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Seger Plats Prissumma
12% 40% 259.499 kr

Vinstrikaste häst Augusti:
Engesve Bella
(2 st 2-0-0) 154.349 kr

Engesve Bella är såklart en riktig höjdare. Tack
vare henne får jag nu vara med i ett Derby i alla
fall. Jag tycker även att Staro Yzerman är uppåt
och jag hoppas det blir en rolig höst för hans del.
Där ﬁnns det lite att åka med...
Treåringarna börjar komma igång nu även om
det gjorde det lite sent. Jag tycker de som är ute
visar ﬁna farten och jag hoppas att segrarna ska
börja trilla in.

Förändringar i boxarna:
IN:
Vanessa Boko -03, Deﬁ d’Aunou - Opera Hanover
UT:
Dandy Kemp, Jerry Eme, Kenny Photo Frost, Miss Sunway, Oliver Gene,
Smash Light

T V Å Å R I N G A R
Alandias Lime - En ﬁn springare som har
fått en massa grundjobb. Hon går mellan
1.28-1.30 och allt är väl i dessa tider.
Albert Hall - En mafﬁg kille som har växt
till sig och blivit mycket spänstigare. Jag
har kört 1.25 full väg och när jag släppte
iväg honom visade han 1.18/300 m på ett
härligt sätt.
Bandit Zon - Har varit lite knackig i något
jobb men jag tror det beror på att han växer. Vi har därför tagit upp honom och han
har gått något 1.35-jobb. Han var bättre i
senaste jobbet och vi sänker tiderna igen.
Kapaciteten är inget att klaga på.
Bekele - Är fortfarande trög men efter
utrustningsjustering och ombalansering
gick han 1.35 full väg och får plus i kanten för det. Jag har lite hopp om premielopp inom några veckor.
Bianca Trizz - Har gått 1.29 och blir allt
bättre aktionsmässigt. Hon visar bra inställning och står och knackar på för premielopp.
Big River Hotlips - Sprang bara och tittade på allt första veckorna så hon har
fått gå mycket i lag med häst. Hon blir
bättre och jag har kört 1.37 så hon är på
rätt väg.
Big River Supreme - Har börjat jogga

igång och har gått 1.30 full distans. Han
blir fortfarande lite trött men har blivit
mycket ﬁnare i kroppen. Nu får vi hoppas
att alla sjukdomar är över för hans del.
Eliza Keeper - En snygg individ som gör
allt rätt. Hon har gått mycket jobb runt
1.27-1.28.
Evening Star - En härlig, lättravande
individ som gör allt rätt. Vi har kört
1.23/1600 m och det var inga problem.
Han kommer att få gå mycket 1.23-1.25jobb en period.
Friendly Friend - En lättspringande dam
som har blivit mycket rejälare efter snabbare jobb. Hon har visat 1.25/1600 m på
lätta ben.
Hectory Vib - En stor, rejäl och snygg
häst som ﬁck lite infektion efter kastrationen. Vi har därför bara kört något 1.35jobb men han blir intressant att följa upp.
Kitty Gel - En rejäl, långklivande tjej som
jag har tryckt till i något jobb och hon visade faktiskt 1.23/1600 m. Hon kommer
att går premielopp i början av september.
M.T.Campari - En liten härlig individ
som utvecklas konstant. Hon var sent
igångsatt men är snart ikapp allihop och
har gått 1.29 full distans.
M.T.Classic Mix - En stor, tung häst som
behöver tid på sig. Han har inte varit helt

