Stall

Leif Witasp
Kajsa Frick
NUMMER 2 2007 RAPPORT FÖR FEBRUARI

ÅRGÅNG 3

V75-SUCCÉ!
Varsin seger till Kajsa och Leif

Omslaget:
Kajsa Frick och Leif Witasp ﬁrade
ﬁna framgångar på V75 under februari då de tog en varsin seger.

Producerat av
Travdirekt i Karlstad HB
w w w. t r a v d i r e k t . c o m

Foto: Maria Holmén & Lars Jakobsson.
Montage: Ola Hallerstedt

Stall leif witasp FEBRUari 2007
Antal

1

2

3

Seger

Plats

Prissumma

19

4

2

1

22%

39%

288.000 kr

vinstrikaste häst FEBRuari

Staro Almab (2 st 2-0-0) 125.000 kr
Jag tycker det är skönt att vi har fått lite allmän form
i stallet och även marginalerna på rätt sida. Det blev
en härlig V75-seger i helgen och vi prova igen med ett
nytt gäng på lördag. Men mitt upp i det så tar jag mig
två veckors semester och åker västerut så Kajsa får ta
hand om ruljansen här hemma.
Nilas Gene, Staro Almab, Cafu Cafe och Deﬁ Trizz
väntar vi på nu och vi har några treårstjejer som står
nära debut. Det känns som en riktigt intressant tid
framöver och även vår stjärna Turbo Sund ser riktigt
lysande ut för dagen.
/Leif

Stall kajsa frick februari 2007
Antal

1

2

3

Seger

Plats

Prissumma

11

0

1

1

0%

18%

50.000 kr

vinstrikaste häst FEBRuari

La Fiori (2 st 0-0-1) 23.500 kr
Det är alltid fantastiskt roligt att vinna på V75 och nu
senast på med Rapp Best var inget undantag.
Av mina egna hästar så tycker jag att de som har startat känns bra men vi har haft lite oﬂyt i loppen senaste
månaden och omstarter och annat småstrunt. Vi får
hoppas att det vänder för djuren har form för dagen.
Framförallt ska man passa upp med La Fiori och även
Lass John känns rejäl i jobben så det ska bli intressant att se hur långt han räcker i årsdebuten.
/Kajsa

nyhetsbörsen
februari 2007
070204

070204

Solvallaseger för Katrin i galans rampljus
Staro Almab
Under gårdagens V75-tävlingar
på Solvalla startar Leif Witasp
Staro Almab i ett av ramloppen.
I en uppgörelse för fyraåringar
ledde Supergill-sonen från start
till mål.

Leif Witasp har stora förväntningar på den nyblivne fyraåringen och
i årets andra start på huvudstadsbanan blev det seger. När startbilen släppte fältet tog Staro Almab
direkt hand om ledningen och
Leif valde sedan att dra i ett jämnt
K Frick på väg fram för att hämta pris som Årets lärling. I bakgrunden syns sambon Niclas rörd till
tempo. Trots att det blev lite segt Katrin
tårar.
över upploppet höll Rättviksduon Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
undan med en säker längd.
Katrin K Frick vann titeln årets lärling.
Pappa Leifs Engesve Bella ﬁck titeln årets kallblodiga fyraåring.
OLA HALLERSTEDT
Det blev stall Witasps facit från årets travgala.
V75-segern med Deﬁ Trizz i slutet av året vägde givetvis tungt när
Katrin K Frick tog hem titeln Årets
lärling på region 3:s travgala som
gick av stapeln under lördagskvällen.
Det blev ytterligare en utmärkelse
till stall Witasp och det var Engesve Bella som tog hem titeln Årets
kallblodiga fyraåring efter sin seger i norska stoderbyt.
OLA HALLERSTEDT
Familjen Frölin och tränare Leif Witasp blev så här glada när Engesve Bella blev årets kallblodia fyraåring.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

