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Katrin, Nova Race och Viktoria strålar ikapp med solen
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Super Arnie-dottern passerde miljonen insprunget i karriären.
Foto: Hanold/Foto-Mike

Produceras av
Travdirekt Sverige
www.travdirekt.com
info@travdirekt.com

stall leif witasp
juli2014

stall kajsa frick
juli2014

Antal

1

Antal

1

49

7 2 3 14% 24% 612.000 kr

31

1 2 4 3%

2

3

Seger

Plats

Prissumma

Det har ramlat in lite segrar under juli
men jag måste framhålla Cool Keeper
som har vunnit två lopp och gjort fantastiska insatser. Det är sådant som höjer
livskvalitén! Vi har även avverkat V75tävlingar på hemmaplan och då hade vi
vår traditionella hästägarträff och det avlöpte, som vanligt, på ett trevligt sätt. Det
är alltid kul att träffa gänget!
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Plats

Prissumma

23% 115.000 kr

Det känns som det har varit en liten mellanmånad och jag har haft lite oflyt både
med styrningar och lägen. Det var dock
kul att Borga Easy fick sätta dit en seger
och så fick jag köra Stochampionatet
och det är ju alltid roligt att vara med i
sådana lopp. På tvååringssidan ser det
väldigt bra ut så återväxten är god och
nu siktar vi på Stokrieteriet med Romanova.

månadens häst

juli2014

Cool Keeper

Foto: Hanold/Foto-Mike
Hingst 4 år e. Broadway Hall (US) u. Missys Go Go (US) ue. Yankee Glide (US)
Ägare: Stall Mamsen Uppfödare: Fair Winds Farm Inc, USA
Tränare: Leif Witasp Skötare: Anette Karlström
Starter juli 2014: 3 2-0-0 • 12,1ak • 328.000 kr.
Hd 140703 4/1609
B 140717 8/2140
Bs 140727 8/2140
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12,4a 349
13,5a 84

COOL
KEEPER
328.000 kr

SANDRNGHAM
HANOVER
62.500 kr

YES WE CAN
50.000 kr

Leif Witasp
Leif Witasp
Leif WItasp

8.000 SprinterMästaren - försök
250.000 Mittoljor Norrlands Grand Prix - FINAL
70.000 Breeder’s Crown - Fyraåriga hingstar/valacker

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

nyhetsbörsen
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140708

Skrällseger av Bear a Title

Kajsa höjer högernäven i skyn när hon vinner med Bear a Title
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Bear a Title och Kajsa Frick
ställde till med en överraskning igår.
På hemmabanan Rättvik
vann duon till det glada
oddset 22,60.
Bear a Title har gjort jämna och
bra lopp hela tiden och har dessutom ofta varit betrodd av spelarkåren. Igår var de dock inte med
på noterna när fyraåringen slog
till och tog karriärens andra seger.
Efter en småjobbig inledning kom
Bear a Title fram som första häst i

andraspår men blev strax avlöst av
stallkamraten Crane som landade
utvändigt ledaren knapp 1200 meter från mål. Kajsa Frick satt sedan
kvar i andra-par utvändigt och vid
upploppets början kom luckan.
Det tog ett tag för Dream Vacationsonen att få upp farten men mitt på
upploppet hade han fått upp ångan
ordentligt och avgjorde säkert sista
biten. WH El AB äger Bear a Title
som tjänade 20.000 kronor och segertiden blev 15,6/2160 m, vilket
var nytt rekord.
OLA HALLERSTEDT

140715

Kajsa fixade
plats i Stochampionatet
I fredags kördes uttagningsloppen till Stochampionatet
på Axevalla.
Kajsa Frick kvalade in Michael Demmers VästerboMagnifique till finalen på
söndag.
VästerboMagnifique och Kajsa
Frick är ett härligt radarpar och
nu väntar duons största utmaning
hittills. På söndag startar de nämligen i Stochampionatet på Axevalla
med en miljon kronor till vinnaren.
Fyraåringen svarade för en femtstjärnig insats i sitt försök där Kajsa
avancerade fram utvändigt ledaren
efter ett varv. I utgången av slutsvängen hade Magnificent Rodney-dottern kopplat grepp och såg
ut att gå mot segern men hon fick
se sig slagen av smygkörda Rouquine sista biten.
OLA HALLERSTEDT

