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Omslaget:

Det är dags för årets sista stora drabbning för treåringarna - Breeder’s Crown. Cool Keeper och Leif
Witasp är en av de 12 som slåss om segern.
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Antal
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Antal

1

40

8 5 3 20% 40% 419.000 kr

24

3 2 3 13% 33% 136.100 kr

2

3

Seger

Plats

Prissumma

I oktober var vi i Lexington på auktion
och inhandlade fyra ettåringar. Det var
intressanta objekt varav tre kommer
hem till Sverige och en blir kvar i träning
i USA. På tävlingsfrotnen vann Cool Keeper ett försök till Breeder’s Crown och nu
väntar finalen med 850.000 kronor till
vinnaren. Annars rullar det på ungefär
som det brukar med stallet och jag tycker att hästarna håller stilen hyggligt.

2

3

Seger

Plats

Prissumma

De hästar som har startat har gått fantastiskt bra och det är framförallt extra
roligt med Nah Neh Nah Face som vann
i debuten för oss. Hon är en jättefin häst
som jag tror kommer att bli ännu bättre
nästa år. Även Pilgrims Elan har fått
visa att hon är en jättebra sprinter och
Västerbo Fantast och har haft en härlig
utveckling.

månadens häst

oktober2013

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: Anette Karlström
Starter oktober 2013: 1 1-0-0 • 13,7am • 125.000 kr.
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FANTAST
40.000 kr

77

Leif Witasp

125.000 Breeders’ Crown - Semifinal - Hingstar/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 2013: Cool Keeper
Augusti 2013: L.K.
September 2013: Nova Race
Oktober 2012: My Golden
November 2012: My Golden
December 2012: My Golden

nyhetsbörsen

oktober2013

131001

Pilgrims Elan dominerade på Romme
Kajsa Fricks Pilgrims Elan
svarade för en toppinsats
på Romme idag.
På ett imponerande sätt bollade hon med motståndet på
lunchen.
- Idag var hon perfekt så det
var jätteskönt, sammanfattade Kajsa.
Pilgrims Elan var med på noterna
direkt när startbilen släppte fältet
och Kajsa Frick kunde bekvämt
ta hand om ledningen in i första
sväng. Lugnet blev dock kortvarigt då Daniel Olsson kom upp
utvändigt och pressade vilket resulterade i en 1.12-öppning först
halvvarvet. Vid varvning stannade
klockan på 13,5 men trots det tuffa
tempot tackade Broadway Halldottern för sig över upploppet och
stack undan med många längder.

Trots att loppet kördes i tufft tempo sticker Pilgrims Elan undan till en lätt seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

- Jag blev lite förvånad att hon höll
sig så lugn som hon gjorde när
öppningen blev tuff. Hon kändes
bra hela vägen och nu höll hon farten hela vägen in i mål så det var
jätteskönt, sade Kajsa Frick.

Segertiden skrevs till 12,9a/1640
m och ägarna stall Grindbo kunde
räkna in årets andra seger som inbringade 20.000 kronor..
OLA HALLERSTEDT

131004

Välförtjänt för Blue Line
Efter att ha radat upp fina
placeringar fick Blue Line
en välförtjänt seger.
Tillsammans med Anna
Wallinder vann de lärlingsloppet på Bollnäs igår.
Blue Line hade verkligen jobbat
ihop till en seger men det såg faktiskt inte ut som den skulle komma
igår heller. Från sitt innerspår öppnade Rite on Line-sonen bra men
kunde inte försvara sig in i första
sväng utan tvingades att släppa
ifrån sig kommandot. Ut på slutBlue Line och Anna Wallinder spurtar till seger i lärlingsloppet på Bollnäs.
rundan krokade dock hästen utFoto: Maria Ljung/Lajkas Foto
vändigt ledaren ihop med ett annat
ekipage och Anna kunde glida ut och Blue Line avgjorde enkelt på 15.000 kronor.
i andraspår. Hon pressade sedan 14,6a/1640 m. Firma Ttk Kon- OLA HALLERSTEDT
ledaren rejält genom slutsvängen sult äger sexåringen som tjänade

nyhetsbörsen

oktober2013

131007

Kajsa ordnade Nils Hectors första
Inför fredagens starta hade
Nils Hector aldrig vunnit
lopp.
I 19:e starten kom dock Kajsa Frick in i bilden och då
blev det seger direkt.
Kajsa gav Hallsta Lotus-sonen ett
perfekt lopp i andra utvändigt och
mitt på sista bortre långsidan kastade täthästen in handduken och Nils
Hector kom då fram utvändigt den lade Kajsa greppet och över sju- upploppet till en säker seger.
nya ledaren. In på upploppet kopp- åringen höll sedan farten bra över OLA HALLERSTEDT
131007

