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Stall leif witasp JULI 2008
Antal

1

2

3

Seger		

Plats		

Prissumma

58		

6

4

7

10%		

29%		

338.650 kr

vinstrikaste häst JULI

Ringside (3 st 1-1-1) 91.000 kr
Jag har hoppats en del på mina treåringar men det ser ut
som att jag får vänta till hösten. Bland de äldre är det Staro
Almab som jag tycker jag börjar få ordning på och även Västero Traveller gjorde en godkänd debut för oss. Sedan är det
ju jätteroligt när hästar som Alandias Kismet som man har
ett gott öga till, fick spräcka segernollan.
Bland tvååringarna är många fina och jobbar bra och de visar, så här långt, goda egenskaper och fin talang.
/Leif

Stall kajsa frick JULI 2008
Antal

1

2

3

Seger		

Plats		

Prissumma

8		

1

1

1

13%		

38%		

92.500 kr

vinstrikaste hästAR JULI

Can Trust (3 st 1-1-0) 75.000 kr
Det fortsätter att flyta på riktigt bra med allt och hästarna
går fantastiskt bra för dagen. Jag skulle vilja vinna något
V75-lopp nu och hoppas att B.W.L.Champion får göra det
på Romme. Att bara få deltaga i ännu en E3-final skulle vara
fantastiskt.
Jag tycker det ser allmänt bra ut på alla fronter och det ska
bli roligt nu när det börjar komma in lite nya unghästar.
/Kajsa

MÅNadsrapport JULI
stall witasp
TVÅÅRINGAR
Arnie’s Laphroaig - Har blivit fantastiskt fin efter kastration. Han är enkel att
ha att göra med och löser 1.26/1600 m på
ett lätt sätt.
Carabiner Hanover - Har växt till sig
och blivit riktigt rejäl. Han håller ihop travet på ett berömvärt sätt och det vankar
rejäla möjligheter här. 1.28/1600 m har
han gått i träning.
Castor Race - Gjorde ett bra intryck i
kvalet och har fått en lätt veterinärbehandling efter det. Han har återupptagit
lugna jobb men vi siktar inte på start de
närmaste månaderna.
Dream Turbo - Har vuxit mycket under
sommaren och jag har kört 1.28/1600 m
som.
Enzo Wibb - En klassig sort smed en
otroligt vägvinnande aktion. Han kan
dock vara lite humörbetonad men har gått
1.24/1600 m utan problem.
Gliding Strength - Har vi jobbat mycket
under sommaren och hon jag har bara kört
1.40 i jobb med henne för dagen. Hon
är en käck flicka som jag vill bygga för
framtiden.
KC Spring Caviar - Har fått mycket
mängdträning och vi har börjat köra lite
lätt i tryckvagn. Han har växt men lugnat
ner sig temprament-mässigt.
Ocean Turbo - En av våra tvååringar som
har kommit längst och han gör det mesta
rätt. Han har även mognat väsentligt och
1.22/1600 m är inga problem.
Pain Riche - Har jobbat bra en längre tid
men har kommit in i en växtperiod nu.
Det är dock ingen större fara utan hon har
gått 1.24/1600 m och kvalar inom kort.
Piacenza - Har bara gått lugna backjobb
ett par månader och det behövs i hennes
späda kropp.
Roseley Gene - Har jobbat bra hela tiden
och fick debutera på Rättvik. Hon löste
det på ett mersmakande sätt och var trea i
en snabb avslutning. Hon får göra någon
start till så länge hon känns så här fin.
Rural Legend - Har börjat släppa till
något och det finns bra fart i honom men
han uppträder fortfarande lite omoget.
1.30/1600 m har han gått i träning.
Sergei Hanover - Sköter sig fortfarande
klanderfritt och jag har kört 1.22/1600 m
med honom. Han blir intressant framöver
och kvalar inom kort.
Tunsta Turbo - Har dragits med dåliga
blodvärden senaste tiden och det kan bero
på allergi. Han går ändå lugna jobb tills vi
får bukt med problemen.
Turbo Trizz - Bröt benet i hagen och var