070206

V65-dubbel på Romme

070206

Kajsa vann syskonﬁght

Storasyster Kajsa höll knappt undan för utvändiga
lillasyster Katrin.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Igår ﬁck Kajsa Frick visa lillasyster Katrin vem som är äldst.
de utvändigt och följde med i an- I andra loppet på Romme blev
falla sista 800. Över upploppet var det en rafﬂande slutstrid syststorfavoriten (spelad till 19 för 10) rarna emellan där storasyster
starkast och kopplade säkert grepp drog de längsta strået.
om ledande Shackelton Carjan.
Innan dess hade Leif inlett V65- Tillsammans med Gunnar Lundspelet med en rejäl överraskning gren’s Hurricane Alansa spurtade
i den första avdelningen då han Kajsa hem P-21-loppet på Romme
lotsade in loppets minst streckade igår. Hon blev dock rejält utmanad
häst Kozac Race först över mållin- av lillasyster Katrin som satt upp
jen. Efter ett ﬁnt smyglopp i rygg bakom favoriten Linus Ness men
på ledande Hercules Laser kunde storasyster lyckades hålla undan
11-åringen(!) säkert hålla undan med minsta möjliga marginal.
för favoriten King One sista biten.
OLA HALLERSTEDT
- Han verkade trivas på den stumma
banan idag, sa Leif efter loppet.

Efter mycket strul var äntligen Nilas Gene tillbaka som en vinnare och spurtade hem ett V65-lopp på Romme.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Leif Witasp blev dagens man på
Romme igår kväll då han tog en
snygg dubbel.
En storskräll och en favoritseger blev det då han vann med
Kozac Race och egentränade
Nilas Gene.
Efter mycket strul är äntligen Nilas
Gene tillbaka på banan som en vinnare. I somras var det bara galopper för Lindy’s Crown-sonen och
beslutet fattades att kastrera honom. Det verkade vara lösningen
och efter comebacken i vinter har
femåringen skött sig perfekt.
Igår ﬁck Nilas Gene ett lopp i fjär-

OLA HALLERSTEDT

Kozac Race var minst streckade i första V65-avdelningen och städade rejält i kuponghögen.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

070218

Kajsa och Rapp Best bäst på V75

Kajsa Frick bjöd på en härlig segergest när hon skar mållinjen som segrare tillsammans med Rapp Best i V75-4 på Bergsåker.
Foto: Maria Holmén

I V75-4 på Bergsåker forcerade
Kajsa sin springare till ledning in
i första sväng och stannade sedan
där ända in i mål. Kajsa valde att
dra i jämnt, hårt tempo hela vägen
och via en avslutning i underkant
1.24 sista halvvarvet sprintade
Tioåriga Rapp Best är en snabb Spang Best-hingsten undan till en
men lynnig herre. Kajsa Frick ver- lätt seger.
kar dock komma bra överens med - Han höll farten fantastiskt och
honom och igår tog de andra segern var jättebra idag. Jag valde att
tillsammans på lika många försök. hålla bra tempo hela vägen men
Två starter och två segrar.
Det är facit för Kajsa Frick och
Rapp Best.
Igår tog de andra segern tillsammans när V75 avgjordes på
Bergåker.

trodde verkligen inte att vi skulle
vinna så här enkelt, sa en mycket
glad Kajsa efter loppet.
Dessförinnan hade hon haft två
hästar från det egna stallet till start
och där slutade La Fiori trea efter
en riktigt fantomspurt medan Annie Laday, körde av lillasyster Katrin, galopperade på upploppet.
OLA HALLERSTEDT

070221

Turbo börjar röra på sig
Stall Witasps stora stjärna Turbo Sund gjorde sin senaste start
för snart fem månade sedan.
Sexåringen har nu börjat vägen
tillbaka till tävlingsbanan och en
ny säsong.
- Än så länge ser allt bra ut, säger Leif.
Fjolåret började riktigt bra för Vi-

king Kronos-sonen men avslutningen blev inte lika lyckosam.
Kombinationen avel/tävling fungerade inte fult ut så i år kommer
Turbo Sund endast att tävla. Därför har han spenderat vintern på
Homna Stuteri där han har tömts
på sperma.
Nu är det dock vinterträning som
gäller för Turbo och nyligen gick

han ett lugnt jobb efter 1.29 full
väg och tränare Witasp är fullt nöjd
med hingsten.
- Han är lugn och ﬁn och hade bara
64 i puls efteråt. Det är kul att det
börjar röra på sig nu och om allt
går som planerat blir det årsdebut i
början av april, säger Leif.
OLA HALLERSTEDT

070224

070224

Nilas Gene har hittat en riktig formtopp och tog andra raka V65-segern på Romme.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Leif Witasp blir intervjuad efter Staro Almabs V75-seger på Åby.
Foto: Lars Jakobsson

