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2 2 3 8% 28% 109.200 kr

April var en tråkig månad måste jag säga
men sista veckan släppte det lite mer med
träningsförhållanden och allt. Nu är vi på
rätt köl och unghästarna har börjat blomma ut efter att de har släppt vinterpälsen
så nu ser det faktiskt lite ljust ut.

2

3

Seger

Plats

Prissumma

Månaden började bra och ett antal djur
har gått som tåget. Det är alltid roligt att
få vinna med de nya förmågorna som
t.ex. Åstas Lotta som fick visa vilken fin
häst hon är och jag hoppas vi kan vara
med i lite större lopp frampå. Vi startade
även Rikstravet med seger och det var
en riktig höjdare.

månadens häst
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Åstas Lotta

Foto: Hanold/Foto-Mike

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Sto 3 år e. Mörtvedt Jerkeld (NO) u. Ina N.O. (NO) ue. Spang Best (NO)
Ägare & uppfödare: Charlotte Frölin, Vallentuna
Tränare: Kajsa Frick Skötare: Helena Grejs
Starter april 2015: 1 1-0-0 • 33,8m • 50.000 kr.
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Kajsa Frick

50.000

Svensk Travsports Unghästserie - Hovisloppet

Januari 2015: Crane
Februari 2015: Sandrngham Hanover
Mars 2015: Sandrngham Hanover
April 2014: Hagentoy
Maj 2014: Elliot Boko
Juni 2014: Sandrngham Hanover
Juli 2014: Cool Keeper
Augusti 2014: Viggo Laday
September 2014: Cool Keeper
Oktober 2014: Paparazzi M.
November 2014: Paparazzi M.
December 2014: Rufus S.F.
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150408

Ny dubbelseger till stall Frick
Kajsa Frick har fin snurr på
stallet för dagen.
Igår tog hemmatränaren en
snygg stalldubbel på Rättvikstravet.
- Det känns skönt att allt
jobb vi lägger ner ger utdelning, konstaterade Kajsa.
Först ut var Obsidian som gjorde
sin andra start i Kajsas regi. Han
följde upp tredjeplatsen senast
med en snygg seger efter att ha
serverats en perfekt resa av sin
tränare. Från innerspår kunde fyraåringen inte riktigt vara med från
början utan hamnade en bit bak
men Kajsa hittade ut efter ett halvvarv och fick femte-par utvändigt.
Hon hakade sedan på i ryggar sista
700 och när Obsidian fick anfallsorder ur sista sväng avslutade han
bra och avgjorde säkert sista biten
på nya rekordet 17,6a/2140 m.
– Jag har alltid känt att det är en fin
travare med bra inställning även
om han har varit lite opolerad. Han
kommer hela tiden och nu fick vi
bästa tänkbara lopp, sade Kajsa.
Jessica Holmström och Tomas Pettersson äger Campbell Hall-sonen
som tog karriärens första seger och
tjänade 15.000 kronor.

Obsidian och Kajsa avgör över Rättviks upplopp.
Foto: Thomas Gustafsson/Foto-Mike

Andra dagssegern ordnade Calvados Hornline efter ett lopp i rygg
på ledaren. 300 kvar uppenbarade
sig luckan och fyraåringen sprintade undan till en mycket lätt seger
över upploppet.
– Vi har kört väldigt tufft med honom i vinter och det har han tagit
på ett bra sätt. Som han kändes i

rygg så tänkte jag att det här bara
vinner han med lucka och det
stämde ju för han avgjorde på ett
par steg, sade Kajsa.
Segertiden blev 16,0/2160 m och
ägarna Siljans Calvados HB belönades med 15.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

