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Tack för allt
Turbo Sund!

Omslaget:
Turbo Sund har gjort sin sista start i livet och såklart lämnat ett stort tomrum
efter sig.

Producerat av
Travdirekt i Karlstad HB
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Stall leif witasp DECEMBER 2007
Antal

1
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Prissumma

31

4

2

3

13%

29%

216.895 kr

vinstrikaste hästAR DECEMBER

Arnizette Nova (1 st 0-1-0) 39.000 kr
Det har varit upp och ner hela hösten. Det var dock en väldigt rolig dag då vi hade jultallrik för våra hästägare då hela
familjen ﬁck vara med och vinna lopp och de ﬂesta hästarna
gick bra. Sådana dagar njuter vi av och vill ha mer av.
Det ser bra ut på unghästsidan men tyvärr har vår snö försvunnit helt och nu håller vi tummarna för mycket av den
varan och bra förhållanden att träna på.
Vi har vaccinerat, avmaskat och vitaminiserat alla hästar i
stallet så den biten är avklarad så nu är det bara att vi får
visa oss på styva linan och träna på.
/Leif

Stall kajsa frick DECEMBER 2007
Antal

1

2

3

Seger

Plats

Prissumma

7

3

1

0

43%

57%

112.000 kr

vinstrikaste häst DECEMBER

Barbaras Courage (3 st 1-0-0) 49.000 kr
Jag kan inte klaga på något under december. Det börjar nu
äntligen att lossna för stallets hästar och den 10:e på Rättvik var en toppendag när de gick bra och både jag, Katrin
och Leif vann lopp.
Med tanke på hur materialet ser ut i stallet för dagen så
tycker jag det ser bra ut inför det nya året. Framöver tycker
jag man ska passa Sharp Launcher och även Stenborgs
Caisa ska man ha lite koll på.
Hälsningar Kajsa!
/Kajsa

nyhetsbörsen
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Andra raka för
Kajsa och Askö
Serve

Lunchdubbeln till Witasp
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OLA H

Kia Darban höll undan i LD-1 och sedan vann Leif även andra avdelningen med Rally Harry (nedan).
Foto: Kim Nyblom/Foto-Mike

I sin nionde start i karriären tog
Askö Serve tredje segern.
Vid samtliga tillfällen har Kajsa Frick suttit i sulkyn och igår
vann han på ett imponerande
sätt.

Leif Witasp gästade Rommes
lunchtävlingar under gårdagen.
Det blev ﬁna framgångar då han
vann de båda lunch-dubbel-loppen.

Han inledde först med egentränade
I ett E3-bonuslopp på Färjestad Kia Darban. De ﬁck dock öppna
under måndagen spelades Askö ganska hårt innan de kom till ledServe till favorit. Från sitt inner- ning och första halvvarvet passeraspår kunde han dock inte hålla led- des på 13,0. Väl i tät ﬁck sedan Leif
ningen utan tvingades göra jobbet dämpa tempot och över upploppet
den tunga vägen på utsidan. Detta höll sedan femåringen säkert unbekom dock inte Jobie Tempest- dan till favoritoddset 1,68.
sonen det minsta utan han stegade I den andra Lunchdubbel-avdelenkelt undan över upploppet. Se- ningen svarade Rally Harry för
en strong insats. De hamnade till
gern var värd 40.000 kronor.
en början perfekt till i andra ytter
OLA HALLERSTEDT

men efter ett varv valde Witasp
att gå fram utvändigt ledaren. 300
kvar hade Rally Harry tagit över
och kämpade sedan storstilat över
upploppet till en knapp men säker
seger.
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

071211

Tre segrar till Kajsa

Systrarna Frick tog totalt tre segrar. Katrin med Barbaras Courage och Kajsa med Candy Race och Otard. Foto: Kim Nyblom/Foto-Mike

En seger som tränare och kusk,
en som bara kusk och en som
tränare och ägare.
Där har ni Kajsa Fricks facit
från måndagens tävlingar på
Rättvik.

