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snabbst i landet!

Omslaget:

Evasion Boko vann Stochampionatet Consolation och i starten efter gick
hon den snabbaste tiden av alla svenska ston i år över medeldistans med
voltstart då hon noterades för 12,8/2160 m hemma på Rättvik.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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Nu känns det som att hästarna är på rätt
väg igen och att formen har infunnit sig
på många håll. Vi har dock mycket stolpe
ut i loppen men får vi bara lite bra lägen
är de ofta med där framme. Vi kämpar på
och hoppas att hösten kommer och räddar upp statistiken för oss.
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198.500 kr

Månadens stor höjdpunkt var Evasion
Boko som äntligen fick visa hur bra hon
är och det var bara synd att vi inte fick
vara med i Stochampionatet för hon
gjorde ett fantastiskt bra lopp även i
försöket. Att Push’n Shove fick vinna
värmer också trots att det bara var ett
P21-lopp och det känns att det börjar
komma mer framgångar och segrar. Nu
börjar det även komma in nya förmågor
att jobba med och det är en tjusning att
forma framtidens travare.

månadens häst

juli2015

Cool Keeper

Foto: Hanold/Foto-Mike

Foto:Hanold/Foto-Mike

Hingst 5 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 2015: 2 1-1-0 • 12,7am • 115.000 kr.
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Henning Mårthans Minne - Femåringslopp
Eskilstuna Kommun - Femåringslopp

Januari 2015: Crane
Februari 2015: Sandrngham Hanover
Mars 2015: Sandrngham Hanover
April 2015: Åstas Lotta
Maj 2015: Cool Keeper
Juni 2015: Diamond of Ace
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.

nyhetsbörsen
150711
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Seger för heders- Västerbo
hästen Rocky
Goalmoney
en vinnare igen

Västerbo Goalmoney.
Foto: Hanold/Foto-Mike

Rocky Race.
Foto: Hanold/Foto-Mike

Rocky Race kan fortfarande.
I torsdags tog 10-åringen
karriärens 13:e seger när
han sprintade hem snabbloppet på Örebro.

Västerbo Goalmoney slog
till på Hagmyren igår.
Tillsammans med sin tränare Kajsa Frick tog han en
snygg seger.

Rocky Race har hunnit att bli 10
år men det har man svårt att tro
när man ser honom på tävlingsovalen. Leif Witasp hade hittat en
lämplig uppgift åt sin kompanjon
på Örebrotravet i torsdags och de
fick vända hem till Rättvik med
en seger i bagaget. När startbilen
släppte fältet sprintade Super Arnie-sonen enkelt till ledningen och
Leif fick sedan bestämma. Rocky
såg ut som en laddad tiger hela vägen och över upploppet klev han
enkelt undan med ett par längder.
Segertiden blev 13,2a/1609 m och
segern var värd 40.000 kronor.

I våras var Kajsa Frick inne på
att Västerbo Goalmoney skulle
få lägga tävlingsskorna på hyllan men det var inte Marion Mad
Money-sonen intresserad av. Han
hade mer att ge och har nu hittat en riktigt härlig sommarform.
Med en mersmakande andraplats
i ryggen startade han som favorit
på Hagmyren igår och då blev det
äntligen seger. Det blev dock ingen
promenad i parken för femåringen
som, efter en inledning i tredjespår,
kom fram utvändigt ledaren i första sväng. Trots att han fick gå hela
loppet utvändigt utan rygg kunde
han enkelt avväpna ledaren i början av upploppet och sedan brisa
undan till en lätt seger. Segertiden
blev 14,8a/1640 m.

OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

150718

Romanova i
Derbystoet!

Västerbo Goalmoney.
Foto: Hanold/Foto-Mike

Kajsa Fricks Romanova är
klar för ännu ett klassiskt
lopp.
Under gårdagens uttagningar till Derbystoet tog
fyraåringen en av de 12 finalplatserna.
Kajsa Frick och Romanova var
med och stred i årgånsloppen under fjolåret och startade i såväl
det svenska som norska Stokriteriet. Nu är det åter dags för Moe
Odin-dottern att tampas med sina
jämnåriga kullsystrar för den 31:e
juli startar hon i Derbystoet på
Östersund. Det var även på Östersund som uttagningsloppen kördes
under gårdagen och med Jomar
Blekkan i sulkyn slutade Romanova fyra i sitt försök. Tyvärr blev
det en galopp kort efter start men
sedan gjorde hon ett jättefint lopp
och via en 1.27-runda sista varvet
lyckades hon knipa fjärdeplatsen
och är där med klar för final.
OLA HALLERSTEDT
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150719

