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på travgalan!
TURBO SUND
Årets treåring

KAJSA FRICK
Årets kusk

STALL LEIF WITASP FEBRUARI 2005
Antal
23
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Seger Plats Prissumma
9%
39% 172.800 kr

Vinstrikaste häst Februari:
Ringside
(2 st 0-1-0) 55.500 kr

Nu är jag igång med körandet igen
och det känns givetvis skönt. Jag
trodde att vintern skulle vara slut nu
när jag började köra men det var ju en
missräkning. Det är sånt man får leva
med!
Hästarna känns fräscha och fina för
dagen och nu när vi har fått lite snö
så kan vi öka på lite i träningen. Jag
räknar med att ha hästarna i ordning
från påsk och framöver och fram till
dess får det bli lite ströstarter.
Det ska bli intressant att följa upp
Staro Yzerman som jag faktiskt tror
kan bli ett utropstecken i år. Givetvis
känns det också kul att nyligen
avelsgodkände Turbo Sund också är
på gång!
Hälsningar

Förändringar i boxarna:
IN:
Leif Palema -01, Alf Palema - Nilema Lindy
Mister Sarajevo -03, Starchip Enterprise - She’s Irish
UT:
Bosanka, Cayenne Cafe, Kenny Photo
Frost, Number One Index, Onyx Boy,
Sembs Hollister
Offentlig Redovisning

TURBO SUND
GODKÄND!
Den 24-25:e februari var Turbo Sund i
Eskilstuna för att granskas av avelsvärderingsnämnden och beslutet blev kanske inte helt oväntat GODKÄND!
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Aldermarin

Veterinär beskrivning:
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T V Å Å R I N G A R
Absolut Dirt - En kille som har framtiden för sig och jag kör 1.45/1600 m med
honom.
Catch Me Dirt - Har fortfarande lite
växtproblem och vi har kör runt 2.00.
Catch the Moment - Har växt till sig
men blivit väldigt lat sista tiden och får
bara gå rejäla skogsturer.
Creamy Dream - Kommer allt mer och
tar för sig på ett förnuftigt sätt. Har gått
nedåt 1.50/1600 meter.
Kulls Nero - Har kommit in i trotsåldern
men det finns en del inombords så vi får
vänta ut honom.
Mister Sarajevo - En välväxt kille som
vi haft några veckor. Bra storlek och fint
driv.
Oliver Gene - Har haft en lite busig
period men skärpt sig och blivit väldigt
snäll. Går runt 1.50 i träning.
Pine Nut - Är opererad för lösa benbitar
och är konvalescent för dagen.
Staro Alladin - En liten tuffing som bara
springer för dagen och går 1.45 full väg.
Staro Almab - Är fortfarande slapp och
får mycket mängdträning i skogen.
Toast Master - Är opererad för en lös
benbit och är konvalescent för dagen.
Tonner de Brest - Fortsätter och utvecklas och vi håller oss runt 40-fart full
distans
Will Be the One - En riktigt fin sort som
har släppt till rejält sista månaden. Tränar
1.45 full väg.
T R E Å R I N G A R
Big River Topless - Har varit dålig i två
startar och får kollas upp innan nästa
start.
Born To Dance - En häst vi gillar och
har börjat visa riktigt bra uppfattning. Vi
har kört runt 1.22-1.23 och siktar på start
i april.
Catch and Smash - Har höjt sig i vinter.
Jag har testat lite på rakbanan och han
visade då 1.22 direkt. Har gjort ett stort
fall framåt.
Dandy Kemp - Har jag ”plågat” ett tag
och faktiskt väckt honom. Har kört 1.21/
1600 meter och nu stannar vi där ett tag.
Defi Trizz - Har dragits med en lätttare infektion och stått på behandling. Har
återupptagit jobben i lugn skala.
Evil Dirt - Fick vinna på en enkel senast
tid men hästen är bra och fortsätter att
starta och utvecklas.