Det blev en succéartad afton för
Kajsa Frick som var inblandad i tre
segrar under kvällen. Det var dock
lillasyster Katrin som inledde då
hon vann V65:s första avdelning
med Barbaras Courage. Efter ett
smyglopp i tredje inner hittade de

ut i slutsvängen och över upploppet avgjorde ”Babsan” enkelt.
Sedan vann Kajsa V65-4 med
Otard som ledde loppet från start
till mål. Trots att han låg på friskt
längs vägen blev det en säker seger.
Kajsa vann sedan även kvällens nionde lopp med egentränade Candy
Race. De ﬁck överta ledningen ur
första kurvan och över upploppet
höll sedan treåringen undan med
en säker längd.
OLA HALLERSTEDT

071211

Dubbelseger på hemmaplan
Leif Witasp har bra snurr på
sina hästar för dagen och noterades för en ny dubbelseger under
måndagen.
På hemmabanan Rättvik vann
han två lopp och har nu kopplat
ett rejält grepp om championtiteln.
Treåriga Big River Supreme tog
sin fjärde seger i karriären när han
vann Dagens Dubbels första avdelning. Från bakspår kom Leif bra
igenom från start och hittade tredje
ytter. Han kunde sedan haka på i
ryggar hela vägen och när attacken
sattes in avgjorde Carl Otto-sonen
säkert över upploppet.

Dessförinnan hade Witasp vunnit
tvååringsloppet med debuterande
Global Kilkea. Hon ledde loppet
från start till mål och Varennedottern skötte sig klanderfritt på
18,6/1640 m
OLA HALLERSTEDT

www.KAJSAFRICK.se

071218

Skarp insats på lunchen
I sin tredje start för nya tränaren Kajsa Frick blev det seger
för Sharp Launcher.
Under gårdagens lunchtävlingar
på Rättvik svarade fyraåringen
för en bra insats.
Kajsa och Sharp Launcher spelades till klara favoriter i trioloppet under Rättviks lunchtävlingar.
Från bakspår hamnade de i fjärde
utvändigt men 1300 kvar styrde
Frick på i tredjespår. De ﬁck sedan
gå utvändigt ledaren på slutrundan men redan i sista sväng hade
de kontroll på händelserna. Över
upploppet gick sedan Sharp Launcher undan till en säker seger på
16,9a/2140 m.

Sharp Launcher tog första segern för Kajsa Frick som glatt kunde kosta på sig en segergest.
Foto: Kim Nyblom/Foto-Mike

OLA HALLERSTEDT

071218

18:e championtiteln på Rättvik
I och med gårdagens lunchtävlingar på Rättvik avrundade banan årets tävlingssäsong.
Som brukligt hyllades banans
champion och i år hade Leif
Witasp återställt ordningen när
han tog sin 18:e titel.
Efter att ha lånat ut championtiteln ifjol stod Leif Witasp åter som
segrare när Siljanstravet körde sin
ﬁnaldag under gårdagen. Totalt
blev det 18 segrar på hemmabanan
och den sista för året kom i dagens
sjunde lopp bakom egentränade
Oliver Gene.
Trots att fyraåringen la bort en hel
del på en inledande galopp kunde
han komma tillbaka starkt och avgöra sista biten.
OLA HALLERSTEDT
Rättviks champion vann med Oliver Gene trots en rejäl startgalopp.
Foto: Kim Nyblom/Foto-Mike

www.WITASP.se

071219
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Kajsa överraskade på Gävle

Färdigtävlat för Turbo Sund

Kajsa Frick gästade Gävletravets tävlingar under gårdagen
och ﬁck med sig en seger hem.
Hon ﬁck dock vänta till kvällens
sista lopp som hon vann med
Pork Chops.
Trots spår längst ut på vingen var
det inget snack från början och
Pork Chops tog direkt hand om
ledningen. De ﬁck sedan lite press
längs vägen men Turbo Thrust-sonen stod i en klass för sig och försvann till en överlägsen seger. Vinnaroddset blev glada 17,38.
OLA HALLERSTEDT

071230

Kajsa och Askö
Serve tog tredje
raka

Under lördagens tävlingar på
Gävle tog Kajsa Frick tredje
raka segern med Askö Serve.
Efter ytterligare en rejäl insats
väntar nu V75 på lördag.
- Det ska bli intressant, säger
Kajsa Frick.
Askö Serve ståtar nu med tre raka
triumfer. Vid samtliga segrar har
Kajsa Frick suttit i sulkyn och senaste vinsten kom på Gävle i lördags.
- Jag klev fram i dödens efter 500
meter och sedan kontrollerade vi
fältet. Det här är en ﬁn häst med
riktigt bra inställning, sammanfattade Kajsa.
OLA HALLERSTEDT

