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7 6 6 15% 40% 489.450 kr
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3 2 0 12% 19% 114.200 kr
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Seger

Plats

Prissumma

Jag fortsätter att gnälla om alla breddlopp. På grund av det har vi mindre
möjligheter att starta och med indragna
starttillfällen i landet blir det massanmälningar till loppen och svårt att komma med. Att de tar våra tävlingsdagar
och gör till breddagar tycker jag är horribelt mot hästägarna.
Positivt är i alla fall att vi kvalade in till
Kungakannan men tyvärr blev det en
förödande galopp i finalen. För övrigt
känns det att stallet har riktigt bra form
och hästarna löper jämnt och bra. Det
kan bli lite stiltje framåt midsommar
men då hoppas jag att vi har lite passande lopp till våra hästar så vi kan vara
med på hemmaplan

2

3

Seger

Plats

Prissumma

Det ramlade in några segrar under månaden och alla tre var jätteroliga. Det
känns lite som att trägen vinner med
både Todd Tabac och Lucky Light som
äntligen fick segra.
Att Hagentoy drabbats av en skada är
ju en sådan grej som är tråkig men annars känns alla treåringarna uppåt så
det kan bli en fin sommar och jag hoppas också att någon kan vara med i lite
större sammanhang.

månadens häst

maj2014

Elliot Boko

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
Hingst 3 år e. Ready Cash (FR) u. Moma As (IT) ue. Lemon Dra (IT)
Ägare: Brave AB & Bro Byggnads AB Uppfödare: Boko Stables Sweden AB, Ekerö
Tränare: Leif Witasp Skötare: Linda Artursson
Starter maj 2014: 2 1-0-1 • 15,3am • 96.000 kr.
S
140514 7/2140
Ro 140530 3/2100
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15,3a 157 Leif Witasp
16,0a 69 Leif WItasp

46.000 Sagolika Sunne - Vårfavoriten - Treåringslopp
50.000 Plåt-Svens Minne - Treåringslopp

Januari 2014: Ron Jeremy
Februari 2014: Elliot Boko
Mars 2014: Ron Jeremy
April 2014: Hagentoy
Maj 2013: Västerbo Fantast
Juni 2013: L.K.
Juli 2013: Cool Keeper
Augusti 2013: L.K.
September 2013: Nova Race
Oktober 2013: Cool Keeper
November 2013: Cool Keeper
December 2013: Cool Keeper
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140502

Seger och snygg andraplats

Idag kördes det Marknadstrav på Kajsa Fricks
hemmabana Rättvik.
Hon fick segerdefilera en
gång och tog även en fin andraplats till stallet.
Kajsa Frick satt för första gången
upp bakom norska Myrviks Dokka
som inte direkt hade rosat marknaden. Nu serverades hon dock
en perfekt smygresa av Kajsa och
tackade för det genom att spurta
till en enkel seger. Ledande Lauvås
Spretten drog hårt i täten medan
Kajsa hittade tredje inner med sin
häst. 300 kvar attackerade de och
över upploppet kunde Myrviks

Dokka enkelt fånga in ledaren sista
biten.
Dessförinnan hade Actea Rich tagit sin tredje andraplats på lika
många starter. Hon gjorde det
dock på bästa tänkbara sätt bakom
oslagbara storfavoriten Stand Bayou som Daniel Redén sände till tät
1500 meter från mål. Kajsa avvaktade en bit ner som fyra men avancerade hastigt fram som andra häst
knappa halvvarvet kvar. Ledaren
hade dock ryckt åt sig ett ointagligt försprång men Actea Rich höll
farten bra och putsade sitt rekord
till fina 16,5/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

140509

Seger direkt för
Paparazzi M.
Igår gjorde Paparazzi M.
första starten i regi Leif
Witasp.
Det blev seger direkt när
han vann ett lärlingslopp
på Gävletravet.
Elias Strandberg fick förtroendet
bakom sexåringen som startade
från 20 meters tillägg och det hamnade i fjärde-par utvändigt. Ut på
slutrundan började det avanceras från kön men Elias valde att
sitta kvar och det visade sig vara
ett smart drag. I utgången av slutsvängen var han nämligen framme
i andra ytter och vid upploppets
början kom luckan invändigt. Paparazzi M. avslutade bra sista biten
och avgjorde i god tid före mål på
18,5/2160 m.
OLA HALLERSTEDT