Stochampionatet Consolation till Evasion Boko

Kajsa bjuder på en härlig segergest när hon skär mållinjen inför storpubliken på Axevalla.
Foto: Kanal75

Kajsa Frick och Evasion
Boko vann Stochampionatet Consolation på Axevalla
idag.
Därmed fick hon visa att
hon fortfarande tillhör det
övre skiktet bland stona i
kullen.
Efter ett struligt uttagningslopp
missade Evasion Boko finalbiljetten till Stochampionatet men idag
fick Kajsa Frick lite plåster på såren när hon vann tröstloppet. Det
blev en väldigt odramatisk tillställning då fyraåringen ledde från start
till mål och hon var aldrig i någon
förlustfara.
– Det kändes bra hela vägen men
med tanke på allt oflyt som vi har
haft så började jag tänka under
loppet ifall hon skulle ha en dålig
dag och klappa ihop, erkände Kajsa som samtidigt var mycket glad
över dagens seger.

– Det blev så himla enkelt. Ingen
direkt spetskörning och det var jag
orolig för på förhand men nu galopperade ju ganska många bort
sig i startmomentet. Sedan blev det
lugna gatan och hon kändes stark
och rejäl hela vägen. Hon hade
krafter kvar i mål och det var fantastiskt att kunna bjuda på en segergest och sedan få åka runt framför hela campingen.

– Jag hade en bra feeling på förhand för hon har gått så bra och nu
hade vi äntligen ett bra läge, avslutade Kajsa.
Stall Upton Park äger From Abovedottern som tjänade 100.000 kronor och segertiden blev 14,3a/2140
m.
OLA HALLERSTEDT

En nöjd tränare och kusk på väg till vinnarcirklen efter segern.
Foto: Kanal75

nyhetsbörsen
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150722

Gurra Knight tog första segern
I måndags avlade Gurra
Knight maiden.
Det blev tredje gången gillt
för Leif Witasps treåring.
För en dryg månad sedan debuterade Gurran Knight med en fjärdeplats men i starten därefter blev det
galopp. I måndags var han dock
tillbaka på tävlingsovalen och då
blev det full pott. Efter en försiktig
inledning hamnade Witasp i tredjepar utvändigt och ut på sista bortre
långsidan svarade han attacker i
tredjespår. In i slutsvängen landade Scarlet Knight-sonen utvändigt
favoriten Joan Chop G.L. och denne blev sedan ett enkelt byta över
upploppet. Segertiden blev nya

Gurra Knight avgör enkelt tillsammans med sin tränare Leif Witasp.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

rekordet 17,6/2140 m och ägarna belönades med 15.000 kronor.
Maria Norin och Gunnar Jonsson OLA HALLERSTEDT

150722

Cool Keeper inledde V86:an
Leif Witasp gästade Eskilstunas V86-tävlingar med
Cool Keeper ikväll.
Femåringen var tung favorit och infriade förväntningarna i den inledande
avdelningen.
Stallets stjärna Cool Keeper tog
idag karriärens 13:e seger när han
vann den V86:ans första avdelning
på Sundbyholm. Från sitt spår
längst ut bakom startbilen laddade
Witasp framåt direkt och kunde
bekvämt ta hand om ledningen.
Han fick sedan bestämma i täten
och över upploppet klev Broadway
Hall-sonen undan till en lätt seger
på 12,7a/2140 m.
– Jag tyckte faktiskt att han kändes
lite slak i dag ut ur den sista kurvan. Han höll farten ändå men vi
kommer att titta till honom och se
om det är halsen som spökar igen,

Gurra Knight avgör enkelt tillsammans med sin tränare Leif Witasp.
Foto: Martin Langels/ALN

sa Leif efter loppet.
Stall Mamsen äger Cool Keeper

som tjänade 70.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT
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Kriteriestoet
nästa för
Åstas Lotta