Leif Witasps stora stjärna Turbo
Sund har gjort sitt sista framträdande på tävlingsbanan.
Efter långdragna sjukdomsproblem har kretsen runt hästen nu
beslutat att han får lägga tävlingsskorna på hyllan.
- Jag tycker det känns skönt, säger tränaren Leif Witasp.
Turbos Sunds sista seger kom på
Örebro i juni men efter det fungerade han inte alls utan ﬁck en paus
från tävlandet. Man fann att Turbo
Sund led av allergi vilket han behandlades för men i comebacken i
november var det inte det rätta draget och efter genomklappningen
senast undersöktes han på nytt.
- Han har varit på veterinärhögskolan i Ulltuna i tre dagar
och blivit genomgången från topp
till tå. Det visade sig att han har
en sammanväxning i lungan och
därav har det blivit bronkiter och
blödningar. Det i sin tur har yttrat
sig på samma sätt som allergiproblem, berättar Leif.
Lungproblemet är något som Turbo
Sund har dragits med under större
delen av sin karriär, vilket förklarar att han har varvat fullkomligt

briljanta insatser med sämre.
- Han ﬁck transportsjukan på hösten som treåring när han var på väg
hem från Italien och det ska vara
den bidragande orsaken till skadan, säger Leif.
Vilket är det roligaste minnet
med Turbo Sund?
- Det har varit otroligt många roliga stunder med honom men det
man mest minns är just Italienresan när han vann Europeiska Treåringschampionatet i Milano.
Även hans seger i ett treåringslopp
under Elitloppshelgen 2004 kommer jag heller aldrig att glömma.
Han var en fantastiskt snabb häst.
Vad händer nu med Turbo?
- Det ﬁnns intressen i Italien som
vill ha dit honom som avelshingst
i och med hans intressanta stam,
så troligen kommer han att stå där
nere under våren.
Hur känns det nu då när sagan
har fått sitt slut?
- Jag tycker det var jäkligt skönt
att vi ﬁck reda på vad det var som
var fel. Nu slipper han gör några
ﬂer dåliga starter och det känns
som sagt bara bra, avslutar Leif
Witasp.
OLA HALLERSTEDT

www.KAJSAFRICK.se

ÅRET SOM GICK...

Ännu en travsäsong lider mot sitt slut och det har blivit dags att göra en liten tillbakablick.
Leif och Kajsa har fått ge sin syn på året med både glädjestunder och mindre roliga saker.
Leif, vilken var det roligaste
ögonblicket under 2007?
- Det har varit en hel del ”normala”
höjdpunkter under året men den
som har dragit det tyngsta lasset
under 2007 är ju helt klart Staro
Almab. Han har bevisat att han besitter bra kapacitet och andraplatsen i Europaderbyt på Bjerke är
det största som har hänt oss under
året.
Det tråkigaste då?

- Jag tycker att jag överlag har haft
för dåligt resultat på treåringssidan. Jag hade förväntat mig mer
av dem och sedan har även en del
andra individer inte riktigt kunnat
följa upp ett bra fjolår.
Nu har det blivit dags att lämna året som gick bakom sig och
blicka framåt med en ny spännande, säsong. Vad har du för
mål för 2008?
- Som vanligt ska vi ta fram lite

ﬁna unghästar så vi får vara med
i de klassiska loppen. Vi har ﬁna
hästar som jag hoppas ska kunna
vara med och ta för sig under året.
Sedan har jag ju även mitt stående
nyårslöfte; att hålla matchvikten.
Vilka av stallets hästar tror du
kommer att sticka ut mest under
nästa år?
- Bland treåringarna känns det för
dagen som att Rocky Race, Global
Kilkea och Yucay Boko kommer
att göra bra ifrån sig. En outsider
får Yosemite Boko vara. Förutom
det har ju Arnizette Nova redan visat lite vad hon går för.
- Av de nyblivna fyraåringarna hyser jag mest tro till Big River Supreme, Yahaa Brodda och Friendly
Friend och bland de läldre hoppas
jag på fortsatt utveckling hos Staro
Almab. Även Sara Nobell hoppa
jag får visa vad hon kan och en
liten outsider får Granlieng Oda
vara, avslutar Leif Witasp.