150412

Åstas Lotta tog första segern
I torsdags gjorde Åstas Lotta sitt livs andra start.
Efter en mersmakande debut följde hon nu upp den
med en snygg seger.
Åstas Lotta svarade för en mycket
fin debut då hon slutade tvåa efter
en stark slutrunda. I torsdags fick

hon dock full utdelning då hon
ledde på Hagmyren från start till
mål. Efter en lugn start satt Kajsa
Frick i tät då ledaren galopperade
in i första sväng och hon fick sedan bestämma där framme. Farten
skruvades upp allt eftersom en en
beskedlig inledning och treåringen
var aldrig i förlustfara. Över upp-

loppet sprintade Åstas Lotta undan
på ett rejält sätt och vann ohotad på nya rekordet 33,8/2140 m.
Charlotte Frölin är både ägare och
uppfödare till Mörtvedt Jerkelddottern som tjänade fina 50.000
kronor.
OLA HALLERSTEDT

nyhetsbörsen
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150415

Rikssuccé för Kajsa och stall Dalarna

Kajsa jublar i högan sky när hon skär mållinjen som vinnare med Xanthis One
Foto: Kurt Einevåg

Det blev en kanonstart för
stall Dalarna i Rikstravet.
Kajsa Frick ordnade seger i
första starten tillsammans
med sin Xanthis One.
Senast Kajsa var tränare i Rikstravet
var 2010 och även då inledde hon
med seger bakom Predator Lavec.
Den traditionen har hon tagit fasta på
och idag var det dags för årets bidrag,
Xanthis One, att ge sig ut i hetluften.
Även här blev det seger och Kajsas
Rikstravssuccé var ett faktum. Det
såg dock mörkt ut för fyraåringen
som, från sitt innerspår, hamnade i
fjärde-par invändigt. In i slutsvängen
hittade dock Kajsa ut ett spår och
mitt i kurvan fick Conny Nobellsonen full anfallsorder. Det var då
fortfarande långt fram till täten men
Xanthis One avlutade strålande och
hann fram till en säker seger.

– Jag var, på förhand, orolig att
han inte skulle kunna öppna något
men jag trodde inte vi skulle hamna
så långt bak. Jag trodde aldrig det
skulle räcka men han svarade ärligt
när jag ryckte tussarna och mitt på
upploppet fick jag upp förhoppningarna, sade Kajsa och fortsatte:
– Vi tar en start i taget och vi får se
hur han mår imorgon. Därefter tar
vi ställning till den fortsatta matchningen.
Segertiden blev nya rekordet
16,0a/2140 m och stall Dalarna äger

Xanthis One som tjänade 15.000
kronor.
Kajsa även tidigare under dagen fått
besöka vinnarcirkeln efter att egentränade Keepondoinit svarat för en
femstjärnig insats när hon vann från
positionen utvändigt ledaren. In på
upploppet hade treåringen kopplat
grepp och hon höll sedan undan
knappt men säkert sista biten på
19,6/2140 m. Easy KB äger Gift
Kronos-dottern som tjänade 15.000
kronor.
OLA HALLERSTEDT

Keepondoinit tillsammans med sina glada ägare efter karriärens första seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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150415

Sabrina’s Master bollade med motståndet
Sabrina’s Master avslutade
gårdagens tävlingar hemma på Rättvik.
Tillsammans med sin tränare Leif Witasp tog han en
lätt seger.
Efter att ha galopperat i årsdebuten
fick Sabrina’s Master en snygg revansch när han sprintade hem dagens sista lopp på Rättvikstravet
igår. Från tillägg hamnade Glidemaster-sonen i tredje ytter men efter
lite ledarskiften sågs han som första
häst i andraspår dryga varvet kvar.
Witasp kunde sedan glida ner i rygg
på ledaren en bit i slutsvängen och
knappa 300 kvar sattes attacken in.
Sabrina’s Master avväpnade enkelt
ledaren och brisade undan till en
mycket lätt seger över upploppet.
Segertiden blev 17,2/2160 m och
Stall S.E.K.T. är ägare.