140715

Leo Boy hann dit på linjen
Det blev en rafflande upplösning på V5:an på Rättvik
igår.
Inte ens målfoto kunde skilja Leo Boy och Robis Salvation åt.
Dalapubliken bjöds på riktig spänning i den avslutande V5-avdelningen på Rättvikstravet igår när
Leif Witasp och Leo Boy löpte
dött. Efter ett lopp i andra ytter attackerade Witasp i tredjespår på
sista bortre långsida och kom fram
utvändigt ledande Robis Salvation

i utgången av slutsvängen. Dessa
två stred sedan sida vid sidan upploppet ner och när mållinjen skars
var det omöjligt för blotta ögat att
avgöra vem som vunnit. Inte heller
målkameran kunde skilja de båda

åt utan de fick dela segern. Segertiden blev nya rekordet 12,4a/1640
m och femåringen belönades med
14.650 kronor. B.K.B.-Form AB är
både ägare och uppfödare.
OLA HALLERSTEDT
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140715

Äntligen seger för Borga Easy

Linda Artursson gav Borga Easy ett fint lopp och som tack för det sticker hon undan till en komfortabel seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

femåringen som tränare Kajsa
Frick hade hittat en lämplig uppgift åt på hemmaplan igår. Linda
gav Borga Easy ett lopp i rygg på
ledaren och kunde glida ut utvändigt på sista bortre långsidan. 250
Linda Artursson satt upp bakom meter från mål hade hon kopplat
I karriärens 13:e start slog
Borga Easy till.
I lärlingsloppet på Rättvik
igår tog hon sitt livs första
seger.

grepp och över upploppet höll hon
sedan undan till en säker seger på
16,5/2140 m. Broby Norrgård AB
äger Flirtin Man-dottern som tjänade 10.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

140717

Norrlands Grand Prix till Cool Keeper
Det blev stor succé för Cool
Keeper i finalen av Norrlands Grand Prix.
Tillsammans med sin tränare Leif Witasp tog fyraåringen sin största seger hittills.
- Det här var jättehärligt.
Hästen har haft lite stolpe
ut tidigare, sade Witasp.
Cool Keeper trivs ypperligt på
Bergsåker och som tvååring vann
han finalen av Norrlands Tvååringselit. Ifjol var han trea i Norrlands 3-åringselit och ikväll slog
han alltså till och vann Norrlands
Grand Prix med en kvarts miljon
kronor i förstapris. Cool Keeper
tillhörde de mindre betrodda i loppet men när starten gick galopperade andrahands-favoriten Remo

Gas medan Leif laddade framåt
från bricka åtta. In i svängen blev
han hängande i tredjespår men så
galopperade även invändige favoriten Poochai och Witasp kunde
pressa sig till ledning ut på rakan.
Det kostade dock 07,8 första halvvarvet men Leif fick sedan lugna
ner tempot till 13,2 vid varvning.
- Jag ville inte backa när jag vet att
han är startsnabb och jag provade
att köra genom svängen. Sedan felade Poochai och när Alsén satt i
ledningen förstod jag att vi skulle
få överta. Sedan var jag inne på att
hålla ett riktigt bra tempo hela vägen, sade Leif.
Cool Keeper såg sedan helläcker
ut genom slutsvängen och när
Amazon Am försökte att utmana
in på upploppet sträckte Broadway
Hall-sonen bara på sig och stack

undan till en lätt seger.
- In på upploppet var det som att
min var lite seg men sedan drog jag
tussarna och då svarade han ärligt.
Det här är en riktigt bra häst som vi
köpte på Harrisburg-auktionen och
det finns lite motor i honom.
- Det här var jättehärligt. Hästen
har haft lite stolpe ut och jag var
inne på att han skulle vara långt
framme idag men spåret drog ner
förväntningarna. Han var mycket
bra, sa Leif Witasp.
Segertiden blev den snabbaste i
loppets historia, 12,4a/2140 m
vilket även var nytt rekord. Stall
Mamsen äger fyraåringen som
alltså tjänade 250.000 kronor och
tog karriärens åttonde seger.
OLA HALLERSTEDT
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140720

