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Sommaren
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STALL LEIF WITASP JUNI 2006
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Seger Plats Prissumma
26% 46% 351.943 kr

Vinstrikaste häst Juni:
Turbo Sund
(2 st 1-0-0) 58.000 kr

Det har gått bra på slutet och i stort sett samtliga
hästar har släppt till. Det är extra skog att
treåringarna vinner i parti och minut och alla
sköter sig bra. Det är det här vi har jobbat för
och det är bara att hoppas att det håller i sig.
Det blir nog inte lika mycket resande nu ett tag,
då det körs mycket trav hemmavid men får vi
fram någon som duger bra så åker jag gärna land
och rike runt!
Ha det bra i värmen!

Förändringar i boxarna:
IN:
Hectory Vib -04, Com Hector - Anna Kia Vib
Loftus Road -03, Kramer Boy - Main Road
UT: Astafaxa, Regina Reginae

T V Å Å R I N G A R
Alandias Lime - Något under medelstorlek men har ändå ett vägvinnande steg
och gick 29.5 i premieloppet.
Albert Hall - Rätt sorts häst men är lite
valpig fortfarande. Han kan det mesta och
gick en 1.28-tid i premieloppet. Det är det
snabbaste vi har kört full väg.
Bandit Zon - En ﬁn travare som är lite
hård i humöret men använder det till sin
fördel. Gick 29,5 i premieloppet och det
är det snabbaste vi har kört full väg.
Bekele - Är stor och slapp men har ändå
gått 1.40 full distans. Han är senare än de
övriga tvååringarna.
Eliza Keeper - En ﬁn, rejäl sort som har
haft lite problem med stänk. Hon jobbar
ändå så bra att hon kommer att gå premie
den 17:e.
Evening Star - En riktigt ﬁn sort som har
väldigt lätt för sig. Vi tar det försiktigt så
vi inte kör för fort. Han har gått 1.28/1600
m och kommer gå premie den 17:e.
Friendly Friend - En ﬁn travare. Hon ser
inte mycket ut för världen men har mycket lätt för sig och bara springer när vi kör.
Jag har kört 1.34 full väg.
Hectory Vib - En stor, snygg häst som
nyss är inkommen och han är redan kastrerad.

M.T.Campari - En ﬁn liten märr som är
mkt senare igångsatt än de andra. Jag kör
ändå 1.40 med henne.
M.T.Classic Mix - En stor häst som ändå
börjar få lite spänst i kroppen och han rör
sig fullt normalt. Jag har kört 1.35 full väg
som snabbast.
Perfect Gene - Har släppt till och kommit
en bit på väg. Han är fortfarande lite trög
av sig men gick 1.34/2100 m i senaste
jobbet med mersmak.
Pink Demon - Jag är riktigt nöjd med
honom för dagen. Det är ingen stor häst
men gör allt rätt. En lite kaxig sort som
går 1.35 utan problem.
Poker Party - Släpper till allt eftersom
och blir bara starkare o bättre för varje
jobb. Jag har kört 1.36 full väg och det är
bra för att vara hon.
Simb Lorrikeet - Den mindre sorten men
vill springa och gör det på ett förvånansvärt bra sätt. Gick 29,5 i premieloppet.
Spicy Knight - Har gjort illa sig och tar
det lugnt för dagen.
Thegoldenshoe - Har haft en rehabiliteringstid men ska börja gå jobb inom kort.
Yahaa Brodda - En väldigt talangfull
häst med mycket spring i sina långa ben.
Hon sk blir högintressant att följa upp.

T R E Å R I N G A R
Absolut Dirt - Är halvkonvalescent som
vanligt och står under laserbehandling.
Det blir aktuellt med snabbjobb inom ett
par veckor.
Alandias Kismet - En ﬁn märr som utvecklas konstant. Jag har kört bättre
än 1.20/1600 m med henne och hon är
kvalklar.
Big River Classic - Var bra på Arvika vid
seger men blev helt slut i starten efter på
Rättvik. Vi har tagit alla prover och misstänker allergi. Hon känns ﬁn för övrigt
och får starta på.
Cafu Cafe - Krångelpelle som det har varit diverse småproblem med. I de två sista
jobben har han dock visat klar förbättring
och han får något jobb till innan start.
Catch the Moment - Har jag väntat länge
på. Hon har växt från och till men senaste
tiden har det pekat rakt upp, vilket hon visade med debutvinst på 19,4. Hon kommer
att matchas i lämpliga lopp framöver.
High Ace Laday - Debuterade förra
veckan och var tvåa på 18,7 full väg. Hon
har vuxit mycket och blivit stor och varit lite sen men gick nu klart godkänt och
framtiden ser ljus ut.
Jerry Eme - Fick ett par, tre veckors semester och sedan klev han lite snett. Nu är