tvungen att avlivas.
Turbo Viking - Har blivit väldigt bekväm
när vi ska trycka till honom men har gått
1.22/1600 m utan att vara bottnad. Det är
ett skönt psyke på honom och han kommer att mogna och bli bra framöver. Han
är kvalklar.
Turbolines - Har kommit allt mer och vi
har kört 1.26/1600 m. Hon har växt till sig
och ser riktigt bra ut för dagen.
Turbonina - Har dragits med växtproblem till och från. Ho har gått lugna jobb
och släppt till senaste veckorna. Jag har
kört nedåt 1.26/1600 m med henne.
Zelda Boko - Är just inkommen och har
bara gått ett lugnt rakbanejobb. Allt är väl
så långt.
tREÅRINGAR
Arnizette Nova - Har haft problem med
ett bakben men vi har kommit till rätta
med det. Det finns fart i henne och vi
tycker att vi är nära islossning. Hon jobbar bra och är värd att bevaka framöver.
Global Kilkea - Är ute på konvalescentträning.
King of My Heart - En häst som jag tror
en del på men inte har visat det än. Han
jobbar bra och kan mycket men har svikit
i sina starter.
Kulls Monique - Vägrar att släppa till
men jag tror det finns utveckling.
No Shame - Var ute i start men det blev
en för snabb öppning och han rullade
över i galopp. Han har jobbat 1.19 och det
finns mycket i honom även om han är något oslipad.
Petite Ribb - Springer på lätta ben i jobben men när det blir hästar runt omkring
uppträder hon väldigt stressat. Hon måste
bli kvitt de problemen för hon kan springa
riktigt fort.
Rocky Race - Har stått en del med mystiska blodvärden men var betydligt bättre
denna veckan. Vi återupptar jobben och
han är nog tillbaka inom någon vecka.
Yosemite Boko - Var behandlad för några
veckor sedan och har gått ett jobb efter
det. Han var betydligt fräschare och finare
och det här är en häst med stora utvecklingsmöjligheter.
Yucay Boko - Är på behandling för sin
benskada och återkommer om ca tre veckor.
Yurrae Boko - Har jobbat på i sakta mak
och travar bra och äter faktiskt som en
häst nu. Hon kommer att kvala den 12:e.
FYRAÅRINGAR
Alandias Lime - Har startat sporadiskt
och har dels dåligt med poäng och dels
försöker vi hitta en riktig form. Hon är

klart vass i jobben och ska passas i nästa
framträdande.
Albert Hall - Är behandlad i ett knä efter
senaste starten och har gått ett lätt jobb.
Han är i princip startklar och jag hoppas
han får visa bättring.
Bianca Trizz - Har gjort två starter och
vann den första. Hon har bra fart men är
väldigt svår från start och de gånger hon
går felfritt ses hon med bra chans i sin
låga klass.
Big River Supreme - Har kommit tillbaka och fått en dunderform. Han var fyra
på V75 på 14,5 på ett bra sätt och det finns
fortfarande utveckling i honom så vi siktar på någon mer V75-start.
Friendly Friend - Har gått bra i skymundan på slutet och avslutade bra från kön
sist. Från ett vettigt läge så hon får vara
med där framme är inte första årssegern
långt borta.
Pink Demon - En häst utan poäng och
lopp men som jobbar bra. Vi anmäler och
anmäler och hoppas komma med.
Pommier - Har vi varit ner i 1.24 med nu
och hon går mycket tryckvagn för aktionen är jag inte helt nöjd med.
Red Light Girl - Var klart uppåt senast
då hon gick 14,5/1600 m som fyra. Hon
visade då att hon kan springa så jag hoppas på fortsatt utveckling.
Silvernova - Var halvdöd i sitt agerande
men jag upplever honom ändå som en annan individ så vi provar ett tag till.
Simb Lorrikeet - Har fortfarande stolpe
ut i var och varannan start och hoppas i
konstiga lägen. Hon har ändå känts ok så
det har mycket varit chaufförens fel.
Staro Boris - Blir jag mer och mer imponerad av. Han kunde i stort sett ingenting
när han kom men har varit tvåa och fyra
och gick 16,6 senast. Det är bra siffror för
hans del så han får starta på och vi hoppas
han utvecklas vidare.
Yahaa Brodda - Har haft tråkiga lägen
men var väldigt bra när Katrin vann med
henne. Senast på Axevalla kom hon inte
riktigt till men gick bra till slut. Hon känns
allt bättre och ska passas med rätt lopp.
ÄLDRE
Alandias Kismet - Fick äntligen sätta dit
första segern och jag hade känt på mig att
den skulle komma. Hon har bra form och
mer att hämta framöver.
Defi Trizz - 13,6 full väg med voltstart är
inte fy skam och hon har hittat formen.
Jag hoppas hon kan tjäna en hel del pengar framöver för det är hon värd.
Engesve Bella - Är betäckt och vi håller
tummarna för att hon är dräktig. Hon får
göra några starter på sensommaren så får