140722

Nova Race inledde på Axevalla

Crane infriade
förväntningarna

Efter en mäktig långspurta avgör Crane
till en säker seger över upploppet.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Nova Race spurtar till seger under Axevallas V75-lördag.
Foto: Hanold/Foto-Mike

Nova Race drog igång lördagens travfest på Axevalla.
Tillsammans med Viktoria
Strand Jörgensen vann hon
det inledande montéloppet.
Nova Race ställdes inför tufft motstånd på Axevalla igår men när
krutröken hade lagt sig stod hon
som klar vinnaren. Viktoria Strand
Jörgensen gav Super Arnie-dottern
ett fint lopp i rygg på ledande hemmahästen Organdi d’Or som fick
bestämma i täten. Farten skruvades upp rejält på slutrundan och i
slutsvängen kom favoriten Nobile
di Poggio fram utvändigt. Denne
kunde dock inte följa in på upploppet och knappa 150 kvar fick
Nova Race luckan. Hon avslutade
sylvasst sista biten och fångade in

ledare utan problem. Det var en liten överraskning dels för spelarna
som släppte upp Nova till nästan
10 gånger pengarna men även för
ägarinnan Katrin Frick.
- Jag blir alltid överraskad när hästarna vinner. Jag visste att hon var
en av de som kunde vinna för loppet var jämnt och jag är jätteglad,
jublade Katrin och Viktoria flikade
in:
- Jag tyckte det såg ut som vi skulle bli klar tvåa men upploppet är
långt och 50 kvar fick jag upp förhoppningarna.
Segertiden blev 14,2a/2140 m och
segern var värd 35.000 kronor.
Därmed passerade Nova Race miljonen intjänat i karriären!
OLA HALLERSTEDT

Crane och Leif Witasp startade som tunga favoriten på
Rättvikstravet igår.
De förvaltade förtroendet
på bästa sätt och spurtade
till en säker seger.
Igår var Crane tillbaka i vinnarcirkeln och tog årets tredje seger. Han
startade som stor favorit hemma
på Rättvik och från 20 meters til�lägg hamnade han en bit ner i fältet
som femma i andraspår. 800 kvar
hakade Witasp på i tredjespår men
hästarna framför hade svårt att ta
något så mitt på långsidan ställde
Leif på i fjärdespår. Crane tog sig
hastigt fram utvändigt ledande Airtime och i utgången av slutsvängen
hade han kopplat grepp. Pearsall
Hanover-sonen höll sedan farten
bra över upploppet och även om
ledaren kom tillbaka en aning sista
biten var segern aldrig i riktig fara.
Madeleine Emmervall äger femåringen som tjänade 15.000 kronor.
Segertiden blev 16,1/2160 m.
OLA HALLERSTEDT
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140728

140728

Cool Keeper vann Breeder’s Crown Ny seger för
Cool Keeper har verkligen med det utan forcerade vidare till Kajsa och Alfred
hittat en härlig toppform.
Igår slog fyraåringen till i
ett Breeder’s Crown-lopp på
Bollnäs.
- Han har haft lite stolpe ut
så det är kul att han får visa
hur bra han är, sade Leif
Witasp efter loppet.

Tillsammans med sin tränare Leif
Witasp tog igår Cool Keeper sin
andra raka seger när han vann ett
Breeder’s Crown-lopp för fyraåriga hingstar och valacker. Från
bricka åtta öppnade Broadway
Hall-sonen bra och Leif hittade
andra-par utvändigt. 1300 kvar
stöttes det från kön och då kastade
även Leif loss. Hastigt tog han sig
fram utvändigt ledande favoriten
Poochai men Witasp nöjde sig inte

tät.
- Jag var mycket nöjd att vi kom till
från det tråkiga läget som vi hade
från början. Det gick sedan alldeles för sakta så jag satsade allt på
ett kort och gasade till och när vi
kunde komma förbi Poochai blev
det mycket enklare.
Cool Keeper såg sedan ut som
en tiger i ledning och över upploppet höll han enkelt undan på
13,5a/2140 m.
- Han har ett stort hjärta och bra
kapacitet och så VILL han springa,
berömde Leif avslutningsvis.
Stall Mamsen äger Cool Kepper
som tjänade 70.000 kronor och
därmed har han passerat 400.000
insprunget i år.
OLA HALLERSTEDT