140502

Dubbelseger på hemmaplan

överkvalificerad som kusk men
hennes hästar fick starta och det
resulterade i två segrar. Först ut var
Todd Tabac som inte hade vunnit
lopp på drygt två år. Han hade dock
visat att det bara var en tidsfråga
innan fem-ettan skulle sitta där och
Idag kördes en breddag på Rätt- i händerna på Linda Artursson tog
vikstravet. Kajsa Frick var därmed han en knapp seger. Ekipaget hamIdag selade Kajsa Frick ut
tre egentränade hästar på
Rättvikstravet.
Det slutade med fina framgångar i form av en dubbelseger.

nade sist från start och gick med i
spåren dryga varvet kvar. In i slutsvängen var han framme utvändigt
ledande favoriten Stjärnglöd och
det blev en tvekamp mellan dessa
två sista halvvarvet. Todd Tabac
kämpade som en tiger och satte
nosen först på 31,6/2680.
Av bara farten vann sedan Lucky
Light det efterföljande loppet. Lars
Throgen satt upp bakom femåringen som fick en resa i fjärde-par utvändigt. Mitt på sista bortre långsidan hakade de på i tredjespår och
i utgången av slutsvängen attackerade Lucky Light. Hon avslutade
bra över upploppet och avgjorde i
god tid före mål på 16,6a/2140 m.
OLA HALLERSTEDT
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140513

140516

Witasp avslutade V4:an med en dubbel Cool Keeper
klar för final!

My Ovi och Leif Witasp spurtar till seger i den avslutande LunchDubbel-avdelningen.
Foto: Thomas Gustafsson/Foto-Mike

Leif Witasp levererade två
härliga spurtsegrar på Rommes lunchtävlingar idag.
Först vann My Ovi och i loppet efter var det Stinger Hanovers tur
Det blev en snygg dubbelseger till
Leif Witasp på Rommetravet idag
och först ut var My Ovi i V4:ans
tredje avdelning. Leif var sugen
på ledning men flera konkurrenter
hade samma plan så My Ovi togs
upp och fick andra-par utvändigt.
Det förbyttes till tredje ytter efter
ett varv och 900 meter från mål
kom attackerna bakifrån. Witasp
klev då på i tredjespår och Turbo
Sund-sonen rundade fram utvändigt ledaren 400 kvar. Femåringen
höll sedan farten bra och avgjorde
säkert sista biten på nya rekordet
14,6a/2640 m.
- Jag tycker han var överraskande
bra. Jag var i valet och kvalet varvet kvar om jag skulle gå men den

framför tröttnade så jag attackerade. När jag sedan körde till på
baksidan kom jag ner och sedan
kopplade han grepp enkelt, berättade Leif.
Carina och Sven Eriksson är ägare
och uppfödare till My Ovi som tjänade 25.000 kronor.
Leif åkte sedan ner och bytte häst
till Stinger Hanover som hade blivit nedstruken till innerspår. Trots
att han trampade iväg bra blev de
fjärde-par invändigt. Ut på slutrundan kunde Witasp lyfta ut ett spår
och mitt på sista bortre långsidan
kom han loss och kunde gå med i
tredjespår runt slutsvängen. I utgången av kurvan sattes slutstöten
in och Donato Hanover-sonen avgjorde enkelt efter en mäktig slutspurt. Segertiden blev 15,6/2140
m och femåringen tjänade 25.000
kronor. Miljökonsult Sörmland AB
m fl är ägare.
OLA HALLERSTEDT

Cool Keeper på Åby.
Foto: Hanold/Foto-Mike

Igår kördes uttagningsloppen till Kungapokalen på
Åby.
Leif Witasp var på plats och
kvalade in Cool Keeper till
finalen.
Cool Keeper ståtar med en fantastisk statistik. Förutom en start då
han blev diskvalificerad har han
varit bland de tre främsta varje
gång! Det var just det som krävdes för att ta en finalplats i årets
upplaga av Kungapokalen. Försöken körde igår på Åbytravet och
fyraåringen tog en av de åtråvärda
platserna. Trots att Broadway Hallsonen fick gå hela loppet utvändigt
ledaren var han bara en längd bakom vinnande Djali Boko i mål.
Finalen av Konung Gustaf V:s
Pokal avgörs onsdagen 28 maj på
Åby och ingår då i Extra V75. Förstapriset i finalen är 902 660 kronor.
OLA HALLERSTEDT
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Kajsa och Alfred Yes We Can avrundade V86:an
överraskade