Leif och Kajsa siktar högt 2008. Foto: Kim Nyblom/Foto-Mike

Kajsa, vilken var det roligaste
ögonblicket under 2007?
- Kuskmässigt får jag nog säga
V75-segern med Tosca du Ling på
Eskilstuna. Det var riktigt skoj. Sedan var ju även segern med Rapp
Best också jättekul. Det är två riktigt ﬁna hästar som man har fått
äran att köra.
- En annan höjdare var ju på Rättvik nu den 10:e då stallets hästar
gick så bra. Ett extra plus var det ju
också att ”Babsan” ﬁck vinna. Den
kvällen hade vi även jultallrik till
våra hästägare, så det var lyckat.
Det tråkigaste då?
- Det var att vi ﬁck ta bort Aston
Hamp. Det kändes verkligen. Det

är ju så i den här branschen, hästarna blir ens vänner och det här
var en otroligt tråkig händelse.
Nu har det blivit dags att lämna året som gick bakom sig och
blicka framåt med en ny spännande, säsong. Vad har du för
mål för 2008?
- Framförallt att ﬁxa till siffrorna
från 2007. Sedan vill jag ha glada
och nöjda hästägare. Det ska vara
roligt att äga häst hos oss och man
ska få lite mervärden än bara själva
tävlandet.
Fjolåret siffror var tråkiga och jag
ﬁck ta mycket skit för det så jag
hoppas verkligen att 2008 kommer
att bli roligare och det ser verkli-

gen ut så materialmässigt.
Vilka av stallets hästar tror du
kommer att sticka ut mest under
nästa år?
- Bland unghästarna tror jag mycket på B.W.L.Champion. Om han
bara visar det han har visat hittills
av sin inställning och karisma så
tror jag det kan bli väldigt roligt
det här året.
- Sharp Launcher tycker jag har
mycket ogjort bland de äldre och
konkurrensen här uppe är lite tunnare än där nere. Även Candy Race
har visat så ﬁn uppfattning de starter hon gjort så hon kommer säkert
också att bli nyttig, avslutar Kajsa
Frick.

www.WITASP.se

MÅNadsrapport DECEMBER
stall witasp
ETTÅRINGAR
Arnie’s Laphroaig - En ﬁn häst som gör
det vi begär. Han är mycket körd och ska
börja med tempoträning efter helgerna.
Carabiner Hanover - En något mindre,
men otroligt snygg häst. Han har varit
lite stel efter hemkomsten men det blir
bättre.
Castor Race - Hade lite problem med magen ett tag men det har nu släppt och han
går för fullt. Han utvecklas konstant men
jag har inte varit hård på honom ännu
Dream Turbo - En ﬁn märr som sköter
sig föredömligt. Hon har faktiskt börjat
att växa något nu och det behövs.
Enzo Wibb - Börjar visa lite klassighet
och uppför sig stabilt och säkert. Jag är
mycket nöjd med honom för dagen.
Gliding Strength - Har blivit ﬁnare efter inköpet tycker jag och ser ut som en
färdig häst. Hon är en långsträckt och ﬁn
märr.
KC Spring Caviar - Har växt till sig och
ser helt ok ut för dagen. Hon är rejäl att
köra och har bra gång.
Pain Riche - Har småhostad och varit lite
förkyld en tid så vi har därför kört lugnt.
Det har börjat släppa nu och jag får trycka
till honom framöver så får vi se hur han
svarar på det.
Piacenza - En liten oansenlig märr som
kan springa och rör sig på ett ﬁn sätt.
Roseley Gene - Var sent inkommen och
har gått för vagn en hel del nu. Uppförandet har blivit stabilt och bra så fortsättning
följer.
Rural Legend - En snygg häst av den
mindre modellen som har varit lite stökig
efter hemkomsten. Han blir dock klart
bättre och ser intressant ut.
Sergei Hanover - En rejäl häst på alla sätt
och vis som visar god uppfattning och rör
sig bra.
Tunsta Turbo - Har grovnat i betydligt
den sista tiden och känns mycket bra för
dagen. Jag har lite förhoppningar på att
han ska kunna ge Turbo Sund lite reklam.
Turbo Trizz - Växer och är fortfarande
lite fransk i gången men blir bättre ju mer
hon blir tränad så förhoppningsvis växer
det bort.
Turbo Viking - Rör sig på ett bra sätt och
är grov och ﬁn. Han ser ut åt det färdiga
hållet och jag kommer att skärpa till honom i jobben och vi försöker köra premielopp i hygglig tid.
Turbolines - Ser ut att vara en liten enkel
häst men har bra skalle och driv i steget.
Jag har inget att klaga på för dagen.
Turbonina - En riktigt ﬁn häst som dock