Kajsa Frick avslutade gårdagens tävlingar på Bollnästravet.
Valla Alfred svarade för en femstjärnig prestation när han spurtade till seger på Bollnästravet igår.
Kajsa fick iväg honom från det
knixiga femtespåret men hamnade
som första häst i andraspår. Om
inte det vore nog så tog sig Valla
Alfred en rejäl galopp 800 kvar.
Kajsa hakade sedan på i tredjespår
på bortre långsidan men hamnade
i dåliga ryggar i slutsvängen och
tvingades ut i fjärdespår 300 kvar.
Det var då långt fram till ledande
favoriten Fjäll Humlan men Valla
Alfred avslutade lysande över upploppet och fångade in ledarinnan
precis på linjen.
OLA HALLERSTEDT

140729

Sabrina’s Master en vinnare igen
140729

Romanova klar
för Kriteriestoet

Sabrina’s Master är tillbaka
som en vinnare på travbanan.
På hemmaplan tog treåringen årets tredje seger igår.
Sabrina’s Master inledde karriären fint i våras och vann två av
sina tre första starten. Sedan blev
det lite grus i maskineriet med två
galopper men igår visade han åter
sitt rätta jag och tog en säker se-

Idag kördes uttagningsloppen till Kriteriestoet.
Kajsa Frick och Romanova
svarade för en bra insats
ger. Från tillägg fick Glidemaster- och gick vidare till finalen.
sonen en bra start och Leif Witasp
sände fram honom direkt och Romanova tillhör en av de 12 som
kunde ta över ledningen. Han fick ska göra upp om ära och evig besedan bestämma i täten och över römmelse i årets upplaga av Kriteupploppet hade han inga problem riestoet. Idag slutade hon tvåa i sitt
att freda sig utan segern blev en- försök, trots en rejäl galopp dryga
kel på 17,4/2160 m. Stall S.E.K.T. 600 meter kvar från mål. Finalen
äger Sabrina’s Master som tjänade körs även den på Dannero lörda15.000 kronor.
gen den 9:e augusti med 350.000
OLA HALLERSTEDT
kronor till vinnaren.
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Euro Keeper - Har jobbat riktigt bra och
han är kvalklar. Siktet är inställt på att
göra några starter som tvååring.
Felek Boko - Har det vänt för och han utvecklas konstant. Han är en rejäl och fin
häst på alla sätt och vis.
Glide Street - Har släppt till fartmässigt
men han är fortfarande väldigt valpig.
Glimmer U.S. - Är en rejäl kille som jag
har kört 1.24/1600 m med.
Global Selection - Har växt så vi har tagit det lite med tempona och han har mest
gått mycket i skogen senaste tiden.
Insanity Sund - Är fortfarande tung och
slapp och behöver mer jobb innan vi kör
premie.
Jon the Baptist - Är nu valack och det
har gjort honom riktigt gott. Han har lagt
på sig och har även blivit mycket bättre
att handskas med.
Kalas d’Inverne - Fortsätter att utvecklas
och han ger ett positivt intryck.
Nice Southwind - Finns det mycket fart i
men hon uppträder lite ängsligt.
Princess Mandii - Är inte så långt gången
och hon behöver mer jobb för att komma
ner i fart.
Sansiro Gel - Går det sakta men säkert åt
rätt håll för och vi har kört några 1.30-intervaller som snabbast på rakbanan.
Turbo Gothia - Är en rejäl häst som fotfarande är slapp och lite fladdrig i aktionen. Vi har därför ändrat träningsupplägg
och han går mycket tung träning för dagen.