Kanoninsats av Push’n Shove

Igår kördes uttagningarna
till Kriteriestoet på Dannero.
Kajsa Frick kvalade då in
Åstas Lotta till finalen den Push’n Shove och Kajsa
Frick avslutade kvällen på
8:e augusti.
Rättvikstravet idag.
Kajsa Frick har nu ännu en häst Efter en stark insats avgjorinkvalad till ett klassiskt lopp. Igår de fyraåringen säkert till
knep nämligen Åstas Lotta en av årets första seger.
de 12 finalbiljetterna till Kriteriestoet som avgörs på Dannero Kajsa Frick noterades för två segom knappt två veckor. Treåringen rar under kvällens tävlingar hemskötte sig prickfritt vid gårdagens ma på Rättvik och hon avrundade
uttagningslopp och slutade fyra på med egentränade Push’n Shove
som äntligen fick spräcka nollan
nya rekordet 32,1a/2140 m.
för året. Efter en lugn start sågs
OLA HALLERSTEDT
Perhaps Love-sonen som femte
häst i andraspår men 1300 meter

från mål avancerade Kajsa framåt
via tredjespår. Knappa 900 kvar
landade h0n utvändigt ledaren och
över upploppet var det ingen tvekan om vem som var starkast utan
Push’n Shove avgjorde säkert sista
biten. Segertiden blev 16,3/2140
m och det är Stall Upton Park som
äger.
Kajsa hade tidigare under kvällen även infriade favoritspelarnas
förhoppningar bakom Sid the Kid
som, även han, avgjorde från utvändigt ledaren.
OLA HALLERSTEDT

150731

Stalldubbel på förfesten
Stall Witaps slog till med
två segrar ikväll på Rättvikstravet.
En perfekt inledning på
årets stora helg med hästägarefest och V75 imorgon.

Det blev två segrar till stallet under kvällens tävlingar på hemmaplan och den första ordnade Katrin
Frick och Sabrina’s Master som
vann lärlingsloppet. Efter ett lopp
i rygg på ledaren fick fyraåringen
fritt spelrum när täthästen drog
undan genom slutsvängen. In på
upploppet satte Katrin i slutstöten
och Glidemaster-sonen avslutade
starkt sista biten och avgjorde säkert på 15,8a/2140 m. Förstapriset
var 10.000 kronor och det är Stall
S.E.K.T. som är ägare.

Katrin Frick gör segergest när hon skär mållinjen som vinnare med Sabrina’s Master.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Det var även en lärling som ordnade stallets andra seger då Joel Uhrberg infriade favoritskapet bakom
Viggo Laday i den sista avdelningen av Witasp/Fricks familjeutmaning. Segerreceptet var ledning

från start till mål och över upploppet gick Judge Joe-sonen undan
till en lätt seger på 14,2a/2140 m.
Rozzo Trotting HB äger fyraåringen som tjänade 20.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Breezer Crown - Har gått några rundbanejobb efter 1.27 och är inte så tokig. Han
kommer dock att kastreras snart.
Coolboy Laday - Är något liten men har
en väldigt vägvinnande aktion. Han har
jobbat 1.26 på ett bra sätt.
Fancy Keeper - Har fått lite semester och
är inne i en växtperiod så han tar det lugnt
för dagen.
L.C. - Är enkel och okomplicerad och
han bara springer. Vi har kört 1.26/1600
m med honom.
Mayflower Laday - Har växt och blivit
rejäl och fin och hon har gått 1.27/1600 m
som snabbast.
Nygårds Herman - Är en otroligt fin travare men han är bakrädd så man får vara
försiktig. Han springer enkelt under 1.40
bitvis.
Stern - Är en fin häst som dock har lite
aktionsproblem med ett bakben. Han blir
dock allt bättre och har gått 1.27 som
snabbast.
Västerbo Keyboard - Är en lätt och fin
travare som vi inte har haft inne så länge
och han är lite sen av sig.
Västerängs Idun - Har vi haft inne i någon vecka och det är en fin nordis som är
inne för att se och lära.
Xanthis Booster - Blev halt för någon
vecka sedan och har haft en lugnare period. Han är en stor och reslig häst som
har gått under 1.30.