kanske är något liten. Hon är mycket lik
sina föräldrar och jag hoppas hon fortsätter att utvecklas som hon visat idag.
tvåÅRINGAR
Arnizette Nova - Har fått en liten paus
efter sina starter och ska dras igång igen
efter helgerna. Hon har gjort det bra så här
långt och vi förbereder henne för ny start
i månadsskiftet.
Conventum Hall - En lite enklare sort
som dock har bra driv i steget. Han jobbar
positivt och är startklar.
Enjoy Ella - Har jobbat bra en tid men
kom in i en växtperiod och tas därför
lugnt för dagen.
Global Kilkea - Var ute och debutvann
på 18,3 på ett bra sätt och höll då emot
tappert från ledning. Hon har tagit loppet
på ett bra sätt och jobbar fortsatt bra inför
treåringssäsongen.
King of My Heart - Har gått mycket
backträning och varit lite tunn så vi har
försökt lägga på honom lite muskler. Han
har gått 1.24 som bäst men jag räknar inte
med att han är startklar förrän i februari/
mars.
Kulls Monique - En liten lättspringande
tjej som debuterade på ett bra sätt. Hon
blev dock lite stressad i andra starten och
galopperade. Det ﬁnns bra fart i henne
och hon startar igen inom kort.
Petite Ribb - Fortsätter att utvecklas och
har lagt på sig mycket på sista tiden. Det
är bara positivt på den fronten och hon har
gått 1.24 i jobb.
Quayle Gene - Har utvecklats mycket
sista tiden och jobbade 1.20 inför debuten
då han tyvärr hoppade i klar ledning på
upploppet.
Rocky Race - Fortsätter sin ﬁna väg och
allt är bra. Han kvalade på 21,1 i december och nu ska han ﬁnslipas. Jag räknar
med att startar honom i månadsskiftet januari/februari.
Ultracane - Har varit behandlad men har
nu återupptagit jobben. Han har bara gått
1.28 full distans men allt är väl så långt.
Wind of Heaven - Kan mycket i sina
ljusa stunder men är lite bångstyrig i vissa
moment och galopperar därav ofta. Hon
har dock bra fart i sig och är startklar.
Yosemite Boko - Äntligen börjar det se
ljust ut för honom efter att ha dragits med
lite bogproblem. Han har gått 1.28 full
väg och är på rätt väg nu.
Yucay Boko - En stor och rejäl häst som
tyvärr galopperade i kvalet men klarade
sig ändå och avslutade 1.19 sista varvet.
Han gjorde sig lite illa efteråt och stod
över några jobb men är åter i full gång.
Jag förväntar mig mycket av honom i år.

