är därmed klara för
Kajsa Frick får boka in en resa till finalen den 29:e juli.
Gotland i slutet av juli för då ska OLA HALLERSTEDT
hon nämligen köra Dam-SM på
Idag kördes uttagningslopp
till Dam-SM på Rättvikstravet.
Kajsa Frick kvalade in till
finalen med egentränade Illinois Rose.

nyhetsbörsen
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130715

Chrystal och Anna ordnade dubbel

Chrystal Keeper sprintar undan till karriärens första seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Leif Witasp noterades för en
dubbelseger på hemmabanan Rättvik ikväll.
Chrystal Keeper och Anna
Race var tjejerna som ordnade segrarna.
Leif själv inledde med Chrystal
Keeper som tog karriärens första
seger i sitt andra framträdande.
Från innerspår höll treåringen täten och fick andrahandsfavoriten
Windy Ways på utsidan. På sista
bortre långsidan blev det en rejäl
temposkärpning och de två kombattanterna gick ifrån. Chrystal
Keeper var dock den starkaste och
höll undan utan några problem på
17,9/2140 m.

Anna Race tackar för den fina resan genom att spurta till seger för Per Linderoth.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Stallets andra seger ordnade Per
Linderoth bakom Anna Race. Efter
ett lopp i rygg på ledaren flyttade
Per ut Orlando Vici-dottern i andra
ytter på baksidan och där kunde
han sedan sitta kvar tills utgång-

en av slutkurvan. När Anna Race
väl fick upp ångan över upploppet
avgjorde hon säkert sista biten på
17,5/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

130724

Åstas Viking klar för Derbyt!
Viking tog en av de sista platserna
i årets upplaga av Svenskt Kallblodsderby. Fyraåringen öppnade
bra från start och Leif kröp ner i
tredje inner i första sväng. Där
blev han sedan sittandes och var
hermetiskt instängd när mållinjen
Det var små marginaler när Åstas passerades. Det räckte dock till en
Igår kördes uttagningsloppen till Svenskt Kallblodsderby.
Leif Witasp var på plats i
Östersund och kvalade in
egentränade Åstas Viking.

sjätteplats och därmed även en finalbiljett.
OLA HALLERSTEDT
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130727

130728

Simb Lukas
överraskade på
Gävle

Överlägsen seger för Turbolines

I torsdags tog Simb Lukas
årets första seger till drygt
10 gånger pengarna.
Tillsammans med Viktoria
Strand Jörgensen vann han
montéloppet på Gävle.
Simb Lukas hade spännande förutsättningar då han stod helt ensam
på startfållan och givetvis tog han
även hand om ledningen i loppet.
Viktoria fick sedan bestämma där
framme och Super Arnie-sonen
gick undan till en mycket lätt seger
på 18,1/2640 m
OLA HALLERSTEDT

130727

Favoritseger för
Yes We Can
Leif Witasp gästade pittoreska Oviken under fredagen.
Det blev en seger då han infriade favoritskapet bakom
egentränade Yes We Can.
Femåringen startade längst ut bakom startbilen och när starten gick
hamnade han i kön. Witasp gav sig
iväg i tredjespår vid varvning och
nådde fram utvändigt ledaren ut på
slutrundan. Yes We Can manglade
sedan ledaren rejält sista halvvarvet och kunde avgöra utan större
problem över Ovikens korta upplopp. Segertiden blev 15,4a/1700
m.
OLA HALLERSTEDT

Efter en väl avvägd ritt av Malin Hammarskjöld sticker Turbolines undan till en överlägsen seger i montéloppet på Hagmyren.
Foto: Hanold/Foto-Mike

till ledning och drog på i ensamt
majestät i täten medan Turbolines
avvaktade en bit bakom. På sista
bortre långsidan kastade Malin
loss och in i slutsvängen hade hon
slagit klorna i ledaren. Turbo Sunddottern länsade sedan undan rejält
Turbolines spelades till stor favorit sista halvvarvet och försvann ifrån
i montéloppet på Hagmyren idag sina konkurrenter till en överlägsen
och förväntningarna infriades med seger.
råge. Calgary Sign brakade direkt OLA HALLERSTEDT
Leif Witasps montéhästar
fortsätter att visa framfötterna.
Idag tog Turbolines och Malin Hammarskjöld en överlägsen seger på Hagmyren.