Andra raka för
Nilas Gene

Staro Almab avgjorde
V75-thriller

Leif Witasp gästade Åbys V75tävlingar med en häst och ﬁck
vända hem till Dalarna med full
pott.
Staro Almab avgjorde nämligen
den femte avdelningen efter ett
rafﬂande upplopp.
Trots ett svårt åttondespår bakom
- Jag har trott en del på honom
startbilen satsade Leif Witasp
så det var skönt att han ﬁck visa
framåt och efter ett halvvarv ﬁck
vad han kan, sa Leif efter lopstorfavoriten överta ledningen. Väl
pet.
i tät ﬁck Witasp bestämma tempot
och via en 14,0-avslutning sista
När startbilen släppte iväg fältet
halvvarvet gick Lindy’s Crownvar Staro Almab bra med från sitt
vallacken enkelt undan över uppandraspår och i första kurvan kröp
loppet.
Leif ner i rygg på ledande King
Haro. Staro Almab låg friskt på
OLA HALLERSTEDT
Nilas Gene visar fortsatt ﬁn vinter form.
Under gårdagens V65-tävlingar
på Romme tog femåringen andra raka segern.

bettet hela vägen och när sedan
utvändige Super Mack Håleryd
galopperade mitt i slutsvängen uppenbarade sig luckan för Rättviksduon. Ledaren var slagen i början
av upploppet men in mot mål kom
denne tillbaka och när linjen skars
var de två hästarna i stort sett jämsides. Segern gick dock till Staro
Almab med minsta möjliga marginal.
- Jag tyckte vi enkelt kopplade
grepp in på upploppet men det tog
emot väldigt sedan så det var skönt
att linjen räddade mig, sa en mycket nöjd Leif.
OLA HALLERSTEDT

070228

Kajsa inledde Gävles V5:a
Kajsa Frick gästade Gävletravets
tävlingar under gårdagen och ﬁck
med sig en seger hem.
Med Baggå Boy spurtade hon hem
V5:s första avdelning.
Ifjol gjorde Baggå Boy 18 starter utan

att få vinna. Å andra sidan var han bara
oplacerad två gånger. Igår var det dock
dags för åttaåringen att äntra vinnarcirkeln efter att ha spurtat hem V5-1 på
Gävle.
- Han ﬁck ett sådant lopp han ska ha

med ryggar till upploppet och avgjorde
enkelt sista biten, sa Kajsa och fortsatte:
- Han har gått bra en längre tid utan att
få sätta dit den men idag stämde allt och
då ﬁck han visa vilken ﬁn form han
har.

MÅNadsrapport FEBRuari
stall witasp
tvåÅRINGAR
Arnizette Nova - En typisk Super Arniepräglad märr som har väldigt lätt för sig
men kan vara lite vass i temperamentet.
Vi kör 1.40/1600 m och det ﬁnns inget att
klaga på.
Conventum Hall - En härlig häst med bra
driv i steget och de dagar han är på rätt
humör har jag kört 1.40/1600 m.
Evelina Xing - En rejäl häst som har blivit lite rullig och jag tror det är för att hon
växer ytterligare. Hon har bra driv i steget
annars och springer 1.40/1600 m.
King of My Heart - En av de ﬁna tvååringarna som dock kan bli lite vass emellanåt. Han är ändå reglerbar och ﬁn och
har inga problem med 1.40/1600 m.
Kulls Monique - En liten ettrig tjej med
ett otroligt driv. Jag får hålla henne lite
dämpad men 1.40/1600 m är inga problem.
Petite Ribb - Har inte kommit så långt
efter sin operation och springer tyvärr
fortfarande lite snett. Hon har lite problem med ett bakben så vi håller på och
stretchar det.
Quasimodo Gene - En häst som har utvecklats rejält i vinter. Han är stor och ﬁn
och det ﬁnns inget att anmärka på för dagen. Han går 1.40/1600 m.
Quayle Gene - Är inte alls lika tidig som
de andra men det ﬁnns ändå spring i benen
på honom. Han har gått nedåt 1.40/1600
m och kommer allt mer.
Superfeet - Är sen och har haft lite växtverk också. Han har gått mycket i skogen
och vi har även kommit till rakbanan där
vi har kört 2.00.
Ultracane - En helt okomplicerad och
trevlig kille som gör allt rätt för dagen.
1.40/1600 m löser han bra.
Wind of Heaven - En ﬁn märr som har
lätt för sig. Tyvärr råkade hon ut för en
sårskada och stod över något jobb men
hon har nu återupptagit rakbanejobben
och vi kör runt 1.45-1.50.
Yosemite Boko - En rejäl grabb som ﬁck
ett litet sticksår som blev infekterat. Därav
har han fått gå motion men är nu återigen
färdig för snabbjobb. 1.40/1600 m ligger
vi på för dagen.
Yucay Boko - En rejäl, stor kille som börjar att använda benen på rätt sätt, d.v.s. ta
ut steget som han ska. Då har farten också
kommit och han går 1.40/1600 m.
Yurrae Boko - En riktig ﬂygmaskin som
dock har humöret lite emot sig i vissa
lägen. Det är bara att hålla sig kall och
jobba på för här ﬁnns det resurser. Vi kör
1.40/1600 m för dagen.