Yurrae Boko - Har bara gått tryckvagn
några veckor och fortsätter med det. Hon
tappade lite aptit och blev lite tunn så vi
försöker ﬁxa det för springa det kan hon.
treÅRINGAR
Alandias Lime - Har haft semester en
period men har nu återupptagit träningen
fullt ut. Det ﬁnns inget att klaga på för
dagen.
Big River Supreme - En härlig häst med
bra inställning som vann hemma i Rättvik
på ett bra sätt. Han har även växt något
och börjar se klart bra ut. Han jobbar bra
och får starta på regelbundet.
Friendly Friend - Har fått gå till vintervila då hon inte var som bäst i senaste
starten. Hon har även dragits med lite halsproblem men är kvitt det nu och tränar
för fullt.
M.T.Campari - Var bra i debuten men
det har mest strulat efter det med mycket
galopper. Hon jobbar fortsatt bra och får
starta på.
Mosippa - Har känts helt ok i jobben men
det har inte alls stämt i loppet på sistone.
Efter senaste starten galopperade hon dubbelt på en 1.34-tid så fart ﬁnns det men vi
måste hitta felet.
Pink Demon - Är på gång igen efter ﬂera
skavanker och har gått en del jobb och
känns fräsch och ﬁn. Han har dock någon
vecka kvar till start.
Pommier - Hade jobbat bra inför comebacken men var inte alls till sin fördel
då. Vi har inte hittat några fel på henne
efter det så jag får prova med balansjusteringar.
Red Light Girl - Gjorde några bra lopp
men tappade sedan aptiten. Hon är nu i
full gång igen och äter och mår bra. Hon
jobbar normalt och startar inom kort.
Silvernova - Skulle göra någon start till
men det fanns inga bra lopp så han har
fått gå några lugna jobb med unghästarna.
Han är pigg och kaxig för dagen.
Simb Lorrikeet - Är upp och ner och jag
får ingen riktig stil på henne. Hon går med
i de ﬂesta tempon men är lite för blöt sista
biten. Jag har ﬂyttat in henne till banan för
att göra något nytt.
Spicy Knight - Vårat problembarn som
sitter inne med bra kapacitet. Hon är behandlad i samtliga leder i framknäna och
det visar sig snart om det är rätt medicin.
Vi håller tummarna för det.
Staro Boris - Den lite tyngre sorten som
har varit behandlad i omgångar. Han går
regelbundna jobb och jag set lite bättring
på det hela men det kommer att ta tid.
Thegoldenshoe - Har vaknat till ganska
rejält och är i princip kvalklar. Han ska

gå några jobb till efter helgerna så att allt
fungerar när han ska kvala.
Yahaa Brodda - Har gått mycket tryckvagn och lagt på sig. Hon har som bäst
gått 1.28 full distans och känns riktigt bra
för dagen.
fyraÅRINGAR
Alandias Kismet - Gjorde någon hygglig
start men var inte som bäst i senaste starten. Hon är svullen i ett ben men är helt
ohalt så vi tränar försiktigt och hoppas att
det släpper så vi kan gasa för fullt igen.
Chatman Fri - Är otroligt tunt jobbad
och körs motion för dagen.
Granlieng Oda - Har höjt sig avsevärt
sista månaden och gick klart godkänt som
tvåa senast. Jag hoppas hon fortsätter så
här för då kommer hon att tjäna en hel del
pengar framöver.
High Ace Laday - Var en besvikelse senast och vi trodde att hon var på väg mot
en ny formtopp men svek istället. Hon är
uppkollad och behandlad och går återigen
jobb. Hon startar inom ett par veckor.
Kulls Nero - Har bra form men det ﬁnns
inga lämpliga lopp. Han jobbar på i normal utsträckning och startar så fort tillfälle ges.
Loftus Road - Har jobbat bra en längre
tid men får bara bakspår. Om han har lite
röta när han startar tycker jag han ska ses
med chans.
Oliver Gene - En väldigt humörbetonad
häst som gick kanonbra då han vann trots
galopp men var helt oinspirerad senast. Vi
måste justera lite utrustningsdetaljer så får
vi se om vi kan hjälpa honom att komma
på bättre tankar.
Sara Nobell - Var väldigt ﬁn i kvalet och
ﬁck ta igen sig någon dag efter det. Hon
jobbar på i lugnt och ﬁnt tempo och vi siktar på start i början av januari. Jag har inte
testat henne så jag har svårt att veta vart
jag har henne i comebacken.
Staro Almab - Blev struken på Solvalla
och är behandlad i en bakkota. Han är
återigen fräsch och har gått till vintervila så det blir några veckors tung träning
framöver.
Toast Master - Har gjort två godkända
lopp som valack och uppträdandet har varit bra och stabilt. Det ser ljust ut för hans
del och han får starta i lämpliga lopp ett
tag till.
ÄLDRE
Deﬁ Trizz - Var faktiskt riktigt bra i sitt
framträdande på Vincennes strax innan
julhelgen då hon var femma i ett stort fermåringslopp för ston. Enligt rapporterna
från Frankrike jobbar hon klart bra efter
det och startar troligtvis härnäst i ett montélopp i början av året.