Spets och slut för Castor di Quattro

Sören Eriksson sitter lugn bakom Castor di Quattro som sticker undan till en lätt seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

I fredags tog Castor di
Quattro en snygg seger på
Romme.
Efter en hel del strul visade sig fyraåringen från sin
bästa sida.

ren men inför fredagens start hade
han varit positiv som tvåa och det
visade sig inte vara någon tillfällighet. Sören Eriksson satt upp
bakom Flirtin Man-sonen som från
sitt springspår direkt tog hand om
ledningen. Han blev dock uppCastor di Quattro har inte direkt vaktad på utsidan och fick aldrig
rosat marknaden under somma- dämpa tempot någon gång. Trots

det tackade fyraåringen för sig i
utgången av slutsvängen och gick
ifrån till en enkel seger över upploppet på nya rekordet 15,5/2140
m. Trotfox AB och Enå-Gruppen
AB äger Castor di Quattro som tog
karriärens tredje seger och tjänade
15.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

nyhetsbörsen

oktober2013

131009

131014

Tre köp i
Lexington

Chrystal klarast på hemmaplan

Efter en vecka på andra sidan Atlanten kom Leif hem
till Sverige igår.
Hästauktionen i Lexington
besöktes under resan och
där köptes tre ettåringar.
Det blev totalt tre hästar som får
göra resan från USA till Rättvik.
Leif Karlsson & co köpte två Yankee Glide-söner, Glide Street och
Glimmer. Den förstnämndes mamma, Global Posession, är halvsyster
Hambeltonian-vinnaren Continentalvictory som tjänade 1,6 miljoner
USD. Även Stall Mamsen köpte en
häst, Nifty Kemp e. Swan for All u.
Lady Ironsides.
OLA HALLERSTEDT

Chrystal Keeper och Leif Witasp på väg mot en säker seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Igår tog Chrystal Keeper
karriärens tredje seger.
Tillsammans
med
Leif
Witasp spårade hon V4-2
från start till mål.

och tog enkelt hand om ledningen.
Väl i tät fick Witasp bestämma till
bekväma 18,5 första varvet och
han satt sedan bara och bevakade
konkurrenterna. Segern blev kassaskåpssäker på 17,1a/2140 m. Stall
Chrystal Keeper gör sällan ett då- Mamsen äger Crazed-dottern som
ligt lopp när hon går felfritt och tjänade 15.000 kr.
så var fallet på Rättvik igår. Treår- OLA HALLERSTEDT
ingen snabbstartade bakom bilen

131014

Seger direkt för Nah Neh Nah Face

En nöjd tränare saluterar segern med Nah Neh Nah Face.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Kajsa Frick. Ett par veckor senare vann storebror Mosaique Face
Svenskt Travderby och nyligen
även Europaderbyt. Igår var det så
dags för lillasyster att göra sin första start i Dalarna och det slutade
med en lätt vinst. Kajsa gav ClasFör två månader sedan köptes Nah sic Photo-dottern ett lopp i rygg
Neh Nah Face av Lustberget AB på ledaren och där satt hon länge
och treåringen hamnade då hos hermetiskt instängd. I utgången av
Igår gjorde Nah Neh Nah
Face sin första start i regi
Kajsa Frick.
Det slutade på bästa tänkbara sätt med en lätt spurtseger.

slutsvängen uppenbarade sig dock
luckan och i det läget hade pappa
Leif tagit över med 101-oddsaren
Equal Qezi. Denne blev dock ett
enkelt byte och Nah Neh Nah Face
kopplade grepp mitt på upploppet. Segertiden blev nya rekordet
15,2a/1640 m.
OLA HALLERSTEDT