Sabrina’s Master spurtar till en lätt seger tillsammans med sin tränare Leif Witasp
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

OLA HALLERSTEDT

150427

Seger direkt för Kajsa och Tro Lo Lo
I lördags debuterade Emelie
Perssons Tro Lo Lo.
I händerna på Kajsa Frick
tog treåringen en övertygande spetsseger.
Kajsa har hjälpt Emelie Persson
med en del snabbjobb tillsammans
med Tro Lo Lo och i lördags var
det dags för debut. Det slutade på
bästa tänkbara sätt med en komfortabel seger. Pine Chip-dottern
var kvick iväg från början och tog
hand om ledningen utan bekymmer. Kajsa fick sedan bestämma
och hade ful kontroll på konkurrenterna ända in över mållinjen.
OLA HALLERSTEDT

Kajsa kan finåka sista biten bakom Emeli Perssons Tro Lo Lo.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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15027

Yes We Can kunde avgöra

Leif skickar högerbenet i luften och saluterar segern med Yes We Can som avgör mellan hästar.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

utdelning. Det började dock lite illa
då han blev hängande i tredjespår
från början men ur den första kurvan hade Witasp hittat ner som första häst i andraspår. 1100 kvar fick
han draghjälp och sjuåringen kunde
Yes We Can sitter inne med bra sedan åka med i draget till utgången
spurtkrut och i lördags fick han full av sista sväng. Då sattes slutstöten
Yes We Can avslutade lördagen V65:a på Rommetravet.
Tillsammans med sin tränare Leif Witasp tog han årets
andra seger.

in och via ett rafflande upploppet kunde Yes We Can sätta nosen
först kort före mål. Segertiden blev
12,7a/1640 m och segern var värd
20.000 kronor. Stall Slugas äger
Gentle Star-sonen.
OLA HALLERSTEDT

Gilla oss

för vi gillar er!

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Breezer Crown - Har utvecklats konstant
hela våren och gick premielopp i månadsskiftet på 29,3. Han är en lätthanterlig och
fin häst.
Coolboy Laday - Är en riktigt fin travare
och jag väntar mig att han ska lägga på sig
lite och växa till sig. Han gör annars allt
rätt och vi ligger på 1.30-1.35-farter.
Fancy Keeper - Är en riktigt fin märr
som har lätt för sig men vi har inte kört
fortare än 1.30-1.35.
L.C. - Är stallets minsta häst men han
tillhör i alla fall en positiv skara och har
väldigt lätt för sig för dagen. Jag hoppas
det håller i sig.
Mayflower Laday - Börjar hitta stilen
lite nu och är en positiv tjej att jobba med.
Hon har gått 1.30-1.35 i jobben.
Nygårds Herman - Har vi haft inne i sju,
åtta veckor och han var, i stort sett, oinkörd när han kom. Han är en väldigt fin
travare och det har varit en enorm utveckling på den här korta tiden.
Stern - Har varit lite slapp en period men
han blir bättre desto längre vi kör honom.
Det är bara att fortsätta träna på och han
har gått 1.35 som snabbast.
Xanthis Booster - Är en riktigt maffig
sak som är stor och rejäl med en vägvinnande aktion. Vi har kört nedåt 1.30 med
honom.

treåringar

Cash Converter - Börjar det släppa för
och vi har kört 1.24 full distans utan problem. Han blir allt spänstigare och dessutom kroppsligt finare.
Euro Keeper - Är på rätt väg och har en
lätt och fin gång. Tyvärr har han för mycket galopper i raden så det får vi ändra på.
Glide Street - Har gjort ett par starter och
är inte så tokig. Han är lite orutinerad så
det finns lite smådetaljer att justera men
jag tror han kan bli lite matnyttig framöver.
Glimmer U.S. - Har haft problem med en
hov och vi har även fräschat upp honom
men för övrigt är han på rätt spår. Han är
lugnt tagen men jag tror han har fina utvecklingsmöjligheter.
Global Selection - Har vi tränat ganska
hårt en period och han har utvecklats konstant med det. Han är kanske lite rullig
för dagen men vi har ändå kört 1.24 med
honom.
Gurra Knight - Har varit från och till

