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Seger Plats Prissumma
6%
23% 217.380 kr

Vinstrikaste häst Oktober:
Toast Master
(1 st 1-0-0) 40.000 kr

Det är mycket häst som varit ut och in på slutet
och nu har vi fått väldigt ﬁna unghästar att jobba
med så jag tycker att framtiden ser ljus ut. Det är
inspirerande att gå till jobbet för dagen!
Jag har visserligen inte haft det rätta ﬂytet med
starthästarna men det har ändå trillat in någon
seger. Nu har vi ﬂera segrar inom räckhåll och
jag tänker då närmast på Alandias Kismet och
Cafu Cafe. Vi får också hålla tummarna för att vi
har maxﬂyt i Breeders Crown-ﬁnalen med Staro
Yzerman så vi kan ro åt oss en rejäl slant.
Snö har det kommit i mängder och det är bara att
önska att den får ligga kvar så det går lite tungt
på träningsrundorna.

E T T Å R I N G A R
Conventum Hall - Jag gillar Banker Hallarna och det här tycker jag är rätt sort
också. En ﬁn häst och det ﬁnns inget att
anmärka på.
Evelina Xing - En stor, rejäl och ﬁn märr
som rör sig bra.
Kulls Monique - En fullt normal häst
som är lite irriterad i munnen och inte kan
slappna av under joggingturerna.
Petite Ribb - En liten ﬁn häst med bra
stam som ska bli intressant att följa upp.
Quasimodo Gene - En stor, rejäl häst
som vi har kört några gånger och han är
svårbedömd för dagen.
Quayle Gene - Nilas och Perfects lillebror och han är väldigt lik dem. Han har
varit lite bakrädd i början och lite spänd
men nu har vi kört några gånger och han
sköter sig bra.
Ultracane - Är alldeles nyss inkommen
och har varit i vagn ett par gånger bara.
William Nobell - En snäll och ﬁn kille att
köra. Allt ser helt ok ut för dagen.
Wind of Heaven - En rejäl häst som har
varit perfekt under inkörningen så nu går
hon sina turer.
Yosemite Boko - En ﬁn häst med lätt och
ﬁn gång som känns klart intressant.
Yucay Boko - En rejäl och ﬁn sort men
är väldigt lat för dagen. Vi får gnugga på i
snön så han vaknar.
Yurrae Boko - En guldstammad tjej som
har väldigt vägvinnande och lätt aktion.

T V Å Å R I N G A R
Alandias Lime - Skulle ha startat på Gävle i måndags men det blev för dåligt väder
så vi ställde in. En liten lätt travare som
satt fast i debuten och hon får göra en, två
starter till i år.
Albert Hall - Börjar komma tillbaka och
känns smidigare och ﬁnare igen. Jag har
bara kört något 1.25-jobb efter en växtperiod.
Bandit Zon - Blir allt bättre undan för undan och har gått 1.30 igen. Han har varit
väldigt öm i sina fötter och har haft lika
mycket problem med det som med växten. Han är dock klart på gång igen.
Bekele - Jag blev besviken både på hästen
och mig själv att han inte klarade premielopp utan bara galopperade. Vi har nu beställt tid för kastration och han får en paus
innan han kommer tillbaka.
Bianca Trizz - Hon har varvat backe med
rakbanejobb och allt är väl så långt. Jag
har kört 1.22 på rakbanan och vi fortsätter
att stånka på.
Big River Hotlips - Är fortfarande lite
slapp men det är ﬁn gång i henne. Hon
skötte premieloppet på ett utmärkt sätt
och visade bra uppfattning. Hon har gått
något 1.28-jobb efter det och jobbar på.
Big River Supreme - Har gått premielopp
och var som han skulle. Han har kommit
så pass fort på slutet så vi har tagit upp nu
och bara kört nåt 1.35 jobb efter det. Allt
är väl för dagen.
Eliza Keeper - Har klarat kval och gjorde
det med bravur. Hon blev lite rädd från