Kajsa och Valla Alfred kopplar grepp.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Kajsa Frick ordnade med en
rejäl skräll på Rommetravet
igår kväll.
Tillsammans med Valla Alfred vann hon till nästan 60
gånger pengarna.
Valla Alfred gjorde igår karriärens
femte start och höll sig i trav hela
vägen. Det har hade han gjort en
gång tidigare och även då slutade
det med seger. Kajsa meddelade
i här på hemsidan att hon trodde
han kunde vara långt framme felfri
men ändå blev oddset hela 59,55.
Valla Alfred sågs egentligen aldrig
som en vinnare under loppet då
han startade med tillägg över kort
distans. Varvet kvar var han framme som sjätte häst samtidigt som
ledande Stengärdets Gnista drog
tufft i täten. I utgången av slutsvängen hade Kajsa fått kontakt
med täten och över upploppet avgjorde sedan Valla Alfred enkelt.
OLA HALLERSTEDT

Yes We Can har varit en flitig gäst på Solvalla i år.
Av årets nio starter har åtta
gjorts på huvudstadsbanan
och ikväll blev det äntligen
seger.
Yes We Can har hittat en härlig
formtopp och har inte varit sämre
än tvåa i någon av sina fem senaste
starter. Ikväll tog han årets andra
seger när han spurtade hem sista
V86-avdelningen på Solvalla. Leif

Witasp gav Gentle Star-sonen ett
lopp i fjärde-par utvändigt och attackerade med full kraft in i slutsvängen. Sexåringen svarade för
en mäktig avslutning i spåren sista
halvvarvet och avgjorde lekande
lätt mitt på upploppet på nya rekordet 12,4a/1640 m. Stall Slugas äger Yes We Can som tjänade
70.000 kronor och därmed passerade halvmiljonen intjänat.
OLA HALLERSTEDT

140527

Äntligen seger för Åstas Viking
Det var väldigt länge sedan
Åstas Viking fick segerdefilera.
Därför kändes det extra
skönt när han äntligen fick
vinna då han slog till på
Bollnästravet igår.
Åstas Viking har svarat för fina insatser under en längre tid och hade
verkligen jobbat ihop till en seger. Järvsöviking-sonen öppnade
snabbt när startbilen släppte fältet
och tog direkt hand om ledningen.
Leif valde dock att släppa ifrån

vi gillar er, gilla oss också!
facebook.com/stallkajsafrick
facebook.com/stallwitasp

sig taktpinnen efter ett halvvarv
och kunde smyga med i dragen
bakom ledaren. Mitt i slutsvängen
uppenbarade sig luckan men Leif
var kylig och valde att sitta kvar
tills en bra bit in på upploppet. När
slutstöten sattes in växlade Åstas
Viking enkelt ner ledaren och vann
säkert på nya rekordet 25,4a/2140
m. Charlotte och Ingemar Frölin
är både ägare och uppfödare och
kunde räkna hem ett förstapris på
20.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT
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140531

Familjefest på Romme
Det blev en klang och jubelafton för familjen Witasp
och Frick igår.
På Romme vann pappa Leif
lopp och även båda döttrarna Kajsa och Katrin.
Leif selade ut fina Elliot Boko
i Plåt-Svens minneslopp med
50.000 kronor till vinnaren och
efter en lite trevande inledning
hamnade Ready Cash-sonen sist i
femhästars-fältet. In i slutkurvan
hade treåringen anslutit till andrapar utvändigt och via en mäktig
avslutning avgjorde Elliot Boko
säkert över upploppet trots att stilen var lite tveksam.
- Han var inte alls 100% i travet
idag utan sprang och skiftade och
drog höger bak ganska kraftigt. Jag
var orolig hela loppet, fastslog Leif
efteråt.
Segertiden blev 16,0a/2140 m och
det är Brave AB och Bro Byggnads AB som äger hästen.
Sedan var det dottern Katrins tur
och hon levererade en rejäl smällkaramell bakom sin egen Nova
Race. Rite on Line-dottern har ju
utvecklats till något av en monté-

Elliot Boko segerdefilerar efter segern i Plåt-Svens Minne på Romme.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

specialist men visade nu att sulkytakterna fortfarande sitter i. Trots
att hon fick gå utvändigt ledaren
kunde hon koppla grepp in på upploppet och hålla undan för sina
konkurrenter. Vinnaroddset blev
hela 71,24 och segern var värd
30.000 kronor.
- Det var otroligt skönt och går
faktiskt inte att beskriva riktigt.