nyhetsbörsen
131015
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Svettig insats
Cool Keeper vann Breeder’s semifinalen
av Sandrngham
Sandrngham Hanover svarade för en femstjärnig insats på Bollnäs igår.
Trots ett lopp i stentufft tempo höll han undan till seger
i V64-1.
Sandrngham Hanover visade än
en gång att han har ett hjärta av
guld när han spårade den inledande
V64-avdelningen från start till mål
på Bollnäs igår. Från sitt innerspår
höll Witasp ledningen och fick favoriten Uranus de Tyrole på utsidan. Körande Robert Bergh pressade envetet på vilket resulterade i
en 08,5-öppning första halvvarvet.
Ändå fortsatte Bergh att pressa
men ut på sista bortre långsidan
kastade han in handduken och tog
sin häst ur fältet. Sandrngham tuggade däremot envetet vidare och
trots att mjölksyran sprutade sista
biten vägrade han ge sig utan höll
undan till en knapp.
- Jag hade ingen aning om vem
som vann, sade Leif och fortsatte:
- Det gick väldigt fort från början
och hela första varvet. Sedan tog
jag upp lite när ”Bergarn’s” häst
hoppade och det var det som var
misstaget för jag höll på att åka dit.
Tiden blev 12,7a/1640 m och ägarna Leif K Häst AB & Firma G Söbergs Rör kunde räkna in 35.000
kronor.
OLA HALLERSTEDT

Cool Keeper håller undan till en säker seger i Breeder’s Crown-semifinalen.
Foto: Lars Jakobsson

Igår drabbade landets bästa tre- och fyraåringar samman i Breeder’s Crown-semifinaler på Solvalla.
Stall Mamsens Cool Keeper
var en kvällens vinnare.
- Han var bra som fasen,
sade tränare och kusk Leif
Witasp.
Cool Keeper tog igår det verkliga
klivet upp i kulltoppen bland landets treåringar. Han har hela tiden
visat att han tillhör de bättre men
efter gårdagens insats visade han
med eftertryck att han är att räkna
med. Witasp laddade framåt direkt
och hamnade utvändigt ledaren
men blev avlöst i första sväng. Det
blev dock en rejäl öppning som

nyhetsbrev
från stall Witasp

kostade drygt 1.09 första halvvarvet och när täten hade lugnat ner
tempot igen sågs Cool Keeper åter
utvändigt utan rygg. I slutsvängen
kom favoriten Rolling Stones upp
utvändigt i tredjespår men han var
chanslös att gå i närkamp utan istället kopplade Cool Keeper grepp
mitt på upploppet. Treåringen kämpade storstilat sista biten och höll
undan till en säker seger på nya
rekordet 13,7a/2140 m. Segern var
värd 125.000 kronor och i och med
det passerade stall Witasp fem miljoner inkört i år.
Finalen i Breeder’s Crown körs på
Sundbyholmstravet i Eskilstuna
den 3:e november och där väntar
850.000 kronor på vinnaren.
OLA HALLERSTEDT

Äger du häst i träning hos
Leif Witasp och vill få senaste
nytt direkt i e-posten?
Skicka ditt namn och vilken/
vilka hästar du äger till
nyhetsbrev@witasp.se

nyhetsbörsen
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131024

Witasp ordnade hemmadubbel

Skräll av Kajsa
och Dennis

Rolling Hips avgör enkelt trots ett tungt lopp utvändigt ledaren.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Hemmatränaren
Leif
Witasp var framgångsrik
på Rättvik idag.
Det blev två övertygande
segrar för My Ovi och Rolling Hips
Leif Witasp rivastartade dagens
lunchtävlingar genom att sätta dit
favoriten My Ovi i det inledande
loppet. Turbo Sund-sonen tog initialt hand om ledningen men blev
rejält utmanad av Illinois Rose
och Leif tvingades släppa ifrån
sig kommandot. Han kunde dock
gå ut och återta täten och därmed
var loppet i praktiken över. Fyraåringen höll farten bra och gick undan utan problem på 14,2a/1640 m.
Carina och Sven Eriksson är både
ägare och uppfödare och mötte upp

vid cermoniplats.
Även dagens andra seger blev blev
smått överlägsen då Rolling Hips
svarade för en kanoninsats. Trots
att hon fick gå hela vägen utvändigt ledaren blev segern överlägsen. In mot slutsvängen tyckte Leif
gaspedalen i botten och i ett huj
rundade Dream Vacation-dottern
till ledning. Hon länsade sedan undan rejält sista halvvarvet och vann
mycket lätt på 17,5/2160 m.
- Jag trodde att hon säkert behövde
loppet i kroppen men hon var förvånansvärt bra. Jag håller henne
väldigt högt så jag hoppas hon får
en bra fyraårssäsong, sade Leif.
Timitri Asp äger treåringen som
tjänade 30.000 kronor
OLA HALLERSTEDT