Engesve Bella - Var ute i början av december och gjorde ett riktigt bra lopp.
Hon skadade sig sedan lätt i transporten
på väg till Romme och blev struken. Det
var inte så allvarligt så förhoppningsvis
ska vi hitta något bra lopp åt henne vad
det lider.
Kia Darban - Har gjort en hel del bra
lopp förutom senast då hon svek som dunderfavorit på Rättvik. Jag misstänker att
banan var för lös då och hon ﬁck mjölksyra för hon känns ok efteråt och vi tittar i
proppen efter nya lopp framledes.
Ringside - Håller jämn och bra form och
tjänar pengar i stort sett varje gång. Han
får fortsätta att starta på regelbu.
Turbo Sund - Som ni har läst har vi konstaterat att han lider av ett lungproblem
som är såpass allvarligt att vi har beslutat att inte starta mer. Inget är 100% klart
var han kommer att uppstallas som avelshingst men det lutar åt Italien.
ÄNDRINGAR
IN:
Carabiner Hanover
Hingst -06, Andover Hall - Chiptease

Chatman Fri

Hingst -03, Yankee Mustang - Florita Simone

Gliding Strength

Sto -06, Yankee Glide - Solid Strength

KC Spring Caviar

Sto -06, SJ’s Caviar - Spring Image

Rural Legend

Hingst -06, Windsong’s Legacy - Kelsey A

Sergei Hanover

Hingst -06, Yankee Glide - Sally Hanover

stall frick
ETTÅRINGAR
B.W.L.Power - Knatar på och blir en rejäl häst. Jag har inte kört något tempo än
men han har bra tryck i steget.
M.T.Encourage - Bara växer och växer
och är en rejäl dam som gör allt rätt så
här långt.
TVåÅRINGAR
B.W.L.Champion - Har blivit lite hingstig
för dagen. Han tränar vidare och ska få
något ﬁnslipande jobb innan debuten. Det
här är en ﬁn häst som jag tror mycket på.
Elsa Nobell - Har vi börjat köra igång och
det är inga fel på henne hittills. Hon får gå
tung träning en tid nu.
Evelina Xing - Har bara gått mycket
mängdträning och blir starkare och rejälare. Hon kommer att gå lite banjobb och
sänka tider i slutet av månaden.
Jollie Whitsun - Har fått ta det lite lugnt
en period med mycket massage och det
känns att hon har behövt det. Hon är smidigare och rejälare nu och tränar tungt för
dagen.

Midnightconfession - Sköter sig fortfarande riktigt bra och sänker tiderna sakteliga. Hon sköter 1.25-jobben på ett bra
sätt och om han fortsätter så här kan det
bli debut framåt mars.
TREÅRINGAR
Candy Race - Fick vinna på ett riktigt bra
sätt senast och ska bli intressant att prova
bakom bilen på torsdag. Jag tror hon kommer att få ﬁna månader framöver.
Stråets Peppzy - En ﬁn travare med lite
eget humör. Jag har bara kört runt 1.30
men det känns som att hon kan mer. Hon
är lite sen men sänker tiderna successivt.
FYRAÅRINGAR
Can Trust - Har vi stärkt träningsdosen
på och hon har svarat bra på det. Hon går
bara tung träning så det saknas några jobb
innan det blir debut för oss.
Sharp Launcher - Har gått två riktigt bra
lopp och känns bara bättre och bättre. Han
startar igen på torsdag med bra chans och
jag hoppas han ska kunna få vara med i
något rikstotolopp framåt våren.
äldre
Barbaras Courage - Har formen på topp
och senast gick hon i mål med krafter sparade. Hon startar igen på lördag och vi
smyger med och hoppas på en ny slant.
Stella Song - Blev generad till galopp i
första sväng senast och kusken sa att hon
kändes bra. Jag hoppas hon har lite tur
på torsdag så vi får nya poäng för hon är
bättre än raden.
Stensborgs Caisa - Kom in i träning när
ägaren åkte på semester. Hon är en ﬁn
märr som har för lite pengar på kontot
p.g.a. strul och otur. Hon känns bra för dagen men har för lite poäng så vi anmäler
och hon ska passas när hon kommer ut.
Trocadero Sund - Var ute i lördags men
jag har varit för snäll mot honom för han
sprang och bromsade sig i fel efter 700
meter. Han kändes bra för övrigt och jag
anmäler på. Med tanke på att han har varit
bra innan så tror jag han har mycket att
hämta när han står på fyra friska ben.
ÄNDRINGAR
IN:
Stensborgs Caisa
Sto -98, Super Arnie - Zootonia

Stråets Peppzy

Sto -04, The Bad Boy - Stensborgs Caisa

UT:
La Fiori