Jag tänkte att det går som vanligt,
vad jag än görs så väljer jag fel vägar men idag tog hon fram ett krigarhjärta av guld, sade Katrin efter
loppet.
Familjelyckan fullbordades sedan
då storasyster Kajsa satte dit egentränade och ägda Ron Jeremy i
V64-5.
OLA HALLERSTEDT

140531

Övertygande seger av Ron Jeremy
Ron Jeremy tog en
välförtjänt seger på
Romme igår.
Efter flera fina insatser fick han äntligen
sätta pricken över i:et
på Romme igår.
Kajsa Fricks fyraåring tog
hand om ledning när staten gick men fick släppa
till Super Happy efter ett

drygt halvvarv. Denne drog
sedan på i ett friskt tempo
och Kajsa smög med där
bakom på en bits avstånd.
Super Arnie-sonen fick anfallsorder i utgången av
slutsvängen och mitt på
upploppet hade han slagit
klorna i ledaren. Segern
blev till slut enkel på nya
rekordet 15,4a/2640 m
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Euro Keeper - Är en riktigt fin häst som
har börjat gå lite rundbana men vi har
bara kört runt 1.30.
Felek Boko - Är inne i en liten växtperiod
men är annars en stor och rejäl häst. Han
kan mycket och jag räknar med att köra
premielopp under midsommar.
Glide Street - Har humöret emot sig men
annars kan han springa. Det är bara att
nöta på och jag tror det kommer att vända
för honom.
Glimmer U.S. - Är nog inne i en liten
växtperiod för han är inte som smidigast
för dagen. Jag tycker annars det är en häst
med förutsättningar att bli något riktigt
bra.
Global Selection - Är en stor häst som
har svårt att lägga på sig hull. Vi får därför vara lite försiktiga med farter framöver men han känns fin för övrigt.
Insanity Sund - Är en rejäl och stor häst
som behöver lite tid på sig för han är lite
tung. Han har dock visat att han har kommit ner i 1.30 distansen.
Jon the Baptist - Är en fin travare som är
premieklar men jag har inte testat honom
fullt ut än.
Kalas d’Inverne - Är en liten sköning
som gör precis det man begär. Han var bra
i premieloppet också.
Nice Southwind - Är en typisk Super
Arnie-märr som är liten och satt med bra
driv. Hon har även börjat fatta att det är vi
som bestämmer.
Sansiro Gel - Är en rejäl och fin häst med
bra gång som nyss är inkommen.
Turbo Gothia - Är fortfarande väldigt
slapp så vi får träna i skogen några veckor
framöver. Han har annars släppt till på ett
bra sätt.

treåringar

Alvena Uni - Är en skön märr som kanske inte är helt 100 så därav galopperade
hon till slut senast.
Classic Gentleman - Blev rädd och galopperade bort alla möjligheter i kvalet så
nu har vi beslutat oss för att han får bli
valack.
Dream Keeper - Är en häst med bra förutsättningar men det har bara häxat i alla
starter. Senast skötte han sig exemplariskt
från början men hoppade i sista sväng
som en trolig vinnare. Jag hoppas att det
vänder för hans del.
Elliot Boko - Är en mysig individ som

utvecklas konstant och senast var han inte
100 i fräschören men dig sig ändå samman och blåste av gänget.
Graciosa d’Inverne - Fick vi tyvärr stryka p.g.a. en liten slagskada under ett knä.
Hon får ta det lugnt några veckor nu och
återkommer igen i juli.
Limoncelli - Är numera valack och det
har gjort honom gott. Han tränar på i full
usträckning.
Maidonna - Är väldigt lik sin mamma
och hon blev en gedigen häst som var lite
hård och kunde starta på flitigt och tjäna
pengar.
Sabrina’s Master - Har varit jättefin ända
tills jag skulle starta på Elitloppsfredagen
då han galopperade bort sig. Det visade
sig att han hade en hovböld och tyvärr en
elak sådan så han fick antibiotika.
Viggo Laday - VÄr en liten mysig kille
som hade varit borta några veckor inför
Romme. Jag tyckte han var väldigt bra
och han utvecklas för varje lopp och blir
intressant att följa.
Västerbo Exclusive - Kommer mer
och mer och i senaste jobbet gick han
1.20/1600 m. Vi siktar på start här hemma
under juli.
Västerbo Piggybank - Är en rejäl märr
som har släppt till men tyvärr var hon
sämre i det senaste jobbet. Vi ska därför
kolla upp henne innan vi går vidare.
Xanthis One - Är lite ojämn men har han
en bra dag visar han något som vi inte har
trott om honom. Han jobbar på regelbundet och det är runt en månad kvar till start.