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Alvena Uni - Har inte känts helt ok senaste tiden men jag hoppas att det beror
på en växtperiod.
Classic Gentleman - Är inte helt kurrant
så vi har tagit det lite lugnt med snabbjobben. Han motioneras dock regelbundet.
Closebutnotaghost - Har tagit det väldigt
lugnt efter premieloppet och det är mycket hage som gäller för hans del nu.
Dream Keeper - Är en riktigt fin häst som
har lätt för sig och han har gått 1.22/1600
m.
Dynamit Sara - Känns stark och rejäl
men ska få något jobb till innan det blir
premielopp.
Elliot Boko - Är en riktigt fin häst som
har växt till sig och blivit lite grövre. Han
är lugn och sansad och vi ligger på 1.281.30 i jobben.
Graciosa d’Inverne - Har kommit sig
väldigt fort och vi fick henne i vagn i mars
och hon är redan framme vid premielopp.
Hon har lätt för sig och har dessutom landat.
Maidonna - Har lätt för sig och har släppt
till ganska rejält. Vi har dock inte kört fortare än 1.28-1.30 i jobben.
Sabrina’s Master - Är fortsatt fin och har
bra rörelsemönster. Han har dessutom blivit bättre att handskas med.
Viggo Laday - Har vi kört 1.27/160 m
med och det är en trevlig individ som har
lätt för sig. Jag hoppas han växer några
cm till för då kan han bli riktigt bra.
Xanthis One - Har gjort det vi begärt av
honom och har skött träningen på ett bra
sätt. Han har dock blivit lite sliten så han
får vara motion med mycket hage någon
vecka.

treåringar

Bear a Title - Är åter i full träning och
går mycket backe. Vi har inte kört några
nämnvärda tempon efter kastrationen.
Chrystal Keeper - ar löpt bra i de senaste
starterna och är en häst under konstant
utveckling. Om hon håller sig fräsch har
hon lite pengar att tjäna.
Cool Keeper - Har gjort det bra och varit
ute och mött några riktigt hårda sällskap i
de senaste starterna och blandat sig i striden ändå. Tyvärr har han inga riktigt bra
lopp framledes så vi får se vad det blir för
matchning.
Demi Boko - Har inte varit riktigt kurant
men i senaste jobbet så kändes det at hon

är på rätt väg. Hon behöver kanske ett par
jobb till i sig innan hon är startklar.
Going to Tango - Tycker jag har blivit
mycket smidigare och finare under sommaren. Han är behandlad så det blir inte
start på någon vecka men han jobbar bra
och är startklar.
Laurenzia Kemp - ar varit sjuk väldigt
mycket och det tror jag har satt ner hennes rörelsemönster. Hon springer och är
lite bunden i aktionen och har svårt att gå
felfritt för dagen. Hon klarade dock kvalet
på en 1.22-tide trots galopp.
Rolling Hips - Har en liten svullnade på
ett framben så därför motioneras hon lite
försiktigt och det får hon fortsätta med
några veckor till innan vi återupptar tempojobben.
Turbo Darban - Blir finare och finare
men behöver en hel del hårdare jobb innan hon är startklar.

fyraåringar

Big River Hanover - Har känts hygglig
i jobben men tyvärr blev han svullen i ett
ben efter senaste starten så vi får se vad
de resulterar i.
Castor di Quattro - Känns bättre än vad
han har presterat i lopp men han har även
haft dåliga lägen. Vi startar på och hoppas
att det vänder.
Closebutnocigar - Går jämnt och bra och
är oftast bland de tre och senast sänkte
hon rekordet vilket var ett fall framåt.
Global Operator - Har jag gnuggat på
rejält i backjobb och han blev kanske lite
sliten så vi får kolla upp honom innan vi
går vidare.
Leo Boy - Utvecklas hela tiden men det är
svårt att starta i hårdare sällskap från dåliga lägen och då tjänar man inte så mycket
pengar. Han gör dock alltid sitt i loppen.
L.K. - Har varit ute från dåliga startspår
och inte fått så mycket med sig men känns
annars riktigt fin. Jag hoppas det vänder
så vi har lite bättre tur med förutsättningarna.
Masterofdeception - Jobbar bra och
känns jättebra i värmning och allt men
galopperar bara när det blir start. Vi måste
hitta på något för att få till honom för han
ska ha mer på kontot än vad han har nu.
My Golden - Häxar det för hela tiden och
hon har kommit snett på det helt enkelt.
Hon jobbar på i full utsträckning så vi får
hoppas att det blir en vändning.
My Ovi - Har känts bra länge men har
haft dåligt med lopp och han var rejäl i
V75-starten senast. Han startar igen så
fort jag hittar något lämpligt och han är en
häst som ska kunna ha lite förutsättningar
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framåt hösten.
Scarlet Darban - Har varit stel i omgångar men nu tycker jag att det har släppt och
hon känns ok i jobb så vi får prova någon
start till.
Stinger Hanover - Har vi gjort i ordning
lite och han har jobbat lite lugnt och försiktigt och känns riktigt på gång.
Turbo Turbo Dream - Började bra men
i de sista två starterna har hon underpresterat tycker jag. Hon kan bättre och det
känns som hon är på rätt väg och att det
lossnar snart.
Åstas Viking - Tycker jag faktiskt har blivit bättre nu och han har krupit ner på stadigt 1.28 full väg. Han blir bara bättre vad
det lider och nu har han i alla fall kvalat in
till Kallblodsderbyt.