treåringar

Alvena Uni - Var klart godkänd i senaste
starten efter behandling och nu känns det
som hon är på rätt väg igen.
Classic Gentleman - Har blivit stabil och
fin i jobben och jag har kört i underkant
1.20 med honom. Det ska inte vara långt
borta från att vi provar någon start.
Dream Keeper - Är en fartfylld herre
som dock är väldigt harig av sig så vi väntar tills det lossnar för honom.
Elliot Boko - Har det bara varit bekymmer med efter senaste starten och han är
behandlad i omgångar. Jag hoppas att vi
hittar nyckeln för han har mycket ogjort
på tävlingsbanan.
Graciosa d’Inverne - Har jobbat på riktigt bra på slutet och vi fortsätter att hitta
något lämpligt lopp att starta i.
Maidonna - Fick ett uppehåll men det

berodde bara på att hon inte hade några
bra lopp under sommaren. Hon har jobbat klart positivt så jag hoppas hon får lite
starttillfällen.
Sabrina’s Master - Återkom med en ny
seger efter några plumpar. Han känns riktigt fin så det kan bli en trevlig höst för
hans del.
Viggo Laday - Är gedigen och bra på alla
sätt och vis och vi har lite klassiska lopp
att sikta in oss på framöver för jag tycke
han är en sådan som de inte springer ifrån
allt för lätt.
Västerbo Exclusive - Gjorde illa sig när
han skulle starta och blev struken men det
var inga större bekymmer. Vi återupptar
träningen snarast möjligt och han kan åter
vara startaktuell i slutet av månaden.
Västerbo Piggybank - Är ett sorgebarn
tyvärr och problemen går runt i henne
hela tiden.
Xanthis One - Har gått i underkant
1.19/1600 m i jobb och han ska gå något
finslipande heat till innan han är startaktuell.

fyraåringar

Bear a Title - Har varit lite upp och ner
senaste tiden och vi har ingen riktig förklaring till det hela. Han är annars en positiv individ som jag tror har en hel del
kvar att tjäna.
Cool Keeper - Har gjort femstjärniga insatser i de senaste starterna och har vunnit från bricka åtta efter lite tuffa upplägg.
Han känns fortsatt fin i jobb och ska närmast ut i något fyraåringslopp i senare delen av augusti.
Going to Tango - Är klart på gång men
svek senast så jag hoppas det bara var en
dålig dag för han känns som han ska i jobben.
Greylines Kingston - Är en svår häst så
vi får se vad som händer i framtiden.
Isn’t it Ironic - Är ingen tokig häst men
han gick några jobb och kändes inte helt
100 så han är uppfräschad.
Rufus S.F. - Hoppade från start på Solvalla men kändes jättefin efteråt och han
hoppade sedan i första sväng i Breeder’s
Crown på Bollnäs. Han är i grund och
botten en jättefin häst som jag har förväntningar på.

femåringar

Castor di Quattro - Varvar bra och mindre bra prestationer och jag tycker jag
borde fått ur lite mer av honom.
Closebutnocigar - Var bara trött och
tråkig senast. Jag tyckte hon värmde bra

juli2014
men hon agerade slätstruket i loppet.
Crane - Har vi startat lite sparsamt med
senaste tiden och senast hade han en lätt
halsinfektion. Jag får trycka till honom i
jobb i början av augusti och sedan starta
någon vecka senare.
Leo Boy - Tycker jag har vaknat till och
det känns som han har riktigt bra form.
Senast var han ute i ett mycket tufft V75gäng på hemmaplan och då räckte han
inte till.
L.K. - Har kommit tillbaka väldigt bra efter sina skavanker och visade det som tvåa
på V75. Med det loppet ska han ha kunnat
gå framåt och förhoppningsvis vara med i
finalen på Åby några veckor senare.
My Golden - Har haft en paus under hela
juli och gått på grönbete och hon återupptar träningen i början av augusti.
My Ovi - Behandlade vi upp efter Bergsåker och han har jobbat på rätt så bra faktiskt. Han var ute i ett tufft gäng på V75
och gick en bra tid utan att räcka till.
Stinger Hanover - Har haft halsproblem
men har fungerat bra efter det. Senast
blev han ömfotad och galopperade i sista
sväng men han känns så bra att han är
startklar igen och förhoppningsvis får han
visa sitt kunnande.
Åstas Viking - Har inga lämpliga lopp
alls men gör det bra i den tuffa konkurrensen han är ute i. Jag hade gärna velat
ha ett kortlopp åt honom för då tror jag
han kommer till sin rätt.