fyraåringar

Bear a Title - Är jättefin efter behandling
men har tyvärr inga passande lopp. Han
startar så fort tillfälle ges.
Cool Keeper - Var klart bra i försökte till
Kungapokalen men gången efter fungerade han inte alls aktionsmässigt och tyvärr
blev det galopp. Han är behandlad efter
den starten och vi kommer igen.
Going to Tango - Är en skön häst som har
lite aktionsproblem men efter att vi lagt
om träningen så fungerade han väldigt bra
i senaste starten. Jag hoppas att fortsättning följer och att vi får en rolig sommar.
Harkeröds Jocke - Tycker jag har vänt
helt och hållet och han var väldigt lugn
och fin i loppet senast. Tyvärr körde vi
bort någon placering då jag körde för
vinst men hamnade fel på det. Han har dåligt med poäng men duger gott i klassen.
Laurenzia Kemp - Är en lite svår tjej
som har ett väldigt temperament och aktionsmässigt har hon blivit mycket finare.

maj2014
Vi får starta på och hoppas att det lossnar
rejält.
Rufus S.F. - Blev utkontrad och åkte dit
lite snöpligt i senaste starten. Jag har lite
höga tankar om honom så jag hoppas vi
får börja om på en ny segerrad när han får
ett passande lopp och läge.

femåringar

Castor di Quattro - Har haft form längre
men inte fått någon utdelning. Han var
bra som tvåa efter en vid sista sväng senast och han är värd bättre utdelning.
Closebutnocigar - Är poänglös och vi
har svårt att hitta några bra lopp men hon
jobbar på i full utsträckning igen och allt
är väl.
Crane - Har överraskat enormt på oss och
satt fast senast på Solvalla. Jag körde väldigt snällt för han har fått gå tufft i de flesta lopp hittills och jag tror han kan springa
på sig lite fina pengar snabbt.
Leo Boy - Var lite dålig i senaste starten
så vi fräschade upp honom och han känns
riktigt fin för dagen. Han behöver dock
lopp i sin stora kropp.
L.K. - Fick väldiga problem med sin
hovspricka men det känns att det har läkt
ut. Jag får trycka till honom i något jobb
innan vi tittar i propositionerna.
My Golden - Ser det lite ljust ut för och
hon har kommit mer och mer. Fungerar
hon som hon gör för dagen så kommer
hon säkert tillbaka och tjänar sina pengar.
My Ovi - Var kanonfin efter tidigt avancemang till vinsten på Romme och hästen
är såpass bra så vi provar V75.
Stinger Hanover - Har blivit väldigt
mjuk och fin på slutet och jobbar riktigt
bra. Han är värd att passa i alla sammanhang.
Åstas Viking - Fick äntligen spräcka
segernollan för året senast och fick ett
drömlopp i rygg och ut 150 kvar. Det är
sådana resor jag vill ge honom.

äldre

Anna Race - Har vi inte kommit till skott
med vad vi ska göra framledes.
Atomic Rapida - Är lite bättre än vad
raden ser ut men han har lite för tråkiga
lägen för att få någon riktig utdelning.
Formen sitter i alla fall där.
Blue Star Miracle - Har vi haft inne i någon vecka efter konvalescentperioden och
hon är fräsch och fin. Hon får gå något
hårdare test i början av juni innan vi kan
se hur lång tid det är kvar till start.
Diamond of Ace - Galopperade lite omotiverat i några starter men har bra form