nyhetsbrev
från stall Frick

Kajsa Frick avrundade dagens tävlingar på Rättvikstravet.
Med Dennis the Menace tog
hon en lätt seger till nästan
30 gånger pengarna.
Eva Pellas sjuåring Dennis the Menace hade inte vunnit lopp sedan i
juli ifjol men tog nu en lätt seger.
Kajsa Frick körde ett perfekt lopp
i ryggar och när slutstöten sattes
in vid upploppets början avgjorde
Turbo Thrust-sonen enkelt. Oddset
blev fina 29,98 och det var även
överraskningar på på andra- och
tredjeplatsen, vilket gjorde att triooddset stack upp till 12967,32!
OLA HALLERSTEDT

Äger du häst i träning hos
Kajsa Frick och vill få senaste
nytt direkt i e-posten?
Skicka ditt namn och vilken/
vilka hästar du äger till
nyhetsbrev@kajsafrick.se

nyhetsbörsen

oktober2013

131027

Sandrngham imponerade vid andra raka
Sandrngham Hanover har
hittat en härlig höstform.
I fredags tog han andra raka
segern när han krossade
motståndet på Örebrotravet.
För dagen leker travlivet för
Sandrngham Hanover och i fredags svarade han för en ny, imponerande uppvisning när han vann
V64-inledningen på Örebrotravet.
Leif Witasp hade lottats till spåret längst ut bakom startbilen men
körde framåt direkt och hamnade
utvändigt ledaren. Trots att Cantab
Hall-sonen fick gå hela loppet utan
Sandrngham Hanover avgör enkelt V64:ans första avdelning för sin tränare Witasp.
rygg i andraspår slog han klorna i
Foto: Hanold/Foto-Mike
ledaren mitt i slutsvängen. Witasp
körde sedan en handfull hästar ge- till en lätt seger på 12,9a/1609 m. karriärens 19:e seger och tjänade
nom kurvan och över upploppet Leif K Häst AB & Firma G Sö- 35.000 kronor
gick Sandrngham Hanover undan bergs Rör äger sexåringen som tog OLA HALLERSTEDT
131027

Västerbo Fantast en vinnare igen
Västerbo Fantast har svarat
för bra insatser under hösten och fick nu utdelning på
sin form.
På Örebrotravet vann han
ett E3 bonus-lopp trots ett
lopp utvändigt ledaren.
Kajsa Frick gästade Örebrotravet
med en egen häst i fredags och
hon var ute i angeläget ärende. I
V64:ans andra avdelning var Västerbo Fantast bara bäst och tog en
övertygande seger. Treåringen var
med som fjärde häst i första sväng
och när positionerna var intagna
sågs han utvändigt utan rygg. Det
var dock inget som bekymrade
Mr Pine Chip-sonen för när Kajsa
tryckte till på sista bortre långsidan
fick hon bra svar och 400 kvar satt

Kajsa Frick och Västerbo Fantast håller undan till en säker seger.
Foto: Hanold/Foto-Mike

Västerbo Fantast i tät. Han tågade
sedan på bra genom slutsvängen
och över upploppet höll han undan
till en säker seger på 15,2a/2100 m.
Ägarduon Magnus Lindblad och