i jobben med lite galopper hit och dit. I
kvalet skötte han sig dock exemplariskt
och sprang bara och tittade på omgivningen på 22,3 och då var han helt okörd.
Insanity Sund - Är fortfarande stor och
slapp och gänglig men 1.26-1.27 har han
klarat av i jobb.
Jon the Baptist - Fick en liten reaktion
i kvalet men jag tycker han har utvecklats så bra så han har fått ta igen sig några
veckor. Han återupptar träningen fullt ut i
början av maj.
Lenah P.H. - Har vi gnuggat på hela vintern efter operation och hon gick ett banjobb i veckan efter 1.30 i långvagn. Allt är
till belåtenhet.
Miss Golden - Är en liten het sak men
skulle hon ta sig samman och fungera
normalt skulle det vara en riktigt bra häst.
Hon har sprungit nedåt 1.20/1600 m när
jag har släppt iväg henne så vi får prova
att göra någon start framledes.
Nice Southwind - Har släppt till och
uppträder klart positiv. Hon är lugn och
sansad och vi har kört 1.20 på lätta fötter.
Hon känns fin och blir intressant framöver.
Power Age - Har blivit väldigt hingstig
de senaste veckorna men är annars en fin
travare. Han har bra uppfattning och har
tränat 1.19 så han är startklar.
Princess Mandii - Är en fin From
Above:are och det är bra utveckling i
henne. Hon har gått under 1.20 på ett tilltalande vis och kommer att starta under
månaden.
Rossi One - Har opererat bakknäna och är
även behandlad efteråt men det kommer
nog inte att hålla så det ser inte så bra ut
för hans del.
Sansiro Gel - Är en maffig och gedigen
sak och han skulle ha startat för en vecka
sedan men kom inte med. Han är väl förberedd och jag tror han kommer att tjäna
fina pengar i sommar.
Simb Luck - Fick göra debut och skötte
sig väldigt bra och visade att det finns lite
spring i benen på honom. Tyvärr kom det
en galopp i sista sväng men vi kommer
igen.
Suspect Brodde - Har vi fräschat upp
och han ska få en chans till. Han har bra
utveckling i sig och kommer att gå något
tuffare jobb till veckan.
Tiger Williams - Har det bara strulat med
och han hade en infektion i kroppen en
period och går på antibiotika. Jag hoppas
det släpper för i grund och botten tycker
jag han är en bra häst.
Turbo Gothia - Har kommit tillbaka efter
mycket småskavanker och lite olika pro-
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blem hit och dit under senvintern. Han har
varit in till banan och gått 1.24 på ett bra
sätt.

fyraåringar

Alvena Uni - Har återupptagit full träning
men är inte något spetsad. Hon känns
dock fräsch och fin.
Lannem Jubel - Har blivit en mycket social och trevlig häst men han har för god
aptit och har lagt på sig lite trivselvikt så
det har gått lite tungt för honom i jobben
sista tiden. I grunden är han en bra travare
och jag var inne och körde 1.34 i veckan
men nu får vi hålla igen lite med maten.
Maidonna - Jobbar på bra men har tappat
lite poäng och har inte kommit med i lopp
de senaste veckorna. Hon startar så fort
hon får vara med.
Sabrina’s Master - Är riktigt i ordning
men tyvärr åkte han på en hovspricka
efter senaste starten som han har haft
lite problem med. Han kändes dock fin i
senaste jobbet så vi får titta i propositionerna igen.
Viggo Laday - Har känts bra i jobben och
gjorde årsdebut häromdagen. Han kom
tyvärr helt snett på det så vi glömmer den
starten och ser istället fram emot nästa.
Västerbo Exclusive - Vaknade till efter
senaste loppet efter lång frånvaro så jag
hoppas vi hittar någon lämplig uppgift för
jag tycker han är på gång igen.