månadsrapport
och duger gott i klassen tycker vi.
Key Largo - Är vår sociala individ för
seniorerna.
Leif Light - Har fått ett par lopp i kroppen
men det saknas mer så han startar på så hoppas vi han kan tjäna någon krona.
Lord Mirabelle - Har vi börjat sätta igång
igen efter sin skada men han har inte gått
några jobb ännu.
Nova Race - Överraskade oss alla vid en
sulkyseger med ägarinnan i vagnen till 70
gånger pengarna. Hon får starta på och
har något bra montélopp i juni..
Paparazzi M. - Jobbar på bra och känns
väldigt fin men blev för ivrig när bilen
släppte och galopperade senast. I sin nuvarande klass ska han passas vid kommande starter.
Rocky Race - Kommer tillbaka hela tiden och har varit jättefin sista tiden. Han
står perfekt inne i Silverdivisionen så jag
kommer att anmäla honom till V75.
Sandrngham Hanover - Körde jag sparsamt med efter fyra månaders frånvaro.
Hästen kändes riktigt fin så jag tror han
kommer ha en formtopp i sommar som
kan räcka i de flesta sammanhang.
Stein Daylight - Tycker jag äntligen är på
rätt väg igen och jag blåste av honom och
körde 16,5/1600 m i jobb med gas kvar.
Town Hall - Har varit borta några veckor
men hade passande lopp senast då han
spurtade till en klart godkänd andraplats.
Han är på gång för dagen.
Västerbo RealKiss - Blev lite knölig för
någon vecka sedan och har gått tryckvagn
månaden ut innan vi tar upp jobben igen.
Yes We Can - Har äntligen fått lite utdelning på form och kapacitet och jag är så
nöjd med honom så jag ska testa V75 och
med en smygare kan allt hända.
Yosemite Boko - Jobbar på bra och det
känns att han har riktigt bra form. Det
finns dock inga bra lopp åt honom i närheten så vi får vänta till tillfälle ges.
Zic Zac Life - Är lite beroende av att vara
med där framme i loppen men han har tyvärr haft dåliga lägen. Jag tror inte det är
något fel på formen så jag får hitta lopp så
han kan starta regelbundet för då är han
som bäst.

ändringar

in
Blue Star Miracle -08 e. Muscle Memory
Jon the Baptist -12 e. From Above
Sansiro Gel -12 e. Make it Happen
ut
Classic Queen, Flight Instrument, Out
of Question, Turbo Turbo Dream
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månadsrapport
stall kajsa frick
Dollar Tabac - Har gått premietider och
känns stark och rejäl för dagen. Vi siktar
på att köra premielopp i juli.
Juni Roadrunner - Tränar på jättebra
och hon har ju inte varit i vagn så länge
men springer ändå 1.45 galant.
Keepondoinit - Klarade premieloppet på
ett bra sätt och känns stark och rejäl. Vi
tränar mycket sant ett tag nu.
Lord L.S. - Har lite växtvärk men är väldigt förnuftig och fin så planen står kvar
att köra premielopp under midsommar.
Marit Udsen - Är konvalescent och går
på bete för närvarande.
Prins Norrgård - Har jag klämt några
1.25-repor med och det känns som en riktigt fin häst. Jag hoppas han får hålla sig
hel och vi kör premielopp under juli.
Tiger Williams - Har börjat gå lugna jobb
och känns allmänt bra. Vi fortsätter så ett
tag och han är en fin häst med bra talang.
Västerbo Cayenne - Har kommit in i en
liten växtperiod men tränar starkt och jag
har tänkt att köra premielopp med henne
under juli.
Åstas Lotta - Gör allt vi begär av henne
och hon får mycket mängdträning för dagen.

mycket mer nu än tidigare. Tanken är att
hon ska kvala under midsommar.
Kallkälla - Var vi under 1.40 med och
hon kändes riktigt skaplig. Vi har tänkt att
kvala henne den 19:e.
Myrs Lillith - Har hostat och snorat och
hade en halsinfektion så hon står på medicin och tar det lugnt för dagen.
Push’n Shove - Är stark och rejäl och
tränar riktigt bra och enda negativa är att
han är lite valpig men det hoppas vi växer
bort. Han lägger mycket mark under sig
så det blir bra till sommaren.
Rocco S. - Var ute på Örebro och dummade sig bakom bilen men upphämtningen var på bästa tänkbara sätt. Han har bra
fart men vi jobbar med hans huvud och
när han fattar grejen kommer han säkert
att bli riktigt skaplig.
Romanova - Har gjort allt rätt hittills men
har fått gå ut och möta hingstar och valacker hela tiden. Sist sänkte hon rekordet
med 1,5 sekunder och vi matchar henne
mot stokriteriet.
Sedin - Har kommit allt mer och jag tyckte han skötte sig bra i kvalet. Med någon
mer genomkörare kommer han nog att
göra en start under juni.
Stormy Tessie - Var inte alls lika fin i senaste starten men det berodde på brunst
och att hon sög lite luft. Det ska vi åtgärda
till nästa start och hon är en jättefin travare som jag hoppas utvecklas i sommar.