start och slog på en kort galopp men gick
sedan 1.20 sista varvet åkandes. Hon
kommer att få lite tuffare jobb en tid nu så
får vi se om det kan bli start i december.
Friendly Friend - Har gått upp till gården
för att byggas upp framöver. Hon började
dra ett bakben så nu ska vi köra lite backträning.
Hectory Vib - En häst som har utvecklats
konstant och var bra i premie-loppet. En
stor kille som har gått 1.30 full väg som
bäst.
Kitty Gel - En snabb häst som kan bli
färdig för start om några veckor. Hon galopperade tyvärr i kvalet men gick sedan
1.22/1500 m på lätta ben. Hon ska nu gå
några ﬁnslipande jobb.
M.T.Campari - En liten ettrig, härlig
märr som det ﬁnns mycket i. Hon har fått
en del jobb i sig och ska bli rolig att följa
men vi skynda långsamt.
M.T.Classic Mix - Var bedrövligt dålig
en period men kom tillbaka och gick ett
jobb. Han gick premielopp i måndags och
klarade det så nu får han gå till mängdträning och jag hoppas han håller ihop och
får vara fräsch i vinter.
Perfect Gene - Har haft sin period med
lite småskavanker och växtvärk. Han är
nu tillbaka i ﬁn författning och sköter sig
på ett berömvärt sätt. Jag har inte kört
fortare än runt 1.30 men han kommer att
sänka allt eftersom.
Pink Demon - En liten frän häst som har
gått 1.26 full väg utan bekymmer. Det är
bara jobb, jobb som gäller för hans del.

Simb Lorrikeet - Har börjat ta fram sitt
vassa humör och jag hoppas hon använder
det på rätt sätt. Jag har kört 1.21-1.22 på
rakbanan och hon rör sig bra men har lite
dåligt ﬂås.
Spicy Knight - Jag måste vara riktigt nöjd
med honom som har kommit tillbaka efter
den skadan. Han ser ut att ha tagit allt på
rätt sätt och bara utvecklas. Han har bra
inställning.
Thegoldenshoe - Har faktiskt blivit bättre
med trav och allt och fått lite spänst. Han
har gått under 1.28 full väg och kommer
mer och mer.
Yahaa Brodda - Tryckte jag till lite i
början av månaden och hon visade då
1.22/1600 m ganska enkelt. Hon har gått
lite längre distanser efter det och känns
som hon ska gör. Vi har inte planerat för
start utan jobbar på och hon får den tid ho
behöver.
T R E Å R I N G A R
Absolut Dirt - Har vi provat att balansera
och jag kommer inte på något annat. Tiden får utvisa vad det bli här.
Alandias Kismet - Skötte sig bra som fyra
senast på Eskilstuna och allt är väl efteråt.
Hon startar på söndag igen och går framåt
så hon kan vara värd ett litet spel.
Cafu Cafe - Äntligen börjar han räta till
sig och varför det blev galopp senast är
för mig en gåta. Han känns klart bra och
gick bra efter galoppen så han är riktigt på
gång för dagen måste jag säga.
Catch the Moment - Är behandlad i
framknäna och har hunnit med ett enkelt
jobb efter det. Hon sprang då rakt och bra
och jag väntar mig mer än vad hon har visat. Hon är inte klar förrän om ett par, tre
veckor.
High Ace Laday - Har gett ett blekt intryck ett par starter på slutet men var rejäl vid vinsten på Solvalla. Hon har dock
kommit lite snett på det efter det men
känns helt ok och vi hoppas att det bara
är tillfälligheter.
Juliano Nobell - Debuterade i fredags
på Örebro och har känts rejäl i jobb men
agerade spänt och lite nervöst i loppet.
Det blev galopp i första sväng både i omstarten och den giltiga. Han sprang sedan
och inte kom någonstans efter det. Vi har
kollat upp honom utan att hitta några fel
så han får gå några provlopp innan nästa
start.
Kulls Nero - Var lite uppåt och får godkänt senast då han gick 16,9. Jag valde
lite fel väg och kunde ha varit någon placering bättre. Det ﬁnns mer inombords
och han får starta på så får vi se om det
lossnar.
Loftus Road - Faktum är att det här är
en som har ryckt upp sig väsentligt sedan