femåringar

Aston - Har kommit tillbaka efter mycket
strul och har varit in till banan och gått
1.35. Han kan kanske starta i slutet av månaden.
Cool Keeper - Fick göra en skön comeback efter vinteruppehållet med en snabb
inledning och avslutning. Det bådar gott
för framtiden och han var inte direkt tom i
mål. Nästa start blir i ett femåringslopp på
Umåker den 9:e maj.
Rufus S.F. - Har jobbat bra hela tiden och
är fin i värmningarna men har sedan inte
alls löpt upp till mina förväntningar. Jag
har tagit hem honom till gården och får
klura ut lite korrigeringar och hoppas att
det fungerar i nästa start.

äldre

Blue Star Miracle - Blev sliten för några
veckor sedan och gick även montékval
så det blev nog lite för mycket för henne.
Hon fick ta igen sig men har gått några
lätta jobb och startar inom kort igen.
Crane - Har känts fin i jobben men hoppade tyvärr från start senast. Vi kommer

månadsrapport
igen och jag tror han kan få en rolig och
intressant sommar.
Diamond of Ace - Har det strulat mycket
med men jag tycker han är såpass bra att
han ska få chansen att bli helt fräsch innan
vi kommer ut med honom. Det dröjer nog
ytterligare någon vecka men han känns på
rätt väg.
L.K. - Har varit inne i en lite knölig period i träningen men i senaste jobben har
han blivit allt bättre och känns åter startklar.
Leif Light - Hade en formtopp under senvintern när det inte gick så fort men nu har
han lite svårt att hinna med. Med ett par
lopp i sig kan han börja tjäna pengar igen.
Leo Boy - Har dragits med en hovböld
och inte vart helt ok. Han startade igår och
jag tycker han gick anständigt men det
fattas dock lite till formtoppen. Det känns
i alla fall som han är på gång nu.

Rocky Race - Är tillbaka och avslutningen igår till tredjepriset bådar gott för sommarens tävlingar.
Sandrngham Hanover - Har gjort det
bra hela året och senast blev det en lite
tuff öppning och han var kanske inte riktigt förberedd. Jag försöker hitta lämpliga
lopp i hans klass så han kan hävda sig väl.
Stein Daylight - Är en häst med form och
han har gjort väldigt bra lopp på slutet
med vassa avslutningar. Jag ska prova att
starta i V75 och har vi bara lite röta med
läget så gör han inte bort sig där.
Stinger Hanover - Tycker jag faktiskt är
lite på gång igen. Han har haft otur i loppen men jobben säger att han är på g så
det är upp till bevis för mig att visa det.
Yes We Can - Har återigen en fin rad och
avslutar alltid bra när han får lite hjälp under vägen. Han är en gedigen herre.
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Åstas Viking - Har väldigt dåligt med
lopp och får vänta i månader mellan varje
start. Han jobbar som vanligt och jag har
sett ett lopp i början av maj men han behöver starta regelbundet för att hitta sitt
riktiga jag.

ändringar

in
Mayflower Laday -13 e. Text Me
Nygårds Herman -13 e. Bork Odin
ut
Slotts Kevin