treåringar

fyraåringar

tvååringar

Actea Rich - Tycker jag har gjort jättefina
insatser varje gång och hon utvecklas för
varje start. Om hon fortsätter är tanken att
vi provar Breeder’s Crown till midsommar.
Calvados Hornline - Var inte alls lika
spänstig på Romme så jag har lagt om
träningen lite och även ändrat på utrustningen. Han ska få något skarpare jobb
innan vi anmäler igen.
Coyote Roadrunner - Har tränat på och
klarade kvalet galant. Han ska få några
genomkörare innan vi startar i juli.
Evasion Boko - Var inte alls så fin på Solvalla så hon blev igensydd och efter det
har hon tränat starkt. Jag hoppas det lossnar för henne för hon kär klart bättre än
vad hon visar.
Fashionelle Quse - Känns stark och rejäl
och hon kommer allt mer. Planen är att
kvala henne i juli.
Hagentoy - Har troligen trampat snett och
är opererad.
Irrbloss - Körde vi 1.40 med på ett bra
sätt och det känns att hon orkar med sig

Fallout Boy - Har vi jobbat med ordentligt och varvat ridlektioner med jobb. I
sista jobbet var han riktigt tilltalande faktiskt så det få bli ett till sådant och sedan
letar vi lopp.
Nah Neh Nah Face - Har inte haft något
riktigt flyt i loppen. Hon blev för laddad
när Ida körde och galopperade och sist galopperade hon med segern på gaffeln. Nu
står vi utan poäng men jag anmäler på och
hoppas att hon kommer med i lopp.
Photo Fiori - Har gått ett jobb och känns
klart förbättrad. Hon får några veckor till
i sanden så hoppas jag att det lossnar för
henne.
Ron Jeremy - Var otroligt fin på Solvalla
men loppet blev helt fel. Han fick dock
revansch på Romme senast och tanken är
att starta på Bollnäs den 13:e.
Västerbo Goalmoney - Gillade inte den
skitiga banan på Gävle och skulle ha startat på Eskilstuna men jag fick stryka för
en sårskada. Han tränar bra och vi siktar
nu på att starta på Rättvik den 19:e.
Åstas Oscar - Har släppt till mer och mer
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och känns riktigt fin. Senast blev det bra
fel när Linda körde och han galopperade
i sista sväng med en fin peng på gaffeln.
Han får starta snart igen.

äldre

Borga Easy - Blev lite stressad av omstarter senast och galopperade i den giltiga. Upphämtningen var sedan bra och hon
känns klart bra så snart sitter femettan där
känns det som.
Caesar Bring - Har gjort det bra men vi
fick tyvärr stryka honom för en liten blödning i ett gaffelband så han går bara på
bete för närvarande.
Illinois Rose - Har vi börjat träna för fullt
och han känns klart bra men han behöver
några vassare jobb innan vi anmäler. Planen är att försöka få ut honom runt midsommar.
Lucky Light - Fick äntligen vinna och
gick riktigt bra då. Formen är bra och hon
startar på när det finns lämpliga lopp.
Mafioso - Är en jättefin häst som var väldigt fräsch och fin när han kom. Han var
däremot lite svår att köra när man inte
kände honom så det blev ett prov på Örebro. Han får starta på och jag tror att miljöombyte har gjort honom gott.
T.X.All In - Var ute i V75 senast och när
jag skulle börja backa i första sväng galopperade han men gick jättebra efter det.
Det känns som att formen är bra så vi får
försöka komma med i lopp och visa att segern snart sitter där.
Tintin Viking - Har flyttat ner till banan
igen och vi tränar på mer och mer. Han
har inte gått något fort än men känns jättefin.
Todd Tabac - Fick äntligen till det och
det var jätteroligt. Det känns faktiskt som
han börjar stabilisera sig och han kommer
att tjäna fina pengar under sommaren.

ändringar

ut
Highway Patrolman, Keeper’s Dream