Kia Darban - Hon rullade fast i boxen
och sträckte sig för några veckor sedan så
vi har tagit det väldig försiktig efter det.
Hon har gått ett lugnt jobb efter det och
allt är bra igen.
Lady Wall Star - Fungerar inte 100-procentigt i aktion och får jobbas lugnt tills
hon slipper hakarna.
Nalle Eme - Har börjat släppa till och
gick 1.23/1600 meter och jag är fullt nöjd
med honom för dagen.
Nilas Gene - Har råkat ut för ett tramp
och stått över några snabbjobb. Har tränats full motion hela tiden och gick ett lätt
jobb förra veckan efter 1.30.
Ringside - Var bra som tvåa senast. Det
är en tidig häst som kommer att tjäna fina
pengar.
Smash Light - Gör allt vi begär. Är liten
och tunn men växer med uppgiften. Tränar 1.27 full väg.
Staro Yzerman - Har det aldrig varit
något fel på förrän vi skulle starta då han
fick en förkylning. Är nu tillbaka i god
författning och vi siktar på start om ca
två veckor.
Super Braxen - En trevlig individ som
jag inte varit något hård på ännu. Har kört
1.26 full väg som snabbast.
Umber Boko - Har tappat lite hull och vi
har därför lugnat ner oss i jobben och ligger runt 1.25.
F Y R A Å R I N G A R
Astafaxa - Blir allt bättre och har gått
1.37 full distans utan problem. Jag räknar
med start om ca en månad.
Carl Levi S. - Har dragits med sina problem från och till. Kändes faktiskt bättre
nu i sista jobbet. Jag hoppas han får vara
skadefri så att han kommer ut på banan.
J.S.Black Molli - Hon gick riktigt bra till
slut senast och kunde koppla grepp. Hon
tog då fram lite takter som hon visat i jobben och får fortsätta starta på.

Leif Palema - En rejäl, fin häst. Har gått
något back- och rakbanejobb efter 1.30
och allt verkar väl så här långt.
My Dear Grace - Hon löper på riktigt bra
och gjort några tuffa lopp. Fortsättning
följer...
Sans Blame - Har kvalat och jobbat fullt
bra. Var dock sämre i senaste jobbet och
vi kollar upp henne innan debut.

Tarok Sund - Håller ställningarna fortfarande och jobbar runt 1.20. Vi siktar på
kval under månaden.
Tarzan Sund - Kändes fin innan galoppen senast på Solvalla och det kan ha
berott på lite täta starter. Fungerar helt ok
i jobben och startar inom kort igen.
Tellus Sund - Har tagit upp lite i jobben
och hållit mig runt 25-30 full väg så får vi
se om jag kan få till honom. Vi siktar på
kval i slutet av månaden.
Turbo Sund - Börjar kännas helt perfekt
och varvar backträning med banjobb. Har
gått drygt 1.17/1600 m. startar om ca två
veckor. Målet är V75 på Romme i påsk.
Ä L D R E
Bagheera Skift - Har kommit nedåt i tider
och gått 1.21 som snabbast. Känns startklar och kommer ut om ett par veckor.
Double Victory - Började bra men sen
svalnade han av och nu har vi tagit det
lite lugnt. Aptiten har kommit tillbaka och
han startar i mars igen.
Half and Whole - Har tagit fram sina
dåliga sidor igen efter segern. Har bra fart
men är osäker.

Houston Dream - Nöter på och är jämn
och säker. Han har inte den bästa viljestyrkan men tjänar hyggliga pengar ändå.
Newsworthy - Tjänar sina pengar och vi
är fullt nöjda med henne.
Olympic Lou - Börjar närma sig startklar.
Är väl kanske svår att få att hålla och kan
inte jobbas i full utsträckning.
Rohas Fighter - Har pausat lite och
gjorde comeback efter ett par veckors uppehåll men var inte alls som förväntat. Får
starta på tätt igen.
Slicker Than Most - Skulle ha startat på
Gävle men fick ett lite sår och stod över.
Får starta på.
Taranga Laday - Är såld till Finland!
Ultra Rigas - Var godkänd tvåa i debuten
för oss och har jobbat på bra efter det. Har
tyvärr för dåligt med poäng och vi tar det
som bjuds.
Zantac - Är fri från infektion och känns
perfekt för dagen. Startar inom kort.