femåringar

Anna Race - Blev serverad ett bra lopp
och avgjorde efter att ha haft lite otur
innan. Hon känns bra och ska kunna tjäna
fina pengar framledes.
Blue Star Miracle - Har haft en liten
down-period men senast när vi var till
Oviken gjorde hon ett riktigt bra lopp så
hon kan vara värd att passa nu igen.
Diamond of Ace - Har jag blivit besviken på och han har hoppat bort sig ett par
gånger på slutet fast han känns riktigt på
tårna. Han vann ett 3100-meterslopp så
kanske gillar han långa distanser.
Donttellmewhattodo - Är ny i träning
och jag har bara känt på honom i ett rundbanejobb. Det var en trevlig bekantskap
och det är någon vecka kvar innan man
kan starta.
Le Sogno - Var inte alls bra i sista starten
så hon är uppfräschad och det tar några
veckor innan hon är tillbaka på banan.
Simb Lukas - Vann ganska lätt ett montélopp över 2600 m som är hans distans.
Vi letar montélopp för det är det han gillar
bäst.
Sith Hanover - Hoppade i Gävle senast
och det var omotiverat faktiskt. Han var
dock bra vid starterna innan så formen
känns att den sitter där. Han startar regelbundet.
Sixten Blixten - Får nöta på och göra någon start till även om det kanske går lite
för fort för honom nu.
Stein Daylight - Har jag fräschat upp och
han har gått något lätt jobb och det känns
att han är på gång igen. Han är fräsch och
fin.
Town Hall - Har gjort det fantastiskt bra
med två raka montésegrar och Vickan har
sagt att han både har lugnat ner sig och
kan speeda.

månadsrapport
Under Sund - Tycker jag har bra form
men har haft lite otur. Han har svårt med
voltstart så jag har försökt att hitta autolopp och nu har han i alla fall fått poäng så
vi får med honom med bilstart. Han har så
pass lite pengar på sig att han duger gott
i klassen.
Yes We Can - Hoppade bort sig på V75
och sedan åkte jag till Oviken och där
vann han på tangerat banrekord så det säger en del om hans kapacitet.

äldre

Blue Line - Är bra iordning och har bra
form. Han vill ha autolopp och bör få lite
bättre utdelning.
Gann Pål - Har gjort bra ifrån sig på slutet och var fin som trea på Oviken senast.
Vi letar lämpliga uppgifter.
Key Largo - Blev sliten efter de senaste
starterna och har fått ta igen sig lite. Vi har
nu börjat att trappa upp träningen igen.
Lord Mirabelle - Har riktigt bra form och
jag tror inte han har varit så här fin i vår
regi som han är nu. Galoppen senast tar
jag på mig och han kan skrälla framledes.

Nova Race - Blev lite sliten efter alla
montéstarter och har tagit igen sig lite.
Hon är klart på gång igen och förhoppningsvis går hon en god höst till mötes.
On the Dot - Är en stressad häst som vi
kastrerade direkt när han kom. Det är en
fin modell och vi ska försöka få honom
lite lugnare och se till att han kommer rätt
på det.
Out of Question - Skulle ha startat på Årjäng men jag var tvungen att stryka efter
värmningen. Hon har en varning på ett
gaffelband så hon har fått semester.
Ridgehead Emil - Börjar det äntligen bli
ordning på och han känns riktigt fräsch
och fin. Han är på g och i det närmaste
startklar.
Rocky Race - Har kanonform men senast
blev det för offensivt upplägg och det gillade han inte. Han är gammal och ärrad
och vill smyga så länge som möjligt.
Sandrngham Hanover - Var oförklarligt
blek på Axevalla och har känts fräsch och
fin i jobben så jag hoppas det var en engångsföreteelse. Är han iordning duger
han långt i alla sammanhang.
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Turbolines - Vann ett montélopp senast
och var riktigt bra och hon ser ut att ha
tagit fram en liten växel till. Hon tjänar
fina pengar framöver.
Turbos Cherie - Känns fin men senast
var det lite överpace från ledning så då
ville hon inte vara med. Hon måste ha lite
snälla upplägg nu för tiden och hon får
vara med och plocka pengar.
Yosemite Boko - Har börjat starta igen
och har fått ett lopp i sig. Han känns riktigt fräsch och fin men behöver något mer
lopp i sig innan formen sitter där.
Zic Zac Life - Har bra form men tyvärr
hoppade han från fjärdespår senast. Kommer han ut från bra läge framöver är han
spelvärd.