han kom till oss. Han kvalade på en 20tid och känns bra efter det. Det närmar sig
start för hans del.
Mister Sarajevo - Har kommit tillbaka
och vi har kört 1.30 igen. Allt ser väl ut
och jag hoppas han får vara frisk i höst så
vi kan jobba på och komma till start.
Pine Nut - Var ute på lunchen i Rättvik
men galopperade av ren friskhet. Hon blev
lite vass bakom bilen så vi provar voltstart
igen. Det är ingen fara med formen och
hon ska kunna utvecklas konstant efter
varje lopp nu.
Sara Nobell - Är åtgärdad efter Oaks och
har gått några jobb. Hon springer spikrakt
och ﬁnt i ett par lätta jobb och jag kommer att vässa till henne inom kort så start
är inte långt borta. Hon ska dock vara bra
när hon kommer ut igen.
Staro Alladin - Har varit borta ett tag för
diverse infektioner men startade i Rättvik
och gick anständigt på nytt rekord vilket
var ett fall framåt. Jag kommer att hitta
något lämpligt lopp så får vi se om vi får
tillbaka honom i det skick han ska vara.
Staro Almab - Har vi behandlat i ett bakben för ett par veckor sedan och han ska
gå för fullt i jobb till veckan. Han känns
fräsch och ﬁn för dagen och nu hoppas jag
att allt trassel får vara över så vi för köra
vinterträning.
Toast Master - Vann knappt men säkert
från ledning senast på e bra tid och allt är
väl med honom för dagen. Formen sitter
där och han ska starta på Örebro på fredag.
Vanessa Boko - Har vi behandlat om
i ett bakknä och hon har hunnit med ett
par lätta jobb. Jag tycker hon känns klart
mycket bättre nu men det är ännu för tidigt för ny start. Nu får hästen själv bestämma när det blir.
F Y R A Å R I N G A R
Carmen Cafe - Har gått ur träning för en
smärre reparation.
Celan Cafe - Fick känning i ett gaffelband och går bara motion några veckor
framöver.
Deﬁ Trizz - Gör det bra i V75 och gick
bra på en bra tid senast dessutom. Hon
står lite hårt inne i klass 2 men ska ut igen
på lördag och kan vi vara trea, fyra, femma är vi nöjda.
Engesve Bella - Har varit ute och mött
tufft motstånd i och med att hon har tjänat
så mycket pengar. Hon var bra näst senast
som femma men sist galopperade hon av
ren friskhet bakom bilen. Farten har kommit och hon gör en start till innan vinterträningen.
Ida Nevada - Det ﬁnns viss fart i henne
men jag har själv inte kommit helt överens med henne så nu får ﬂickorna prova

om det fungerar bättre. I så fall tjänar hon
pengar.
Kia Darban - Har äntligen börjat gå lite
snabbjobb efter sin långa konvalescent
och det ﬁnns inget att anmärka på. Det är
en bit kvar till start och vi skynda långsamt.
Lady Wall Star - Skulle ha startat i ett
P-21-lopp i början av veckan men agerade
tveksamt i sista jobbet så vi strök. Hon har
varit stark och rejäl i jobben innan och vi
får kolla upp vad det är. Hon kommer igen
inom kort.
Nilas Gene - Äntligen börjar han närma
sig startklar och han känns helt ok och
gåvillig som valack. Jag hoppas han har
lämnat galoppskorna i stallet till nästa
framträdande.
Ringside - Sin vana trogen springer ingen
ifrån honom och han är mest fyra, femma
i alla sällskap. Han kändes riktigt bra i
sista sväng i Breeders Crown-uttagningen
men ebbade ut lite till slut. Han får godkänt ändå och startar på Örebro härnäst.
Staro Yzerman - Jag tycker han gör bra
lopp hela tiden men kanske inte har det
rätta ﬂytet. Han är med i Breeders Crownﬁnal igen och vi får hoppas på stordåd.
Han verkar bättre nu än inför försöket
men tyvärr har vi ett risigt läge. Formen
går det inte att klaga på i alla fall.
Super Braxen - Svek helt i kvalet senast
och vi måste hitta på något här.
Track Dust - Gick utvändigt ledaren på
Solvalla senast på nytt rekord men hängde våldsamt på en töm. Vi har kollat upp
honom och balanserat om och grejat och
kommit till en viss ljusning. Han agerade
som han skulle i senaste jobbet och vi
provar den nya utrustningen i nästa start.
Ä L D R E
Bognor Regis - Har haft bra form en
längre tid och ﬁck sätta pricken över i:t
efter ett bra lopp Kajsa gav honom. Han
spurtade då till ganska enkel vinst över
mastiga 3140 m. Han mår bra efter det
och kommer att starta igen inom kort.
Cello C.D. - Har bra form och spurtade
bra senast. Vi har inte hittat något lämpligt lopp efter det men formen sitter där
och han startar så fort vi hittar något bra
lopp.
Toofasttocatch - Gick bakifrån på en
smetig bana senast och tog inte i så det
knakade precis. Han vill gärna vara med
där framme i loppen och han kan bättre.
Det ﬁnns lite dold form i han så han får
inte glömmas helt nästa gång.
Turbo Sund - Är på Homna stuteri och
tappas på sperma för de italienska brudarna vill ha honom.