treÅRINGAR
Alandias Lime - Var ute och galopperade i årsdebuten och kördes 1.18 ett varv
innan hon togs upp. Hon får jobba på ytterligare någon vecka innan vi hittar något
lämpligt lopp åt henne.
Albert Hall - Var lite trött och hängig i
jobben efter kvalet så vi ska kolla upp lite
blodvärden. Jag hoppas det står rätt till
och då är det inte långt kvar till debut.
Bandit Zon - Börjar närma sig debut och
var klart uppåt i senaste jobbet då han
gick 21,5. Han behöver dock några jobb
till innan vi tittar i propositionerna.
Bekele - Står och stampar på samma ställe
som han gjort senaste halvåret. Vi har provat alla möjliga förändringar utan resultat.
Här får vi ta oss en funderare om vad vi
gör i framtiden.
Bianca Trizz - En liten naggande god tjej
som har utvecklats konstant under vintern. Vi har kört 1.23 på ett bra sätt och
det är inte långt från kval.
Big River Hotlips - Kvalade på en 22-tid
för några veckor sedan och ﬁck en paus
efter det och blev uppfräschad. Hon börjar gå jobb igen i mars men det är inget
planerat åt henne för dagen.
Big River Supreme - Har utvecklats ﬁnt
och gått 21,5 full väg i jobb. Han börjar
bli lik sin far Carl Otto och kvalar inom
kort.
Eliza Keeper - Har fått ”ryggskott” och
tar det lugnt för dagen.
Evening Star - Har varit halt från och till
i ett bakben utan att vi hittar orsaken. Vi
har gett honom lättare jobb utan att han
har blivit varken sämre eller bättre så vi
får köra på ett tag så får vi se vad som
händer.
Flying Star - En ﬁn travare som tyvärr
är väldigt bakrädd när snökokorna ryker.
När det är hårt och bra underlag har jag
kört nedåt 1.30 full väg.
Friendly Friend - Jobbar starkt och hon
har gått nedåt 1.30 på rakbanan. Hon ser
klart bra ut för dagen men har en bra bit
kvar tills tidsänkningar är aktuellt.
Hectory Vib - En rejäl och ﬁn häst som
har lätt för sig. Vi har byggt på honom en
hel del senaste veckorna så han är mogen
att sänka tider. Vi har bara kört tungt än
så länge så det blir tidsprestation nästa
gång.
M.T.Campari - Fick komma hem till gården för att gå backträning men sträckte
sig tyvärr i hagen. Hon är dock på bättringsvägen nu.
M.T.Classic Mix - Har faktiskt börjat lära
sig att ta ut steget som valack. Det är en
rejäl häst som det har börjat lossna för och
han har gått 1.32 i banjobb.