äldre

Anna Race - Går på sommarbete.
Atomic Rapida - Behöver lite snälla upplägg och då har han en vass spurt. Han nöter på och försörjer sig.
Blue Star Miracle - Har kommit tillbaka
på ett förvånansvärt bra sätt och gick en
strålande tid. Hon har börjat skramla ihop
lite poäng så nu kan vi starta mer regelbundet.
Diamond of Ace - Var inte riktigt fräsch
vid senaste framträdandet och är behandlad och har fått kurera sig rejält. Nu har
han dock återupptagit snabbjobben igen.
Key Largo - Har nog gjort sitt sista framträdande och viljan saknas.
Leif Light - Var dålig senast och är behandlad efter den starten.
Lord Mirabelle - Har kommit tillbaka
bra och var bra senast trots att han blev
oplacerad i tuff konkurrens. Jag hoppas
hitta lite lämpliga uppgifter för det känns
som han står på tur för att vinna lopp.
Nova Race - Passerade miljonen och det
var ett mål i hennes karriär. Tyvärr åkte

månadsrapport
hon på en senskada i senaste montéloppet
så framtiden är oviss.
Paparazzi M. - Blev lite het på Axevalla
så därav var insatsen sämre. Han var sig
åter lik på Rättvik då han spurtade strålande till tredjepriset och han är fortsatt
fin i jobben.
Rocky Race - Är åter tillbaka och var riktigt bra som trea i debuten i Gulddivisionen då han hakade på och hade lite sparat
i mål. Det måste gå ett par, tre veckor mellan starterna för han blir lite sliten så vi får
hitta lite lämpliga lopp åt honom.
Sandrngham Hanover - Har dunderform
och jag tror han gjorde sitt bästa lopp i
karriären senast när han var tvåa bakom
B.B.S.Sugarlight. Han har skramlat ihop
poäng så han är klar för V75-final.
Stein Daylight - Har vi kört ett helt nytt
träningsupplägg med och han går ute dygnet runt och går bara backjobb.
Titus Rocket - Har jobbat betydligt bättre
än vad han visade i debuten för oss så nu
blir det ombalansering och han får en ny
chans.
Yes We Can - Har gått bra hela sommaren och har varit ute i tuffa sällskap
från dåliga läge och kommit lite
på vingel. Nu får han ta igen
sig några veckor innan han
startar igen.
Zic Zac Life - Har inte haft
någon riktig form och agerade
trögt och ofräscht senast så han
är under behandling.

ändringar

in
Isn’t it Ironic -10 e. Orlando Vici
Titus Rocket -08 e. Skogans Orlov
ut
Harkeröds Jocke,
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Dollar Tabac - Har tagit det lite lugnt efter premieloppet och jobbar på i sanden.
Han känns fin för dagen.
Juni Roadrunner - Har tränat på rätt så
rejält men fick ett litet bakslag. Hon kan
premietider och tanken är att hon ska gå
premielopp i september.
Keepondoinit - Tränar på enligt schemat
och känns stark och rejäl. Hon går lätt
1.25 för dagen.
Lord L.S. - Fick ta igen sig en liten stund
efter premieloppet och känns allmänt fin
efter det. Han lunkar 1.25-tider i träning.
Marit Udsen - Fick ta igen sig efter en
skada men är tilllbaka. Hon känns klart
bra och går premietider och ska gå premielopp i september.
Prins Norrgård - Gör allt rätt och det är
ett otroligt driv i honom. Han springer
med lätthet 1.25.
Tiger Williams - Kommer allt mer och
börjar bli lite piggare. Han är en fin travare som gör allt vi begär av honom och
han har kommit ner runt 1.28. Det känns
att han är under kraftig utveckling.
Västerbo Cayenne - Skötte premieloppet
galant på en tungsprungen bana. Hon är
en jättefin häst och vi har legat på 1.25-tider i jobben.
Åstas Lotta - Är toppenfin och har gått
mycket sandträning och bara lite intervaller. Vi ligger på 1.50-tider och hon gör det
på ett bra sätt.

treåringar

Actea Rich - Var dålig på Solvalla och vi
har sytt igen henne efter det. Hon tränar
starkt och rejält och startar på framöver.
Calvados Hornline - Var jättebra i senaste starten och känns på gång igen. Han har
lite klent med poäng men startar så fort
tillfälle ges.
Coyote Roadrunner - Skulle ha startat
men hade en tand som spökade så han ska
opereras i början av augusti.
Evasion Boko - Har gått jämnt och bra
men har fått lite för tunga lopp så resultaten är lite missvisande. Hon känns fin och
får starta på och målet är att försöka vara
med i Oakskvalen.
Fashionelle Quse - Har jobbat bra men
var tyvärr inte lika fin i debuten. Hon blev
trött och hade hög puls men kan bättre
och jag tycker hon går en spännande höst
till mötes.