E T T Å R I N G A R
B.W.L.Champion - Har skött inkörning
på bästa sätt och rör sig bra. En trevlig
krabat.
Elsa Nobell - En liten tuff dam med ett
vägvinnande steg. Hon har skött inkörning på bästa sätt och vi jobbar på.
Kryddan Fix - Inkörningen har gått utan
anmärkning men det har varit lite krångel
i munnen på henne som tandläkaren ﬁck
ﬁxa. Det är en riktigt tuff dam med egen
vilja.
T V Å Å R I N G A R
Askö Serve - Jobbar riktigt bra för dagen och det känns att det ﬁnns mycket att
hämta. Han går sina rutinjobb efter 1.25
hur bra som helst.
T R E Å R I N G A R
Conrads Gun Brith - Har varit med i
provlopp och känns stabilare och stabilare. Jag vill dock se att hon sköter sig i
riktiga lopp innan jag vågar tro på henne
och hon startar eventuellt den 8:e.
Indra Whitsun - Har poängbrist för dagen men känns allmänt uppåt i jobben.
Bara hon slutar med dumheterna att galoppera som kommer resultaten. Vi letar
lopp.
Kibosh - Det strular för det mesta med
honom och han är nu åtgärdad i höger
framknä. Vi kör bara 1.40-jobb med ho-

nom till det släpper.
Lass John - Har gjort det bra varje gång
men näst senast ﬁck vi en motståndare i
knät och senast spurtade han bra efter sen
lucka. Han håller formen och startar eventuellt nästa onsdag på Solvalla.
Petit Zin - Har gått från klarhet till klarhet och gjort riktigt bra lopp på slutet utan
att få sätta dit den. Han är väl värd en seger snart.
F Y R A Å R I N G A R
Oceans Eleven - Fick tråkigt nog spår
fyra när det vankades lopp och klarade
inte det utan galopperade. Han känns bra
efter det och startar igen när tillfälle ges.
Oliver Karsk - Kom helt på vingel senast
så den starten är bara att glömma. Han
känns allmänt uppåt i jobben men ﬁck ett
tråkigt läge igen på måndag. Nu jagar vi
nya poäng.
Staro Yardbird - Känns uppåt men har
inte fått till det i loppen. På fredag möter
han för bra motstånd så vi får se hur långt
han duger. Han får starta på och vintern är
hans årstid.

Aston Hamp - Har inte hittat sin form
ännu men känns riktigt ﬁn i jobben och
ridtränas han bara. Jag hoppas han tänder
till på det och vi anmäler och hoppas han
kommer med.
Barbaras Courage - Har bara gått ridjobb på slutet och känns riktigt på tårna.
Hon startar på fredag och är värd att se
upp med.
Klara Sol - Trodde jag mycket på inför
förra starten men hon agerade stinglöst.
Vi har bytt lite foder efter det och hon verkar uppåt igen. Hon startar på söndag och
det ska bli intressant at se hur hon duger.
La Fiori - Vi hade riktig otur sist i V75
och hamnade i en trött rygg. Hon känns
fortsatt ﬁn och vi startar när tillfälle ges,
eventuellt redan om en vecka.
Förändringar i boxarna:
IN:
B.W.L.Champion -05, Pine Chip
Elsa Nobell -05, Alf Palema
Kryddan Fix -05, Tap In
UT: Ambritt F., Svartpeppar

Ä L D R E
Annie Laday - Har svikit två lopp på slutet men var sitt rätt jag senast och spurtade riktigt bra som fyra. Hon får starta p
som vanligt och jag hoppas att det släpper
för hon har mer att hämta.

STALL KAJSA FRICK OKTOBER 2006
Antal
18
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Seger Plats Prissumma
0%
44% 58.750 kr

Vinstrikaste häst Oktober:
Lass John
(3 st 0-0-2) 25.000 kr

Jag tycker att hästarna känns uppåt för dagen men har kört bort alla poäng på dem så de
kommer inte med i loppet, vilket är frustrerande. Jag hoppas det släpper snart och tycker
först och främst att man bör passa Indra Whitsun som jobbar riktigt starkt för dagen.
Även La Fiori känns fortsatt bra.
Målet nu är ett försöka köra in över en miljon kronor till stallet i år och det vore en
höjdare om det lyckades.
Hälsningar Kajsa!