Perfect Gene - Klarade av kvalet men
galopperade tyvärr från femtespåret. Han
gick ändå 22,9 och nu blir det lite utrustningskorrigeringar och ﬁnslipning ett par
veckor innan debuten.
Pink Demon - Kan vara en tufﬁng emellanåt men är en härlig individ att köra.
Han har pullat runt under 1.22/1600 m
och är inte alls långt från debut.
Simb Lorrikeet - Fick ett litet break under helgerna och har kommit tillbaka riktigt bra nu. Hon ser lite starkare ut men
har bara gått 1.30 i rakbanejobb som fortast. Det är en bit kvar till start.
Spicy Knight - Jag gillar den här sorten.
Hon har lätt för sig och gillar att träna och
i kvalet gled Katrin runt på 20,5. Vi har
inte lagt in någon debut utan väntar till
månadsskiftet mars/april.
Thegoldenshoe - Har lite problem med
aktionen för dagen och springer och drar
ett ben. Han blir allt starkare så jag hoppas att det rättar till sig så det är bara att
jobba på.
Yahaa Brodda - En av treårstjejerna som
har utvecklats över förväntan. 20,7 i kvalet var inga problem och hon startar troligtvis i slutet av mars.
fyraÅRINGAR
Alandias Kismet - Har bara haft oﬂyt
tycker jag. Hon blev förkyld och ﬁck stå
på antibiotika inför en Rommestart men
är nu friskförklarad i veckan. Vi får börja
om igen och jobba på så får vi se när det
blir start.
Cafu Cafe - Har äntligen kommit tillbaka
till det jag tänkt om honom och nu blir det
V75. Formen är bra och han får starta på
rikstoton så länge han räcker till.
Catch the Moment - Var ﬁn i ett jobb
för 14 dagar sedan men blev tyvärr riktigt halt och vi misstänker en fraktur i ett
framknä.
High Ace Laday - Fick en liten paus efter senaste starten i november och har gått
rejält. Vi var inne på banan och hon gick
då 1.22 full väg på ett tilltalande sätt. Hon
kan bli intressant i år.
Kulls Nero - Har faktiskt jobbat bättre
senaste tiden och hade lite krafter kvar
som femma på Gävle. Jag hoppas han får
starta på och får till det för jag tycker han
har mer att hämta.
Mister Sarajevo - En häst jag tycker har
överraskat positivt och gjort två starter
och gått bra. Han var fyra senast på Solvalla och har dessutom visat lite löpskalle.
Han kommer att bli nyttig i framtiden.
Petit Zin - Har haft det lite bra en period och är tillbaka i tävlingssammanhang
igen. Han nöter på godkänt för dagen.

Pine Nut - Har vi försökt göra i ordning
i vinter men det tillstöter det ena med det
andra. Vi har behandlat henne i en armbågsled och jag hoppas att det är det sista
vi gör för hästen har de förutsättningar
man kan önska sig.
Sara Nobell - Har tyvärr fått en blödning
i X-plattan och kommer att gå mycket
motion ett par månader framöver innan vi
tar ett nytt ultraljud.
Staro Alladin - Har vi lagt om träningen
på och han går bara tryckvagn för dagen.
Han får göra så ett par, tre veckor innan vi
återupptar tempoträningen.
Staro Almab - En go kille som är i den
författning jag har önskat mig. När han
t.o.m. räcker på V75 får man vara strålande glad. Jag kommer att matcha honom
lite halvlugnt för att få lite hårdhet inför
eventuella årgångslopp längre fram.
Toast Master - Jag var nog lite för tidig med årsdebuten här men han har gått
framåt väsentligt med de lopp han har
fått. Jag tror det blir skillnad i nästa framträdande och jag körde 1.21 full distans i
senaste jobbet utan problem.
Vanessa Boko - Har gått några jobb men
ﬁck känning i hasen så vi ﬁck behandla
henne. Hon börjar gå jobb igen första
veckan i mars.
ÄLDRE
Deﬁ Trizz - Är återigen i startklara tider
efter sitt break. Hon jobbar bra och startar
inom några veckor.
Engesve Bella - Känns jätteﬁn på 1.40
på rakbanan och har blivit lite mer häst
tycker jag. D.v.s. hon ser både starkare
och mognare ut. Jag hoppas hon har mer
att hämta på banan.
Ida Nevada - Nöter på och ser lite positivare ut i jobben. Hon har dock dåligt med
poäng så jag hoppas hon slinker med någonstans och kan få något ytterligare.
Kia Darban - Fick en reaktion efter kvalet i början av februari och behandlades
efter det. Hon är tillbaka i jobb nu och ska
gå lite skarpare i mars. Det är inte långt
från start och jag ser fram emot årsdebuten.
Lady Wall Star - Krångelmaja som känns
stark och rejäl i jobben men inte fungerar
100% aktionsmässigt.
Nilas Gene - Har formen i zenit och har
gjort två riktigt bra prestationer på slutet. När han är så här duger han i större
sammanhang och vi provar nu V75 under
mars och hoppas att det ger lite klirr i kassan.
Ringside - Har snart nött ihop en halv
miljon kronor och det får man väl säga är
godkänt. Han startar regelbundet och har
sällan några skavanker. Vi försöker hitta
lämpliga uppgifter åt honom.