treåringar

Cash Converter - Är en väldigt kapabel
och bra häst när han fungerar fullt ut men
han har lite hyss för sig. Han kommer att
debutera i början av augusti.
Euro Keeper - Har vi jobbat på med
lugnt och försiktigt hela sommaren och
vi körde i underkant 1.20 i senaste jobbet.
Nu verkar han rejäl och fin.
Glide Street - Var bra i någon start på
slutet och är klart kommande. Han känns
fortsatt fin i jobben så vi letar lopp.
Global Selection - Har släppt till rejält
under sommaren och har gått 1.20 ett par
gånger i jobb så jag hoppas att det har
släppt för honom.
Gurra Knight - Är en stark och rejäl sort
som var jättefin vid segern men senast
kom han omöjligt på det. Han får starta
på framöver.
Insanity Sund - Har blivit klart positiv
och han visade att han går 1.22 på distan-

sen. Det är klart bra för denna stora individ.
Jon the Baptist - Finns det mycket i men
det tar tid innan han fattar vad det handlar
om. Släpper han till tjänar han bra pengar
i höst.
Lenah P.H. - Är en enkel och fin tjej som
har lätt för sig och hon debuterade på en
låg 1.17-tid på Rättvik som trea och det
var bra.
Miss Golden - Blev för het och rullig i en
tilltänkt start och ska kollas upp innan vi
anmäler nästa gång.
Nice Southwind - Var behandlad i början av juli och gjorde lite halvcomeback
och visade att det finns fortsatt utveckling
i henne. Hon får starta på under sommaren och jag hoppas att fortsättning följer.
Power Age - Startade på Solvalla senast
och var hingstig och kaxig så därför har
vi kastrerat honom. Därför blir han borta
från tävlingsbanan några veckor.
Sansiro Gel - Fick äntligen visa att det
finns bra styrka och fart i honom med en
rask avslutning på nya rekordet 16,1 i senaste starten.
Tiger Williams - Är en stor och rejäl individ med bra styrka. Han jobbar bra och
det blir intressant att följa upp honom.
Turbo Gothia - Har jobbat på rejält en
längre tid och är mogen att debutera. Han
har gått 1.19/1600 m som snabbast i jobb.

fyraåringar

Alvena Uni - Gjorde comeback på Hagmyren efter nästan ett års frånvaro och
hängde på bra invändigt. Hon gjorde ett
starkt intryck.
Lannem Jubel - Har känts fin men fick
tungan över bettet och kvävde sig senast.
Det var ett olycksfall i arbetet och vi kommer igen.
Maidonna - Har gjort bra lopp en längre
tid och har spurtat bra från tråkiga lägen.
Hon är formstark och bättre än raden.
Sabrina’s Master - Fick äntligen en
seger efter ett perfekt lopp senast. Han
känns bra även i jobben så vi hoppas på
en fin fortsättning.
Viggo Laday - Har varit ute mot lite hårda hästar och haft tråkiga lägen men hade
bra förutsättningar vid segern på Rättvik
senast. Han gav ett väldigt formbesked
och nu letar jag nya lämpliga lopp.
Västerbo Exclusive - Gjorde något riktigt bra lopp i början av månaden och formen sitter där men han har oftast kommit
på mellanhand i loppen. Från bra lägen
får man se upp med honom för formen är
det, som sagt, inget fel på.

juli2015
femåringar

Aston - Överväger vi om vi ska operera
kotan på eller inte för det är tyvärr krångel
igen.
Cool Keeper - Var bra vid segern och
gjorde även en bra insats hemma på Rättvik i helgen som tvåa. Nu satsar vi mot
Jubileumspokalen i mitten av augusti
och han är såpass tuff att han ska kunna
matcha även ett sådant rövargäng.

äldre

Blue Star Miracle - Är tyvärr inte riktigt
fräsch så vi får kolla upp henne och se vad
vi hittar på.
Crane - Har vi lagt om träningen lite på
och även ändrat på utrustningen och han
har fungerat bra i två starter. Jag gillar
hästen och hoppas att vi har hittat rätt.
Diamond of Ace - Har varit ute från lite
opassande lägen och får slita ont för sina
matlappar. Han är dock bra i ordning så
har vi lite flyt är han ofta med där framme.
L.K. - Fick känning i ett gaffelband senast så han har fått ta lite semester och går
på bete.
Leif Light - Har överraskat i ett par starter på slutet från bra lägen. Vi nöter på och
startar så han får tjäna ihop till brödfödan.
Rocky Race - Har dunderform och vann
lätt på Örebro senast. Håller han den här
formen räknas han i de flesta sammanhang.
Sandrngham Hanover - Har varit ute på
bete i två månader och kom in precis de
sista dagarna i juli. Nu återupptar han träningen igen.
Stein Daylight - Var ute från bakspår
hemma på V75 och gjorde hyggligt ifrån
sig. Nu provar vi lite enklare lopp så han
får tillbaka den verkliga formen.
Stinger Hanover - Känns finare än vad
han presterar i lopp och jag väntar mig att
det ska lossna för honom för jag tycker
han har mer att hämta på tävlingsbanan.
Yes We Can - Nöter på och går bra men
måste ha lite tur med positionerna för att
vara med i den främre träffen.