ändringar

in
Donttellmewhattodo -08 e. Offshore Dream
On the Dot -07 e. Viking Kronos
ut
Atomic Rapida, Castor Race, Kind
Kemp

månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

Calvados Hornline - Gick premielopp
och gjorde det på bästa tänkbara sätt. Han
känns klart bra i jobben efteråt och vi ligger runt 1.28-tider.
Coyote Roadrunner - Fick återhämta sig
lite och känns jättefin i jobben nu. Vi har
kört 1.35 så det kan bli premielopp runt
månadsskiftet.
Evasion Boko - Känns jättefin för dagen
och vi ligger runt 1.25 och kommer att
fortsätta med det. Vi skyndar långsamt
med henne.
Hagentoy - Springer 1.25 med lätthet och
det är en otrolig utveckling i honom. Vi
stressar dock inte utan skyndar långsamt.
Rocco S. - Är en fartfylld krabat som
dock har en del hyss för sig. Fartmässigt
kör jag lätt 1.25 men premielopp får vänta
tills jag känner att han har stabiliserat sig.
Sedin - Gick premielopp på ett bra sätt
och det känns som han utvecklas hela tiden. Han fick ta igen sig lite och har bara
gått lugnt efter premieloppet.
Stormy Tessie - Är väldigt fartfylld men
lite hetsig som vi tar det lite försiktigt
med. Det är mycket fart i henne.

treåringar

Fallout Boy - Var på Hagmyren och galopperade i sista sväng och blev lite rullig.
Det är en jättefin häst som jag har gjort
lite småjusteringar på så han kommer nog
ut om några veckor igen.
Photo Fiori - Har lyft sig många snäpp
och ska bara få något finslipande jobb
innan det blir tal om debut.

Queen Garline - Känns bättre och bättre
för varje start och med hennes stora kropp
har hon inte riktigt koll på temposkärpningar. Hon får starta på och lära sig och
hon kommer att bli riktigt fin vad det lider.
Ron Jeremy - Var inte till sin fördel senast men var ändå femma med krafter
kvar. Han blev åtgärdad efter det och,
peppar, peppar, känns det att vi har hittat
rätt nu. Han blir intressant framöver.
Västerbo Fantast - Tränar jättebra men
felade senast bakom bilen då han blev för
laddad. Jag ska försöka hitta något voltstartslopp åt honom och han tränar klart
bättre än vad han visar i lopp.
Västerbo Goalmoney - Gör lite ojämna
prestationer och senast hängde han bara
med. Jag har lagt om träningen lite och
hoppas att det ger resultat.
Åstas Melina - Går mycket mängdträning efter kvalet och har lagt på sig en hel
del. Hon ska gå in och gå lite banjobb i
augusti och sänka tiderna så sakteliga.
Åstas Oscar - Fick ta igen sig lite efter
kvalet men är nu på gång igen. Han har
utvecklats enormt och har bra fart i benen
så eventuellt kan det bli någon treårsstart.

fyraåringar

Danny Daylight - Skulle säljas men blev
skadad i samma veva och tas bara lugnt
för dagen.
Lucky Light - Har varit lite förkyld så
därför strök vi henne. Hon känns pigg i
jobben så nu startar vi på igen.
Pilgrims Elan - Har fått det lite tufft och
var ute på Axevalla och satt fast med
allt kvar på en bra tid. Senast på Visby
blev det fel då vi hamnade ute i spåren
för länge. Hon känns bra och startar på i
lämpliga lopp.
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Tintin Viking - Provade vi derbykval
med men tyvärr blev det galopp efter 100
meter. Vi tar nya tag och det är en häst jag
tror kommer att tjäna fina pengar i höst.
T.X.All In - Felade i sista sväng senast
och tappade lite spänst. Han är åtgärdad
nu och det är en häst under utveckling så
det ska bli intressant att se framöver.

äldre

Caesar Bring - Blev skadad och det såg
inte alls bra ut för någon vecka sedan men
nu är han ohalt och fin i benen så vi har
börjat träna lite lätt igen.
Evelina Xing - Har vi åtgärdat igen så
hon är inne i en lugn period.
Illinois Rose - Tycker jag har varit jämn
och bra en längre tid men tyvärr måste
han ha rygglopp för att vara som bäst.
Han har form för dagen så vi startar på.
Limitria - Blev halt efter senaste starten
så nu får hon bli mamma på heltid.
Predator Lavec - Behövde loppet senast
och känn klart bra efter det. Benen ser ut
att hålla så vi anmäler och startar på under
sensommaren.
Todd Tabac - Börjar bli stabilare och
stabilare och håller sig på benen så snart
sitter segern där.

ändringar

ut
Crown Imperial, Fashionelle Quse,
Åstas Tezz