Anders Nygårdh kunde räkna in
hingstens tredje seger i karriären
och de belönades med 40.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Alvena Uni - Har jobbat bra en längre tid
och segrade i debuten hemma på Rättvik
den 1:e november på 18,7. Jag tycker det
gav lite mersmak.
Classic Gentleman - Börjar släppa till så
smått och vi har kört 1.23/1600 m med
honom. Han fortsätter åt rätt håll.
Classic Queen - Är en liten ettrig märr
som gick 22,0 i kvalet och hon var klart
positiv.
Dream Keeper - Är en jättefin häst som
jag har ställt av inför vintern. Han var, i
stort sett, startklar men vi beslöt oss för
att lägga på honom lite muskler och träna
mot en tidig treårsstart.
Dynamit Sara - Är en positiv märr som
tränar på bra och hon är snart mogen för
kval.
Elliot Boko - Har jag kört lite snabbare
tider men men distansen har jag legat på
ca 1.23. Han är en rejäl häst.
Graciosa d’Inverne - Fick en liten reaktion på sensommaren så vi har tagit det
lugnt några veckor. Nu är hon dock på väg
tillbaka i full utsträckning.
Maidonna - Är kvalklar och får gå kval
hemma på Rättvik i början av november.
Jag har inte tryckt av henne något speciellt men det finns fart ändå.
Sabrina’s Master - Är en fin travare som
är rätt så hård i humöret också. Han har
gått 1.22/1600 m som bäst och ska finslipas inför tidig start som treåring.
Viggo Laday - Är en häst som jag gillade
från första början men han är kanske lite
för liten som jag sagt tidigare. Han gick
nedåt 21,5 i kvalet och ska få några rejäla
genomkörare i början av november och
då beslutar vi om det blir någon eventuell
tvååringsstart.
Västerbo Exclusive - Kommer mer och
mer och har även lagt på sig. Han gör det
vi begär men vi har dock inte kört fortare
än 1.25-1.26. Han är dock under klar utveckling.
Xanthis One - Hade en väldigt dålig period för någon månad sedan men det har
vänt och hästen jobbar i full utsträckning
nu och känns fin för dagen.

treåringar

Bear a Title - Är en positiv herre som
kämpar i varje träningspass. Vi har kört
1.20 distansen och han startar i början av
november.
Chrystal Keeper - Har presterat lite

ojämnt och var bara dålig senast utan någon direkt förklaring. Förhoppningsvis
hade hon bara en dålig dag och hon har
gått något lättare jobb efter det.
Cool Keeper - Är en liten fin krabat som
är både stark och speedig. Han avgjorde
trots lite halvtung resa i Breeder’s Cronwförsöket och har fått ett bra spår i finalen
som vi ser fram emot.
Demi Boko - Vrickade sig för några veckor sedan och är behandlad.
Going to Tango - Har tyvärr dåligt med
lopp så vi ska gå igenom honom från topp
till tå och sedan får han lite vila.
Laurenzia Kemp - Var ute för en liten
olycka i hagen men nu är hon tillbaka och
jobbar i full utsträckning i backen.
Mr Surviver - Är en fin häst som nyss är
inkommen i träning.
Rolling Hips - Har gjort ett par starter efter uppehållet och var jättefin vid segern
senast. Jag hoppas hon håller sig fräsch
för då blir hon intressant att följa.
Rufus S.F. - Är lite stor och slapp men det
är ändå bra och lätt gång i honom. Han
kvalade trots att han inte var riktigt mogen och vi körde då 22,7.
Turbo Darban - Hade jobbat bra inför
debuten men svek totalt. Vi har inte hittat
några fel på henne så vi jobbar vidare.

fyraåringar

Big River Hanover - Är på väg uppåt i
träningsrundorna och känns faktiskt både
starkare och spänstigare och vi har kört
1.23 som bäst.
Castor di Quattro - Gjorde det riktigt bra
senast och hästen är klart på gång tycker
jag så han är värd lite bättre utdelning.
Closebutnocigar - Gnider på rätt så bra
och jag tycker hon har höjt sig ett snäpp.
Senast svarade hon för en strong insats efter en tuff inledning så hon kan nog dyka
upp i segerstriden inom de närmaste starterna.
Crane - Har kommit så långt att han gick
kval i mitten av månaden på 21,5. Han behöver dock något mer jobb innan vi tittar
i propositionen.
Global Operator - Är inte så tokig i
grund och botten men vi har kommit lite
på vingel och är utan startpoäng.
Leo Boy - Har återupptagit snabbjobben efter en paus men får dock vila några
veckor till från tävlingsbanan.
L.K. - Har vi börjat jobba igen efter sin
senskada men det händer inte så mycket
de närmaste veckorna.
My Golden - Har jobbat på i full utsträckning men har tyvärr dåligt med poäng.
Hon får ta de loppen som finns så får vi

oktober2013
hoppas att det blir en bra avslutning på
säsongen.
My Ovi - Var fräsch och fin senast vid segern hemma på Rättvik. Han är klart på
gång och jag försöker hitta något lämpligt
lopp igen innan det är dags att kliva in i
hetluften.
Stinger Hanover - Har fått en paus så vi
får försöka få lite bukt med hans stelhet
och han ska även kastreras i början av november.
Turbo Turbo Dream - Hoppas jag det
har vänt för, för nu känns hon både stark
och rejäl i jobben. Hon ska ut på Rättvik
i början av månaden och jaga till sig lite
startpoäng.
Åstas Viking - Tycker jag löper jämnt och
bra men har tyvärr inga fyraåringslopp så
han kan möta jämnåriga kamrater. Därför
står han lite tufft till för dagen.