kurant heller men har gått några lugna
jobb runt 1.40 senaste veckorna.
Perfect Gene - Har gått premielopp och
gjorde det på ett rutinerat vis. Efter det har
han gått in i en växtperiod så jag har bara
kört något 1.35-jobb. Vi väntar till det har
gått över.
Pink Demon - En liten hingstig kille som
väntar på att bli valack efter premieloppet. Han springer 1.28 ganska enkelt för
dagen.
Simb Lorrikeet - En springare med lite
vasst humör emellanåt. Jag har bara kört
1.30 men allt är väl så långt. Hon har fått
mycket grund i sig och jag kommer att
trycka till henne i träning.
Spicy Knight - Kan markera i något steg
efter sin slagskada men har blivit jätteﬁn
i kroppen och utvecklats positivt. Jag har
kört något lugnt jobb och även vänt upp
någon gång.
Thegoldenshoe - Jobbar på utan problem
och kommer att gå premielopp under september.
Yahaa Brodda - En häst som blir ﬁnare
desto fortare det går. Hon har gått 1.26
full väg på ett bra sätt och ska bli intressant att följa upp.

T R E Å R I N G A R
Absolut Dirt - Har gått några rakbanejobb och blir bättre och bättre. Han har
inte gått några vassare tider men sak nu in
för lite jobb på rundbanan.
Alandias Kismet - Har gått några jobb
och blivit bättre. Hon var helt ok på 1.24
full väg i senaste jobbet och det känns
som att det är någon vecka kvar till start.
Big River Classic - Hade otur i senaste
starten och kunde inte hålla ledningen från
innerspår utan blev fast med krafter sparade. Hon har jobbat riktigt bra efter det
och startar på Gävle på måndag igen. Hon
kan räcka långt i sin nuvarande klass.
Cafu Cafe - Ryckte upp sig senast och
var trea på ett bra sätt. Han kan en del och
är en härlig individ. Vi får försöka hitta
något nytt lopp men han har tyvärr dåligt
med poäng.
Catch the Moment - Har inte varit riktigt
100 en period och det visade sig att hon
hade en blödning i en hov. Hon är nu kvitt
det men har bara gått några lätta jobb.
Hon känns ok och startar om ett par, tre
veckor.
High Ace Laday - En positiv häst som
har utvecklats successivt efter sina startar
och får vinna lopp när som helst.
Juliano Nobell - Är numera valack och
har därför bara tränat lugnt senaste veckorna.
Kulls Nero - Jag var lite besviken på honom i senaste starten och jag hoppas att
det var en tillfällighet. Jag har tryckt till
honom i jobb och han känns uppåt för
dagen. Han får dock visa bättring i lopp
innan jag tror på honom.
Loftus Road - Efter konvalescenttiden
och alla behandlingar är han nu fräsch

och ﬁn. Han har gått ett rundbanejobb
runt 1.30 och var jätteﬁn på det.
Mister Sarajevo - Har haft semester och
gått i hage p.g.a. en svullnad i en has. Han
skall nu återgå till långsamkörning.
Pine Nut - Gjorde en väldigt bra debut
som trea på 18,2 och jobbade bra efter
det. Hon var även bra som tvåa på Åby
och utvecklas konstant. Vi startar på...
Sara Nobell - Fick ta det lite lugnt efter
senaste segern och har jobbat bra. Vad
som hände på Åby har jag ingen koll på
utan jag tror bara det var en tillfällighet.
Vi kommer att kolla upp henne och är det
inget fel letar vi nytt lopp.
Staro Alladin - Fick en tuff period med
mycket träning och har gått ett rundbanejobb efter det. Jag har kört 1.20-1.21/1600
m men han var inte alls till sin fördel. Jag
misstänker någon sorts infektion och han
kan betydligt bättre än han visat.
Staro Almab - Är tillbaka nu och har gått
något 1.22-jobb. Han känns stark och rejält och kommer snart till start igen. En
högintressant häst.
Toast Master - Har fått en liten paus efter
alla sina starter då han gick lite tunga lopp
efter galopp. Det är en häst med kapacitet
och han kommer igen om någon månad.
Tonner de Brest - Var hygglig på Rättvik senast då han ﬁck ett lite tungt sista
varv. Han kollades upp efter det och har
varit behandlad. Det är första gången det
har varit något fel på honom och han ska
börja gå jobb igen.
Vanessa Boko - En högintressant häst
som har kommit in och fått ta det lugnt.
Hon var lite stel när hon kommer men
hade inga större krämpor.