Smash Light - Har nu kommit tillbaka till
stallet. Känns stark och rejäl och vi har
kört 1.23 full väg. Hon kvalar inom kort.
Toofasttocatch - Startade för en vecka
sedan men hamnade på vingel från dett
dåligt läge. Vi kommer att försöka hitta
lämpliga uppgifter åt honom och under
normala förhållanden ska han kunna tjäna
någon krona till.
Track Dust - Har strulat hela hösten och
betett sig konstigt. Vi har ändrat lite på
utrustningen men har nu gått tillbaka till
sommar-utrustningen. Han var faktiskt
riktigt ﬁn i senaste jobbet och det ska ﬁnnas någon pollett till att hämta.
Turbo Sund - Har kommit ner i 1.25 full
väg och ligger jättebra pulsmässigt efter
ett sådant jobb men han kommer nu att få
en tuffare månad. Han är lugn och ﬁn för
dagen så vi ser med spänning fram emot
årsdebuten i april.
ÄNDRINGAR
In:
Petit Zin
Valack -03, Petit Aubiose - Bicycletas

Smash Light

Sto -02, Smasher - First Light

UT:
Bognor Regis, Juliano Nobell, Tuffe
Krax, William Nobell
stall frick
TVåÅRINGAR
B.W.L.Champion - Blir rejälare och rejälare för varje jobb han får. Vi säkner tiderna succesivt och han springer nu runt
1.45 med lätthet.
Elsa Nobell - Är en riktigt förnuftig dam
som gör allt man begär. Hon knallar 1.40
bitvis och det ﬁnns inget att anmärka på.
Kryddan Fix - Började springa snett i
vagnen och ska därför opereras för lösa
benbitar. Hon blir därmed konvalescent
ett tag.
fyraÅRINGAR
Conrads Gun Brith - Har börjat återuppta hårdträningen igen. Hon får någon
månad till på sig innan hon kommer ut på
tärvlingsovalen.
Indra Whitsun - Hade väldig otur på V75
senast då hon spetsade i två omstarter.
Hon blev sedan stressad och fungerade
inte alls i den giltiga starten. Det var synd
för hon kändes riktigt ﬁn för dagen. Hon
får fortsätta att starta på.
Lass John - Har fått några skarpare jobb
och har gått 1.22 full väg som snabbast.
Han känns stark och rejäl och det blir årsdebut om någon vecka.

äldre
Annie Laday - Var ute i V75 senast men
har oturligt trampat sig och fått ta det
lugnt efter det. Hon känns annars fortsatt
ﬁn och får starta när tillfälle ges.
Aston Hamp - Fortsätter att träna riktigt
bra men sviker i lopp. Jag hoppas att det
vänder och han får tillbaka tävlingsgnistan snart igen.
Barbaras Courage - Har gjort tre starter
i Frankrike och jag får vara nöjd med henne. Det har varit ett äventyr men kanske
är distanserna i längsta laget. Hon får göra
en start till innan hon kommer hem. Hon
känns ﬁn för dagen och kan nog få en ﬁn
säsong här hemma.
La Fiori - Var riktigt bra i V75 på Bergsåker och avslutade då sylvasst som trea.
Det blev kanske lite för tätt mellan starterna och då även banan vara dålig senast
kom galoppen. Troligtvis startar hon igen
den 9:e på Romme.
Oceans Eleven - Har gjort det jättebra
och senast fungerade han inte på banan då
han inte kom någon stans i modden. Den
starten är bara att glömma men han känns
jätteﬁn för dagen och och vi siktar nu på
ett stayerlopp den 9:e.
Staro Yardbird - Har fått lugna rakbanejobb och känns helt ok efter ett litet uppehåll. Det ska bli intressant att se på måndag om uppfräschningen har gjort sitt.
Trocadero Sund - Är jätteﬁn men har tyvärr problem med fräschören. Han startar
på måndag och då får jag känna vart han
står. På sin grundkapacitet kan han tjäna
ﬁna slantar.
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Trocadero Sund
Hingst -01, Viking Kronos - Pershinette

UT:
Kibosh, Petit Zin