T V Å Å R I N G A R
Conrads Gun Brith - Gör det man begär
av henne. Har kört 1.42 på raka på ett bra
sätt.
Kidding - Är just nu opererad för en lös
benbit i en has och är konvalescent.
T R E Å R I N G A R
Eliana - Utvecklas hela tiden och har
gått 1.25 full väg som fortast. Om ingen
oförutsett händer siktar på kval i slutet av
månaden.
Indian Go - En mycket käck individ som
gör det man begär. Har gått 1.28/1600
meter och det känns att han släpper till
mer och mer.
Mountain Light - Skötte sig riktigt bra i
debuten. Hamnade lite på vingel men gick
hela vägen in i mål och visade fin uppfattning. Startar igen på söndag men har fått
ett tråkigt läge så hon får ta det loppet som
lärdom i första hand.
Staro Yardbird - Blev lite sliten efter en
tung vinterträning och har fått ta det lugnt
någon vecka vilket gjort honom gott. Vi
börjar sänka tiderna igen och det blir kval
i mitten av april.

F Y R A Å R I N G A R
Barbaras Courage - Var ute på en opassande bana sist. Startar igen från ett bra
läge och ska ses med bra chans. Efter det
siktar vi på V75-finaler.
Barracuda Hamp - Infriade förväntningarna senast med seger. Har tränat på bra
efter det siktet är nu inställt på fredag den
11:e.

Eldorado Broline - Har gått 1.24 full väg
som fortast men saknar sista genomköraren inför comebacken. Startar i månadsskiftet.
Horgen Ty - Kommer allt mer och har
traskat 1.40/1600 meter på banan. Kommer förhoppningsvis ut i månadsskiftet.

STALL KAJSA FRICK FEBRUARI 2005
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Seger Plats Prissumma
22% 22% 103.750 kr

Vinstrikaste häst Februari:
Barbaras Courage
(2 st 1-0-0) 68.750 kr

Året har inte börjat lika bra som det förra, men å
andra sidan så har jag inte startat så mycket heller.
Det är bra snurr på hästarna allmänt och jag tycker att
det ser riktigt bra ut inför framtiden.
Det var riktigt skönt att Barracuda Hamp äntligen fick visa
att det finns fart även i lopp då han jobbat såpass bra som han
gjort. Även Perle Elden skötte sin debut för mig på ett bra sätt
och blir att se upp med framöver.
Tror även att Idlewild kommer att
tjäna fina slantar, även om det var
synd att det blev flopp på V75.
Hälsningar Kajsa!

Idlewild - Var ute och provade lyckan i
V75 men banan passade inte alls, så den
starten är bara att glömma. Hon känns allmänt bra i jobben efter så vi letar lopp och
startar när tillfälle ges.
Ingenue - Gjorde comeback i fredags och
blev lite störd till en kort galopp men gick
allmänt bra. Det kändes dock att hon var
lite ringrostig men hon får starta på så att
formen infinner sig.
Zulavip - Är jämn och säker och tjänar
fina pengar. Startar på Örebro på torsdag
smyger med till en bra slant igen.
Ä L D R E
Aston Hamp - En intressant häst som
har varit hos mig i tre veckor och är nykastrerad. En liten fining som har en del
att hämta framöver.
Perle Balder - Skötte sig förträffligt bra i
debuten och spurtade fint efter sen lucka.
Startar igen på fredag och som det känns
ska han vara med där framme igen.
Förändringar i boxarna:
IN: Aston Hamp -00, Why Not - Happy Partner