femåringar

Anna Race - Fick ett lopp i kroppen senast efter flera veckors uppehåll så hon
får försöka hitta lite form och starta mer
kontinuerligt.
Blue Star Miracle - Har haft problem
med en has så vi har varit försiktiga men
nu är hon helt ohalt och känns ok i jobben.
Diamond of Ace - Behandlade vi upp efter senaste starten och nu jobbar han på i
full utsträckning och känns fräsch och fin.
Donttellmewhattodo - Var inte till sin
fördel senast men var desto bättre gången
innan så jag har ingen förklaring. Han går
regelbundna jobb och känns helt ok.
Le Sogno - Saknar vi turbon i. Hon verkar
fräsch och fin men springer på tomgång i
loppen. Vi försöker ändra lite utrustningsdetaljer och ser om det kan hjälpa.
Simb Lukas - Är det dåligt med montélopp åt så han får prova något sulkylopp
och vi hoppas han fungerar även där.
Stein Daylight - Hade jobbat bra inför
halvcomebacken på Örebro men slog
i vagnen och blev för het så den starten
glömmer vi. Jag letar nya lopp och tycker
han är värd lite bättre utdelning än han
haft hittills.
Town Hall - Har ett montélopp igen i
början av november och det trivs han allra
bäst i. Jag tycker att han är i god form.
Turbo Sweden - Nöter på rätt så hyggligt
utan att ta i så det knakar och det är det
jag saknar. Om han gjorde det skulle han
tjäna bra med pengar och han får starta på
regelbundet.
Under Sund - Har god form men tyvärr
gick förbygeln sönder senast och slog honom mellan benen så han hoppade till slut
och Kajsa trodde han hade tagit en fram-

månadsrapport
skjuten placering annars.
Yes We Can - Blev lite sliten efter sina
många kortlopp och blev åtgärdad. Han
jobbar åter bra och är startklar i november.

äldre

Atomic Rapida - Har kommit ner i tempo
och vi har kört några intervaller i 1.22-fart
på slutet. Jag kommer säkert att hitta något lämpligt lopp under november.
Blue Line - Har gått bra ett tag men var
sämre på Rättvik så jag vet inte om formen är sviktande. Han känns i alla fall
fortsatt fräsch så han får göra några fler
starter.
Key Largo - Får gnida på och försöka dra
in någon krona.
Lord Mirabelle - Känns väldigt fin i jobben igen och ska få något tempohöjande
inför comebacken.
Nova Race - Startade i monté-SM och
gjorde väldigt bra ifrån sig. Hon får göra
ett par starter till innan säsongen är över
för hennes del.

On the Dot - Svek senast som storfavorit
och det kan vara så att jag har varit för
snäll mot honom i jobben. Han har varit
betydligt bättre i träning efter det så jag
vässar till honom innan nästa framträdande.
Out of Question - Är på väg att jobba sig
tillbaka efter sin gaffelbandsskada och allt
är väl så här långt.
Ridgehead Emil - Har fått en liten paus
och tas väldigt lugnt för dagen.
Rocky Race - Hade ingen passande uppgift senast så vi får försöka hitta något
mer lämpligt framöver.
Sandrngham Hanover - Var helläcker
vid vinst senast på Örebro men tyvärr är
det lite dåligt med lopp åt honom. Det
kommer dock i början av november och
då är siktet inställt på Solvalla.
Turbolines - Har vi fräschat upp i båda
framknäna så hon är konvalescent för tillfället.
Turbos Cherie - Har bara gått under sadel efter sin semester och har inte gått
några tempojobb ännu.

oktober2013
Yosemite Boko - Har montékvalat under
månaden och kändes väldigt bra faktiskt.
Vi har hittat ett bra lopp åt honom på
Sundbyholm i början av november.
Zic Zac Life - Fick någon blödning i ett
framben för ett tag sedan men är åter igen
i full gång. Troligtvis startar han i mitten
av november.