månadsrapport
stall kajsa frick
treåringar

Baron Norrgård - Är en jättefin häst som
sköter sig på bästa tänkbara sätt. Tidsmässigt skötte han sig i premieloppet men han
bromsade lite och hade lite egna idéer.
Broby Tösen - Tränar på bra och kan
flytta på sig. Hon har ett vägvinnande steg
och när man kör till går hon premietider
men det dröjer någon månad till.
Ginger Lynn - Är lite humörbetonad
och en varannandagshäst. Fort kan hon
springa men hon har humöret emot sig.
Light My Dreams - Har varit förkyld ett
tag så vi provar att ha henne ute på nätterna och det har släppt lite. Premielopp
är planerat till den 16:e.
Our Krejci - Har växt otroligt mycket på
slutet och är upp och ner från dag till dag.
Just nu orkar hon inte bära upp sin stora
kropp.
Petter Udsen - Försökte vi köra premie
med men han fick gå ensam och tyckte
inte att det var så roligt. Vi provar igen
den 16:e med sällskap för tiderna är absolut inga problem.
Västerbo My Lady - Ser fin ut och gör
allt vi begär av henne men vi skyndar
långsamt för hon har ett lite hett temperament.
Västerbo Seaside - Ådrog sig tyvärr en
fraktur i kotsenbenet så han vilar för dagen.
Åstas Jacob - Har blivit mycket snäl�lare att köra när vi bytte utrustning och
springer 1.55 lätt för dagen. Vi siktar på
premielopp till midsommar.

treåringar

Dollar Tabac - Fick gå ensam i kvalet
och skötte det på bästa tänkbara sätt. I
jobben har han varit jättefin så vi provar
lyckan i början av maj och det blir intressant att se ur han står sig mot sina jämnåriga kamrater.
Holqloke - Var nykastrerad när han kom
och har tappat lite tempo men han är en
jättefin häst som vi har kört mycket kondition med. Han sänker tiderna sakta men
säkert.
Juni Roadrunner - Hade tränat bra inför
debuten och föll med flaggan i topp efter
att ha gått utvändigt ledaren hela loppet.
Hon startar på när tillfälle ges och hon är
en fin häst under utveckling som kommer
att få en fin vår och sommar.
Keepondoinit - Gör allt man begär i loppen och tar fram det lilla extra. Hon vann
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utvändigt ledaren men gjorde inte mer än
hon behövde och hon överraskar varje
gång.
Lord L.S. - Fick en liten paus efter vintern och tränade upp sig lite. Senast var
han ute på Solvalla och fick lite tempo
i kroppen och om allt går som jag tänkt
startar han den 11:e på Bollnäs.
Marit Udsen - Är en dam med mycket
egen vilja och jag har provat en helt annan utrustning på henne och det föll väl
ut. Hon har otroligt mycket fart i sig men
det är även mycket som måste stämma för
henne också.
Prins Norrgård - Har släppt till rejält på
slutet och vuxit till sig. Han känns allmänt
fin och gick kvalet på ett bra sätt. Han behöver kanske något skarpare jobb innan vi
tänker på debut.
Västerbo Cayenne - Känns fin i jobben
och vi har kört 1.20/1600 m. Tanken är att
kvala den 16:e.
Västerbo RealWorld - Gjorde en bra debut men blev störd till galopp och var sig
inte alls lik efter det senast. Hon får vara
med och lära i lite provlopp och få rutin
och jag tror mer om henne än vad hon har
visat i loppen.
Åstas Lotta - Gjorde ett kanonlopp och
har tagit det på bästa sätt. Det är svårt att
hitta passande uppgifter nu när hon har
tjänat lite pengar och jag är kluven om jag
ska ta ut henne mot äldre.

kallt läge men gick ett bra lopp ändå och
han känns jättefin och smidig så han startar på när det finns lopp.
Push’n Shove - Var riktigt fin i årsdebuten och gick rejält över mål. Efter det har
han jobbat på bra och det känns att det är
kraftig utveckling i honom så det ska bli
väldigt intressant när alla polletter ramlar
ner.
Rocco S. - Var inte alls sig lik senat och
jag hittade inget nämnvärt fel utan han var
allmänt sliten. Han har tagit det lugnt efter
det och får en lugnare träningsperiod och
laddar om batterierna till månadsskiftet.
Romanova - Har gjort det jättebra i år
förutom på Gävle då hon betedde sig helt
knepigt och det visade sig att hon var
brunstig så jag strök till nästa start. Nu
laddar hon för finalen av Sleipner Cup
och hon känns jättefin.
Sedin - Gör det väldigt bra när han startar men däremellan är han inte alls fin i
träning. Vi hittar inte riktigt vart det sitter
men just nu står han på Boreliamedicin så
får vi se om det är det.
Stormy Tessie - Tränar bra och gick ett
hyggligt lopp senast. Jag har svårt att hitta
några riktigt bra uppgifter men anmäler
på för hon känns fräsch och fin.
Xanthis One - Gjorde det jättebra efter en
kanonspurt vid segern och han känns pigg
och fräsch i träning så det blir intressant
att sse vad han kan uträtta i nästa start.