allt ok och vi laddar om
Juliano Nobell - Har varit både positiva
takter och även sämre. Han har faktiskt
mognat och i sista jobbet visade han bättring. Han är inte långt från startklar när
allt faller på plats.
Kulls Nero - Har vi letat fel på längre tid
och har gjort några starter där emellan.
Efter midsommar är han behandlad i båda
hovlederna och det dröjer någon vecka
innan start.
Loftus Road - Är nyss inkommen och är
behandlad i båda framknäna.
Mister Sarajevo - Blev ful i en has för en
tid sedan och har riktigt sommarsemester
för dagen. Det är grönbete som gäller för
hans del.
Miss Sunway - Debuterade på 18,5 som
tvåa i midsommar och det var klart godkända papper. Hon har blivit mycket ﬁnare och kommer att starta i vanliga lopp
framöver.
Oliver Gene - Står fortfarande med sin
spricka i kotan och laserbehandlas för dagen.
Pine Nut - En ﬁn märr med vägvinnande
aktion som har dragits med lite småskavanker.. Hon är behandlad och bra för dagen och går ett test vilken dag som helst.
Sara Nobell - Har faktiskt visat väldigt
härlig inställning även om hon kanske
inte 100 i aktionen för dagen. Hon gör det
ändå på rätt sätt och gick 17,4 full väg i
andra starten. Det är starka papper och vi
fortsätter att leta lämpliga uppgifter.
Staro Alladin - Är kastrerad och har tagit
det lugnt en tid. Har börjat gå jobb igen nu
men det är några veckor kvar till start.
Staro Almab - Tillhör kategorin som kan
bli något extra. Han har gjort två starter

Sara Nobell
Obesegrad i
två starter!

och vann enkelt nu senast. Han kommer
att få start på hemmaplan om det ﬁnns
lopp ett par tre starter till.
Toast Master - Krånglade från start i de
två första starterna men senast hade vi
springspår och han gick till ledning och
vann buslätt. Det är en häst med mycket
fart i bara han sköter sig.
Tonner de Brest - Har jobbat bra en längre tid utan att ha haft det riktiga ﬂytet i
aktionen. Vi har dock kommit underfund
med det och han vann lätt i debuten. En
stark och rejäl häst som startar inom kort
igen.
F Y R A Å R I N G A R
Carmen Cafe - Var klart godkänd efter
långt uppehåll på nytt rekord 18,7 i midsommar. Hon skulle ha startar i veckan
men visade hälta efter värmningen. Hon
kan ha klivit snett och vrickat sig.
Celan Cafe - En strulpelle som vi i stort
sett har beslutat att det blir kastration på.
Han har dels inga lopp nu och även dåligt
med poäng.
Dandy Kemp - Visade lite uppåtform senast och gick 16,4 full väg. Han får starta
på i lämpliga lopp.
Deﬁ Trizz - Har vi varit nöjda med hela
tiden och hon var jätteﬁn i Arvika men senast var det inte samma gry i henne. Jag
tror bara det var en tillfällighet och hon
kommer tillbaka och startar inom ett par
veckor igen.
Engesve Bella - Har kanonform för dagen
och har gjort ﬂera bra lopp. Hon har gått
27,2 som bäst och gick 30,3 full väg med
bra avslutning till tredjepriset senast. Det
ﬁnns ﬁna lopp i Norge åt henne framöver
och vi siktar högt då det ser lite tunt ut

med fyraåriga norska ston.
Kenny Photo Frost - Vann uttagningen
i Danmark och ﬁck stå kvar till ﬁnalen.
Han hade haft hemlängtan och tappat åtskilliga kilon. Han var allmänt stressad
och galopp direkt. Nu får han ett par, tre
veckor med lite motion och mycket mat.
Kia Darban - Är opererad och vi har tagit bort en stor benvit i en bakkota. Det
är lång läktid och hon tar nu igen sig på
gården.
Lady Wall Star - Är mystiskt framhalt
men vi hittar ingen orsak. Hon kommer
att gå lite lugnare jobb en tid.
Nilas Gene - Var behandlad efter ﬁnalerna under Elitloppshelgen och har varit
framhalt från och till. Vi har inte hittat
några fel så jag testade honom rejält i jobb
i veckan. Jag märkte inga fel och körde
runt 1.15/1600 m. Han tog det på ett bra
sätt och är startklar.
Ringside - Har höjt sig ett snäpp och har
bra form för dagen. Han gick bra som
trea på 13,8 senast och startar på i full utsträckning.
Smash Light - Beslutet är taget att hon
får gå på sommarbete och vila sig från allt
vad det här heter.
Staro Yzerman - Får väl godkänt i fyraåringsloppet på Rättvik som tvåa och
han blev dessutom ömfotad och lite sliten efter det. Han är uppkollad och är helt
fräsch. Han har ett antal fyraåringslopp att
välja på om några veckor men vart det blir
inte bestämt.
Track Dust - Börjar faktiskt skärpa till
sig nu efter att ha varit en riktig strulpelle.
Han gick provlopp idag och avslutade
1.17 sista varvet på bra sätt. Är nu startklar.
Ä L D R E
Bognor Regis - Efter en tids bra jobb
ﬁck han äntligen full utdelning vid vinst
på 15,7. Han har formen i zenit för dagen
och startar på.
Cello C.D. - Betedde sig väldigt konstigt
i comebacken med dubbla galopper och
var inte alls som i jobben. Jag hoppas det
var en tillfällighet och han kan bättre.
Toofasttocatch - Hade en lämplig uppgift
senast och tog vara på den och vann säkert. Dessutom på en bra tid 16,9/2600 m.
Han har visat att ﬁnns fart i honom och
han startar på.
Turbo Sund - Gick väl godkänt i midsommar och sänkte sitt rekord på medeldistans. Det blev en våldsam öppning och
jag släppte sedan till Jetstile. Det var första starten på 2140 i år men han ska härdas i de här gängen. Han får starta ett går
gånger till innan vi provar en Italientripp i
slutet av augusti.