ändringar

in
Atomic Rapida -07 e. Pearsall Hanover
Classic Queen -11 e. Yankee Glide
Mr Surviver -10 e. Ken Warkentin
Out of Question -07 e. Pearsall Hanover
ut
Sith Hanover

månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

Calvados Hornline - Blev lite sliten och
fick ta det lite lugnt en period men känns
nu lika fin som han brukar. Det blir kval
den 9:e.
Coyote Roadrunner - Känns fin för dagen och går sina rutinjobb. Det finns inget
att klaga på.
Evasion Boko - Jobbar på riktigt bra och
kvalar nu i månadsskiftet. Om hon tar det
på ett bra sätt är det inte omöjligt att hon
får göra någon start i år.
Fashionelle Quse - Klarade premieloppet
galant och är under kraftig utveckling och
jag hoppas att psyket även hänger med.
Hagentoy - Fick en reaktion i ett framknä
och går för närvarande bara skritt i tryckvagn.
Kallkälla - Har bara gått tung träning
efter att hon kom tillbaka och hon känns
stark och rejäl för dagen.
Rocco S. - Är jättefin för dagen och går
mycket intervalljobb. Jag tycker det ser
riktigt bra ut för hans del.
Romanova - Ser bra ut för dagen och går
uppbyggande tung träning för dagen.
Sedin - Har ryckt upp sig rejält och blir
smidigare och smidigare för varje dag.
Vi skyndar dock långsamt och han går
mycket mängdträning och inga snabbare
tempon.

treåringar

Fallout Boy - Trampade sig oturligt på
Romme och galopperade men gick sedan
ett kanonlopp och han kommer allt mer.
Han får göra någon start till i år innan det
blir rejäl vinterträning.
Nah Neh Nah Face - Har gjort två lopp
för oss och gått riktigt bra. Jag har en planerad start på Romme i mitten av november och sedan får hon eventuellt gör en
start till innan det blir vinterträning.
Photo Fiori - Tycker jag gick ett godkänt
debutlopp och det känns som det har gett
henne mer spring i benen. Hon får starta
igen på hemmaplan.
Queen Garline - Åkte på en vrickning
för någon vecka sedan och fick ta det lite
lugnt. Hon känns åter fin men måste få
något skarpare jobb innan vi kollar i propositionerna.
Ron Jeremy - Har vi kastrerat och det har
han tagit på bästa sätt och känns fin i jobben. Han ska få några rejäla genomkörare
innan vi anmäler.

Västerbo Fantast - Var jättefin senast och
det känns att han utvecklas för varje start.
Planen är att starta på Gävle den 14:e.
Västerbo Goalmoney - Kändes jättefin
senast men banan blev alldeles för stum
så han rullade över i galopp med krafter
sparade i sista sväng. Nu har vi snart poängnöd så jag hoppas att det slår väl ut i
nästa start för han jobbar bra.
Åstas Oscar - Har fått mycket mängdträning och har börjat gå lugna jobb. Han
kommer att gå banjobb när som helst.

fyraåringar

Lucky Light - Varvar prestationerna och
var bara sådär senast trots att hon fick ett
kanonlopp. Hon känns dock fräsch och fin
så hon får starta på.
Pilgrims Elan - Dummade sig när det var
voltstart senast och blev för het helt enkelt. Hon känns annars klart bra och får
starta på ett tag till.
Tintin Viking - Har gjort två starter efter
kastration och känns jättefin men har ändå
svikit lite i loppen. Senast tror jag att banan spelade honom ett spratt. Nu har han
lite dåligt med poäng men vi får försöka
komma med i lopp framöver.
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T.X.All In - Tycker jag har gått bra på
slutet utan att få den riktiga utdelningen.
Senast gick han jättebra men det blev lite
för tufft för honom. Han har ett bra lopp
på Gävle den 14:e där jag tänkte starta honom.

äldre

Caesar Bring - Har gjort det jämnt och
bra men har inte haft den riktiga turen på
sin sida. Vi ska prova att montékvala honom så får han starta i båda disciplinerna.
Illinois Rose - Hade fått ett litet uppehåll
innan senaste starten då han varit svullen
i ett ben. Jag ska försöka starta på i vinter
och han kommer att tjäna fina slantar även
då.
Todd Tabac - Gör jättebra prestationer
var och varannan gång så snart sitter femettan där.

ändringar

ut
Danny Daylight, Sedin, Åstas Melina