ändringar

in
Västerängs Idun -13 e. Qvadrigo
ut
Princess Mandii, Rufus S.F., Simb Luck

månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

Baron Norrgård - Sköter sig exemplariskt och det känns att han är en häst utöver det vanliga. Vi har kört 1.20 bitvis hur
lätt som helst så nu ska vi bara hålla honom fräsch och fin så blir det kval framåt
hösten.
Broby Tösen - Skulle gå premielopp men
kom in i en riktig växtperiod och var helt
av på mitten. Nu känns hon klart bättre
men vi skyndar långsamt och hon har ju
fram t.o.m. oktober på sig. Fartmässigt
springer hon 1.50 med lätthet.
Ginger Lynn - Har varit ifrån på lite semester och tagit det lugnt efter premieloppet. Nu är hon igång igen men går bara
motionsturer ett tag.
Petter Udsen - Har fått en liten paus och
en välförtjänt semester. Han har både
grovnat i och vuxit rejält.
Share Market - Har kommit från inkörning i Estland och är opererad för lösa
benbitar. Han är en käck häst som tas
lugnt för dagen.
Västerbo My Lady - Har haft en liten
sommarpaus men är åter i lugn träning
igen.
Västerbo Seaside - Joggas och är haltfri
så skadan har läkt väldigt fint. Vi ökar träningsdosen successivt.
Åstas Jacob - Gör allt man begär av honom och går mycket mängdträning för dagen. Han känns starkare och rejälare för
varje dag.

treåringar

Dollar Tabac - Finns det bra fart i men
han blir lite galopplysten i stridens hetta.
Han är dock bara tre år och blir nog bättre
nästa år när han har fattat grejen för fart
finnes.
Holqloke - Har tränat på bättre och bättre
och går nedåt 1.35. Han åkte tyvärr på en
liten sårskada och fick penicillin och jag
hade tänkt att starta i början av augusti.
Nu får vi istället skjuta på det till slutet
av månaden.
Juni Roadrunner - Var sig inte alls lik
och trampade sett senast hon startade och
det visade sig att hon hade en halsinfektion. Hon har bara tagit det lugnt efter det
och laddat batterierna.
Keepondoinit - Har dragits med allergi
hela sommaren och vi tror att det är pollen. Det känns som att hon är på rätt väg
nu och hon ligger bättre i puls så vi tränar
på hårdare. Tanken är att hon ska vara till-

baka i september.
Lord L.S. - Gjorde ett jättebra lopp när
Leif körde och satt fast med lite sparat i
mål. Han känns fortsatt fin efter det och
kommer allt mer. Han har även grovnat i
så det blir intressant att se honom framöver i höst.
Prins Norrgård - Debuterade på bästa
tänkbara sätt och gick ett väldigt starkt
slutvarv. Han känn som en häst av rätta
sorten och han skulle ha startat igen men
hade dåliga karleder så jag ville inte chansa utan strök honom. Vi tar nya tag och
hittar ett lämpligt lopp i mitten av månaden.
Wagtail Gåva - Är en fin typ men hon
har ett lite eget humör med mycket vilja.
Vi har kört 1.25 med henne på ett bra sätt
men hon behöver lite mer tempojobb.
Västerbo Cayenne - Blev lite hetsig i
voltstart från spår fyra och galopperade
men gick en bra upphämtning efter det.
På Rättvik gjorde hon det med bravur då
hon forcerade fram till dödens och höll
bra. Hon kommer allt mer och med loppen i kroppen blir hon bra framöver.
Västerbo RealWorld - Har inte fungerat
alls när vi har startat utan är finare i jobb
och träning. Hon sköter sig exemplariskt
då och det gjorde hon även i kvalet så jag
hoppas att hon mognar för det är en otroligt fin häst i grund och botten.
Zola Soleil - Har vi kört några skarpare jobb med och hon tar till sig dem på
bästa tänkbara sätt. Hon ska gå något mer
snabbjobb innan hon startar och det blir
förhoppningsvis i slutet av månaden.
Åstas Lotta - Var sig inte alls lik under
midsommar och fick återhämta sig. Vi
körde samtidigt en helrenovering och hon
var sedan jättebra i kvalet till Kriteriestoet
även om det fattades tempo. Hon ska därför vara klart vassare i finalen.