fyraåringar
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Calvados Hornline - Har varit jättefin i
de två starter han gjort i år så vinterträningen har gjort sitt. Senast gick han en
rejäl långsida och tanken är att han startar
här hemma igen den 16:e.
Coyote Roadrunner - Kommer att opereras den 11:e efter att ha fått problem
med en tand som växer upp i näsan.
Evasion Boko - Var ute i Påskägget men
det gick helt enkelt för fort när hon galopperade. Hon kändes jättefin så vi provar
lyckan igen och hon är värd en femetta
efter alla sina fina lopp.
Irrbloss - Gjorde en bra debut men efter
det blev hon lite laddad så vi har bytt lite
utrustning och dämpat henne. Nu är hon
åter sitt lugna jag och känns jättefin så jag
tänkte starta på Romme den 8:e.
Kallkälla - Körde jag väldigt snällt med
så hon skulle gå felfritt och sköta sig och
det gjorde hon. Hon börjar vakna till och
får starta igen den 11:e.
Obsidian - Gjorde ett jättebra lopp när
han vann och sedan fick han en liten träningsperiod. Han var ute igår från ett is-

Borga Easy - Har varit jättefin men senast
blev hon för laddad från start och kom sedan på vingel. Hon är mycket bättre än
raden så jag hoppas hon får lite utdelning
nästa gång.
Mafioso - Visade det sig att han hade en
hovböld som satt långt in så jag hoppas
det var anledningen till att han inte varit
sig lik. Jag ska köra något skarpare jobb
innan vi provar igen.
Photo Fiori - Har vi tränat lite hårdare
med och hon är inte alls lika seg som hon
varit tidigare så omläggningen av träningen har gett effekt. Hon ska få något skarpare jobb innan vi tittar i propositionerna.
Ron Jeremy - Var inte som bäst senast på
Örebro men vi hittar inget direkt fel utan
har lagt om foder och träning så får vi se
om det ger effekt. Jag ska anmäla honom
till Romme den 8:e.
Stjärnsporren - Har faktiskt börja gå
hårdare jobb under sadel på banan och det
har gått riktigt bra. Vi fortsätter med det
innan vi tar steget att sätta på vagn.
T.X.All In - Är riktigt fin för dagen och

månadsrapport
satt fast med allt sparat igår. Han är värd
en seger för han har gått jämnt och bra på
slutet och hittat en bra form.
Tjasse - Går jättebra förutom senast då
det var alldeles för tufft så det var inget
att säga om. Han startar på och jag är sugen att köra lite barfota och se om det ger
effekt.
Todd Tabac - Fick starta mycket en period och det slet på honom så han fick en
välförtjänt vila och ladda batterierna.
Valla Alfred - Tas bara försiktigt och har
flyttat upp till Eva där han får gå ute så

mycket som möjligt och det går åt rätt
håll.
Västerbo Goalmoney - Har gått två
hyggliga lopp utan att riktigt glänsa och
vi ska prova att få ut honom i något mer
lopp innan vi tar något beslut om fortsättningen. Jag får inte riktigt till honom efter
skadan som han fick.
Östen Scoop - Har dummat sig två gånger på rad och varit alldeles knepig. Jag
gjorde lite förändringar och då blev han
mycket lugnare men det saknades dock
lite tempo. Det var ändå bra att han skötte
sig så vi provar att starta igen inom kort.
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