ANDELSHÄST

Vi säljer nu Superlorea i 10 andelar. Hon är en
dotter till Super Photo Kosmos och är mamman
Delorea’s (e. Västerbo Gracias) första avkomma.
Superlorea kommer efter sommarbetet att komma
till sin tränare Kajsa Frick i Nittsjö.
Priset per andel är 5.000 kr och månadskostnaden
blir därefter 1000 kr/månad fr.o.m. 1:e januari 2007.
Kontakta Kajsa för mer information! 070-285 33 31

F Y R A Å R I N G A R
Carmen Cafe - Har gått några jobb och
ser nu bra ut. Hon behöver dock ytterligare några jobb innan hon är riktigt på g.
Celan Cafe - Är på uppbyggnadsstadiet
och har gått 1.30 full väg som bäst efter
kastrationen. Så här långt är jag fullt nöjd
med van han presterar.
Deﬁ Trizz - För exakt ett år sedan hade
hon en infektion och den återkom i år
igen. Hon stod på antibiotika i 14 dagar
och har gått ett lätt jobb efter det. Hon
känns löpsugen och fräsch så jag hoppas
att det blir start inom rimlig tid.
Engesve Bella - Har toppform för dagen
och har vunnit två raka i Norge. Nu är
det norskt Stoderby som väntar på söndag. Hon har blivit mycket mer stabil och
lättplacerad i loppen så hon har höjt sig
berömvärt.
Kia Darban - Efter hennes operation
fungerar allt väl men hon går bara motion
för dagen. Vi håller tummarna för att hon
kommer tillbaka på tävlingsbanan.
Lady Wall Star - Är halsopererad och
går bara långsamt för dagen.
Nilas Gene - Är kastrerad och blir därför borta från tävlingsbanan några veckor
framöver.
Ringside - Blev lite sliten efter derbykvalet och står under lättare behandling. Han
får en paus på ett par, tre veckor.
Staro Yzerman - Var ute i derbykval och
jag valde då ett snällt upplägg men vi kom
aldrig loss och gick i mål med krafter sparade. Jag hade helst sett honom i Derbyt
men vi får hitta andra ﬁna lopp istället.
Formen pekar uppåt.
Track Dust - Efter en liten korrigering
var han riktigt ﬁn i sista jobbet. Han får
en chans till och jag hoppas han håller i
sig för han har bra kapacitet för sin klass.
Ä L D R E
Bognor Regis - Varvar bra och sämre prestationer och jag får aldrig grepp om den
dagen han är bra eller inte. Han var bra
näst senast men sist var banan dålig så det
är förlåtligt. Han fortsätter att starta på.
Cello C.D. - Den gamla trashanken tog
sig i kragen och sprang ifrån dem senast.
Det är berömvärt tycker jag och han har
toppform för dagen. Vi försöker hitta något lämpligt lopp igen.
Toofasttocatch - Blev behandlad efter lite
intensiva startar och ﬁck ta igen sig någon
vecka. Han börjar gå jobb igen i början av
september.
Turbo Sund - Var inte alls till sin fördel
i Italien och ﬁck återvända hem. Han har
gått något 1.25-jobb och allt ser bra ut så
här långt. Jag ska köra något mer jobb
sedan får vi se hur vi gör i höst. Inget är
dock planerat.