fyraåringar

Calvados Hornline - Hade lite trafikproblem på Hagmyren men gick bra och tyvärr blev det galopp senast. Han har dåligt
med poäng men känns klart fin i jobb så vi
letar nya lopp.
Coyote Roadrunner - Ryckte vi skorna
på på Axevalla och han kändes dunderfin men blev lite för laddad när jag skulle
ladda iväg från start så det blev tyvärr galopp. Jag tycker sedan han gick fantastiskt
bra hemma på Rättvik efter sen lucka och
han kommer att bli nyttig framöver.
Evasion Boko - Fick en väldigt välförtjänt seger på Axevalla även om det var
surt att hon blev störd i sista sväng i ut-

juli2015
tagningen till Stochampionatet. Vi fick i
alla fall lite revansch i consolation då hon
gjorde ett fantastiskt bra lopp och på Rättvik senast gick hon den snabbaste tiden
ett sto har gått på medeldistans i år med
voltstart. Nu ska hon få ladda batterierna
och siktet är inställt på Breeder’s Crown.
Obsidian - Gjorde ett jättebra lopp på Axevalla och tog det loppet bra. Senast kom
han aldrig riktigt in i loppet från bakspår
men gick 14,7 och det går inte att begära så mycket mer av en häst med så lite
pengar på kontot. Han får starta på med
jämna mellanrum.
Push’n Shove - Blev lite för laddad
bakom bilen i uttagningen till Breeder’s
Crown men fick visa lite av sin kapacitet
när han vann på Rättvik. Han är bra när
han håller reda på benen.
Rocco S. - Höll sin fart senast när Linn
körde men det hände just inget sista biten. Vi har tränat lite hårdare och hoppas
att det ger effekt och det får vi se när han
startar på fredag.
Romanova - Gick underkant 1.28 sist
varvet och kom med till Derbystoet och
där sprang hon 26,1 men fick inga pengar.
Hon har varit jättefin och gjort det bra
men tyvärr har det inte räckt långt.
Xanthis One - Behövde loppet den 13:e
och var lite seg men var betydligt vassare
veckan efter och satt fast med gott om
krafter i rygg på ledaren. Han kom tyvärr
inte med på V75 så vi siktar på Gävle istället.

äldre

Borga Easy - Har gjort bra insatser på
slutet och fick en rejäl öppning senast och
höll bra. Hon startar på fredag igen och
kommer att tjäna nyttiga pengar framöver
på sin fina form.
Photo Fiori - Måste ha trampat fel för
hon blev halt och går bara och tar det
lugnt för dagen.
Ron Jeremy - Skötte montédebuten på
bästa tänkbara sätt och visade framförallt
inga galopptendenser. Han var sedan lite
sämre i starten efter så vi provar monté
framöver och hoppas att han får tillbaka
gnistan.
Stjärnsporren - Har vi börjat köra och
det har gått riktigt bra i träning. han ska
få något jobb till i sulky och sedan tänker
jag anmäla.
T.X.All In - Har haft lite oflyt när det har
blivit omstart två gånger bakom bilen och
då har han blivit för laddad. Han har känts
jättefin men var inte alls lika fin senast
och det visade sig att han hade en hals-
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infektion.
Tjasse - Har felat från start utan att jag
riktigt har vetat vad det beror på. Jag ska
ändra på huvudlaget och hoppas att han
går felfritt för han har bra form för dagen.
Todd Tabac - Har faktiskt varit jämn och
säker på slutet och gått bra tider. Jag hoppas vi får ett bra läge och det inte händer
så mycket under loppet för han är värd en
större framgång.
Västerbo Goalmoney - Har hittat en riktig form och var fantastiskt bra på Hagmyren från dödens då han gick ifrån på
lätta ben. Han blev sedan lite ömfotad när
han galopperade på Romme men gick bra
när Tina körde senast. Formen håller i sig
så han får starta på under sommaren.

ändringar
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Petter Udsen -13 e. Orlando Vici
Share Market -13 e. Revenue
Wagtail Gåva -12 e. Gift Kronos
ut
Irrbloss, Kallkälla, Marit Udsen, Our
Krejci, Sedin, Östen Scoop
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