vi se vad hon kan uträtta.
Goldie Crown - Nöter på men räcker inte
riktigt till. Vi provar någon start till så får
vi se vad som händer.
High Ace Laday - Var iskall från dödens
senast och är humörbetonad. Hon kan en
del med rätt upplägg.
Kulls Nero - Har dunderform men hoppade tyvärr i spetsstriden senast. Han gick
14,5 efter galoppen och vinner lopp inom
kort.
Loftus Road - Går inge jobb utan det är
mycket hage för honom p.g.a. en enklare
senskada.
Nilas Gene - Har dragits med någon sorts
allergi vilket blodproverna tyder på. Vi
har ändrat mycket och jag hoppas det gör
resultat. Han känns ok för dagen.
Oliver Gene - Raden han har för dagen
trodde jag inte han skulle få. Han har
överraskat oss och gjort flera bra lopp på
slutet. Jag är inte främmande för att vi kan
prova V75 med honom.
Ringside - Är jag imponerad av som har
hittat en sådan växel till och senast gick
han 13,0 utvändigt ledaren i V75. Vi ska
leta något enklare lopp åt honom och förhoppningsvis räcker det till seger.
Sharp Launcher - Har vi diskuterat vad
vi ska göra med då han inte gått något trots
att han varit fräsch och fin. Han avslutade
dock vasst senast så jag hoppas det har
lossnat och han får fortsätta starta.

Staro Almab - Trodde jag skulle kunna
blanda sig i segerstriden senast på Romme men han gick 09,0 sista 500 utan att ta
något på täten. Travet var betydligt bättre
och jag har stora förhoppningar på honom
framöver.
Toast Master - Har vi åtgärdat och han
verkar fräsch så han startar inom kort.
Jag hoppas vi kan ha lite tur med honom
framöver.
Väskinge Emil - Ägs av Anna hos oss
och hon sköter och kör honom själv. Han
är uteslutande en sprinter.
Västerbo Traveller - Åkte på någon sorts
värmeslag i Bollnäs senast så den starten
glömmer vi och siktar istället framåt. Det
är inga fel på värdena utan han startar
igen inom kort.
stall frick
TVÅÅRINGAR
B.W.L.Power - Jobbar sina 1.25-tider
och blir bara rejälare hela tiden. Han ska
kvala på måndag och sedan får vi börja
sänka tiderna och om allt går som det ska
kan det bli någon tvååringsstart.
M.T.Encourage - Börjar släppa till allt
mer och hålls bara i lugna 1.40-tider. Hon
ska få något snabbare jobb och sedan blir
det premielopp.

TREÅRINGAR
B.W.L.Champion - Känns bra efter senaste starten och nu siktar vi på korta E3.
Det ska bli intressant att se vad han kan
och från ett bra läge tror jag självklart på
en finalplats.
Elsa Nobell - Fick behandling mot sin
brunst och har blivit mycket bättre efter
det. Hon ska få någon genomkörare innan
det blir start.
Evelina Xing - Gick ett bra slutvarv
senast som trea och är åtgärdad i båda
framknäna efter det så det dröjer nog tre
veckor innan ny start är aktuellt.
FYRAÅRINGAR
Candy Race - Hade något slags allergiproblem senast och tar det lugnt för dagen. Hon får göra det en månad för att
ladda batterierna till hösten.
ÄLDRE
Barbaras Courage - FJobbar på och
skulle starta på Romme men fick strykas
p.g.a. brunst. Hon ska ut på måndag från
ett tråkigt läge men måste ha tempo innan
vi vågar tro något.
Can Trust - Har gjort det mesta rätt men
senast blev det fel och den starten är det
bara att glömma.. Hon har gjort det otroligt bra hela tiden och är inkvalad till finalen på Solvalla nästa lördag.