Hagentoy - Har varit på återbesök och det
ser positivt ut så vi har ökat träningen successivt. Vi har även lagt till lite intervaller
och det ser riktigt bra ut så här långt.
Irrbloss - Kommer mer och mer och
växer i sin stora kropp. Det är bra styrka
i henne och får vi fila lite på tekniken så
kommer det att bli bra.
Kallkälla - Fick vara med och debuterade
på hemmaplan men blev lite stressad och
fungerade inte alls. Nu tränar vi mycket
styrka igen och hon är inte riktigt färdig
i knoppen.
Push’n Shove - Finns det mycket fart i
och han gjorde ett kanonlopp som trea.
Han får starta på och jag hoppas att det
släpper för honom.
Rocco S. - Var nere och startade under
Stochampionatshelgen och kändes jättefin i värmningen men blev sedan spänd
när det blev allvar och det var inget tryck
i honom. Han får ta igen sig nu och vi siktar in oss på september med honom.
Romanova - Var inte riktigt till sin fördel
på Hagmyren så jag lade om träningen efter det med kortare intervaller och nu siktar vi mot Kriteriestoet.
Sedin - Gick helt ok i debuten och satt fast
med lite sparat men var inte riktigt 100 efter det så han tas bara lugnt för dagen.
Stormy Tessie - Tyckte jag kändes så fin
så jag provade i ledning senast men hon
gav sig alldeles för tidigt och det visade
sig att hon hade en infektion i kroppen för
hon gick inte ner i puls efteråt. Hon fick
ta igen sig efter det men känns fin i lugna
jobb igen.

fyraåringar

Fallout Boy - Strulade till det alldeles i
senaste starten. Det finns mycket i honom
så vi ska nöta lite och hoppas han kommer ut till hösten och får visa vad han har
inombords.
Photo Fiori - Blev alldeles för laddad när
hon skulle ut på Rättvik och spolierade
sina chanser med startgalopp. Hon känns
mycket bättre efter sandträningen så vi tar
nya tag.
Ron Jeremy - Tappade helt aktionen på
bortre långsidan men gick fantastiskt bra
till slut. Det är bakknäna som spökar och
han är behandlad så nu siktar vi på ett fyraåringslopp på Bollnäs.
Västerbo Goalmoney - Har gått jämnt
och bra på slutet utan att få sätta pricken
över i:et. Han känns bra för dagen och
startar när vi hittar något lämpligt lopp.
Åstas Oscar - Blev åtgärdad och det föll
väl ut för han rekordsänkte på ett bra sätt.
Han får starta på.

juli2014
äldre

Borga Easy - Fick en välförtjänt seger
efter många gedigna insatser och känns
klart bra efter det så hon får fortsätta att
starta på.
Illinois Rose - Var inte till sin fördel senast när Linda körde på Romme så vi har
lagt om träningen lite och hoppas att det
ger effekt.
Lucky Light - Blev lite ömfotad senast
och kunde inte göra sig gällande. Hon fick
lite miljöombyte så jag hoppas hon tänder
till.
Mafioso - Har bytt miljö och känns stark
och rejäl i jobben så han ska få några genomkörare innan vi startar.
T.X.All In - Har haft lite oflyt i loppen
men har gått jämnt och bra. Senast gick
han riktigt bra och är åtgärdad efter det så
han tar det lite lugnt nu och kommer ut i
slutet av månaden.
Tintin Viking - Har känts jättefin i jobben och var fin när jag testade i ett banjobb men blev lite svullen i ett ben efter
det så han tar det lugnt för närvarande.
Todd Tabac - Har gjort det jättebra på
slutet och är jämn och säker. Han känns
bra och startar nästa gång på Romme den
22:e.
Östen Scoop - Är ny i träning och är en
jättefin häst med bra klipp i steget. Vi jobbar på ett tag till och han ska få några genomkörare innan vi tänker på start.

ändringar
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