Lass John - Har blivit kastrerad och har
därför tagit det lugnt en tid. Han börjar gå
jobb igen nästa vecka.
Petit Zin - Var ute i provlopp i torsdags
och vi körde 1.23. Han verkade bra på det
och kommer nog ut i slutet av månaden.

T V Å Å R I N G A R
Ambritt F. - Gör framsteg undan för
undan och knallar 1.40 för dagen. Vi får
vara glada om hon går premie i slutet av
augusti.
Askö Serve - Har faktiskt tagit sig i skinnet och är en helt annan häst nu tycker
jag. Han sköter sig klanderfritt och har
gått runt 1.33 på ett bra sätt. Vi siktar på
premielopp den 17:e.
Svartpeppar - Har jag haft en vecka. Det
är en ﬁn och trevlig krabat som dock har
mycket att lära. Vi gnuggar på.

F Y R A Å R I N G A R
Staro Yardbird - Har lagt på sig under
veckorna med hårdare träning och känns
riktigt stark och rejäl för dagen. Han får
någon vecka till innan vi börja tempoträningen.

T R E Å R I N G A R
Conrads Gun Brith - Har haft lite småskavanker hela försommaren och inte
kunnat jobba som vi velat. Nu känns hon
återigen ﬁn men behöver några skarpare
jobb innan det blir debut.
Guggenmos - Har jag haft i två veckor
nu och han är en trevlig treåring. Jag har
inte kört fortare än 1.43 med honom men
han har bra driv i steget och utveckling
ﬁnnes.
Indra Whitsun - Fick äntligen vinna senast och skötte sig bra. Hon var lite småseg under loppet men visade ﬁn inställning. Hon ska ut på söndag igen men har
fått ett tråkigt läge. Hon har dock fart för
att segerstrida.

Ä L D R E
Annie Laday - Tycker jag var godkänd
senast då hon inte ﬁck riktigt fritt och gick
i mål med krafter kvar. Hon känns fortsatt
ﬁn i jobben och startar på måndag igen.
Aston Hamp - Fick ge sig sista biten senast men gjorde ändå ett klart godkänt
lopp. Han känns bara bra efter det och
formen verkar fortsatt ﬁn så vi startar på.
Barbaras Courage - Senast var det en
miss av mig att rycka skorna och det fungerade inte alls. Hon ska ut igen på måndag
i ett riktigt getingbo så vi får vara glada
om hon kan tjäna en slant.
Diamond Victory - Har varit olycksdrabbad och fått infektioner och skit som har
stoppat upp träningen. Nu har han gått tre

lugna jobb men behöver några skarpare
genomkörare innan start.
Eldorado Broline - Dummade sig i tisdags och var helt tokig bakom startbilen.
Formen är annars på väg uppåt tycker jag
och vi startar när tillfälle ges.
La Fiori - Blev generad från start senast
då framförvarande ekipage krokade ihop.
Hon känns bra efter det och startar troligtvis på Romme den 14:e.
Förändringar i boxarna:
IN:
Guggenmos -03, Mentor Mollyn - Fina Vinter
Svartpeppar -04, Jolly Rocket - Elma Vip
UT: Little Emil

STALL KAJSA FRICK JUNI 2006
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Seger Plats Prissumma
20% 33% 119.500 kr

Vinstrikaste häst Juni:
La Fiori
(3 st 2-0-0) 42.000 kr

Det stora glädjeämnet under månaden har varit La Fiori som varit bra i sina två senaste
starter för mig. Senast var det inget att säga om men det är utan tvekan en jättetrevlig
märr. Det var också jättekul att få vinna med Indra Whitsun som det bara hade blivit fel
för innan, men nu stämde det. Vidare hoppas jag att Eldorado Broline får sätta dit den,
det tycker jag han är värd.
Det har gått bra så här långt i år och jag har redan nu kommit upp i fjolårets segrar
på stallet. Om det fortsätter så här så passerar jag en miljon i inkört, så det är bara att
hoppas att det håller i sig!
Hälsningar Kajsa!