T V Å Å R I N G A R
Ambritt F. - Har börjat släppa till bra nu
och är tidsmässigt nere på premietider.
Det återstår lite ﬁnjustering men det blir
troligtvis premie under kommande månad.
Askö Serve - Känns riktigt alert och ﬁn
i jobben igen efter en trolig växtperiod.
Han går med lätthet 1.28 och vi jobbar på
som vanligt.
Svartpeppar - Lär sig väldigt fort och
gör allt man begär. Han går redan nu 1.34
och det blir premielopp i månadsskiftet.
T R E Å R I N G A R
Conrads Gun Brith - Förvånade mig
med att galoppera från början i debuten
men svarade sedan för en stark upphämtning. Hon startar igen på måndag och felfri har hon bra fart.
Ersa Bruna - Skulle ha startat i Kriteriestoet men var inte alls till sin fördel i
senaste jobbet. Hon har stått på medicinering och känns allmänt bättre nu. Hon
startar troligtvis i mitten av månaden.
Indra Whitsun - Tycker jag gjorde fullt
godkänt lopp senast och gick 16,4 utan att
få pengar. Vi siktar nu på ett lopp hemmavid den 11:e och hoppas på revansch.
Kibosh - En ostartad treåring som bara
har tagit det lugnt sedan han kom till oss.

Det känns att det är rätt sort och vi jobbar
på ett tag till. Jag hoppas han kan komma
ut i oktober.
Lass John - Har tagit loppet på ett bra sätt
men ﬁck en oturlig galopp från ett snävt
femtespår. Han startar troligtvis på fredag
och jag hoppas på revansch då han känns
riktigt på tårna för dagen.
Petit Zin - Känns allmänt uppåt igen och
startar eventuellt i slutet av månaden om
allt går enligt planerna.
F Y R A Å R I N G A R
Oceans Eleven - Kunde inte gå med i
temposkärpningen senast och tog därav
några galoppsteg så då var den dagen
förstörd. Han ska nu kastreras och därav
bli lättare. En urstark herre som kan tjäna
ﬁna pengar framöver.
Oliver Karsk - Ett intressant nyförvärv
med kanonstam. Han gick ett riktigt bra
lopp i måndags innan vi ﬁck honom. Vi
har gått igenom honom utan större anmärkningar och vi jobbar på. Han kan
starta om två, tre veckor.
Staro Yardbird - Chockade mig med att
galoppera från start senast och jag ﬁck
inget svar på vart han stod formmässigt.
Han ska startar igen om någon vecka och
det känns faktiskt att vilan har gjort sitt.
Han kommer att bli riktigt intressant i

höst om han får vara fräsch.
Ä L D R E
Annie Laday - Gör det bra varje gång
men har haft otur med loppen och stressat upp sig för mycket. Hon får starta på
kontinuerligt och jag hoppas att hon snart
får sätta dit femettan.
Aston Hamp - Gjorde comeback efter ett
litet uppehåll senast och gick fullt godkänt. Nu siktar vi på måndagens lopp och
då är läget bättre.
Barbaras Courage - Känns uppåt igen
efter en liten formsvacka. Hon har lite
dåligt med poäng och kommer inte med
i vilka lopp som helst så vi får ta det som
kommer. Hon gillar hösten och kommer
säkert att tjäna ﬁna pengar.
Diamond Victory - Har inte alls fått till
det i loppen och galopperat. Han är bättre
än raden och jag hoppas att han kommer
med och får visa vad han kan.
La Fiori - Blev för stressad av omstart
senast så det är inget att säga om. Nu provar vi lyckan i V75 och hon känns ﬁn för
dagen och det ska bli intressant.
Förändringar i boxarna:
IN:
Kibosh -03, Alf Palema - Farouche
Oliver Karsk -02, Armbro Goal - Baroness Karsk

STALL KAJSA FRICK AUGUSTI 2006
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Seger Plats Prissumma
0%
14% 23.500 kr

Vinstrikaste häst Augusti:
Ersa Bruna
(1 st 0-0-1) 8.500 kr

Det har gått lite troll i det här nu när man ska komma över förra årets resultat och det är
käppar i hjulen. Som det ser ut och känns över lag så börjar det i alla fall ljusna och vi går
mot bättre tider. Jag har fått två intressanta nyförvärv vilket såklart är roligt.
Jag hoppas vi kan skrälla imorgon på V75 med La Fiori och så hoppas jag vidare att Lass
John och Annie Laday kan få sätta dit en seger, för det är de värda
Hälsningar Kajsa!

