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Västerbo Exclusive ordnade en tidig julklapp till
sina ägare då han slog till och vann V75 på Bollnäs
dagen före julafton.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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8 2 1 33% 46% 367.000 kr
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Seger

Plats

Prissumma

Stallet har fungerat bra och vi har vunnit hyggligt med lopp i december och det
blev t.o.m. en V75-seger så det blev någon
krona inkört också. Det känns tråkigt att
två bra treåringar, Cash Converter och Lenah P.H. bara rycktes ur händerna på mig.
De hade gjort bra prestationer på slutet
så ibland blir man förvånad. Nu väntar vi
på att det ska komma ordentligt med snö
så vi kan förbereda hästarna inför nästa
säsong.

23

1

2

3

Seger

Plats

Prissumma

3 3 1 13% 30% 185.750 kr

Det blev en bra avslutning på året och
det var fantastiskt roligt att hedershästen T.X.All In fick vinna och även Calvados Hornline har höjt sig några snäpp
på sistone. Det var även kul att Prins
Norrgård vann för honom har jag väntat
på och nästan alla treåringar fick vinna
lopp under året. Det är såklart jättekul
och det var bara Juni Roadrunner som
inte fick vinna trots att hon har gjort jättebra ifrån sig. Nu laddar vi för nästa säsong och hoppas att segrarna fortsätter
att trilla in!

månadens häst

december2015

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 december 2015: 2 1-1-0 • 12,9ak • 135.000 kr.
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Gösta Berggrens Minne

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 2015: Cool Keeper
Augusti 2015: Cool Keeper
September 2015: Cool Keeper
Oktober 2015: Cool Keeper
November 2015: Cool Keeper
December 2014: Rufus S.F.

2015 -

året som gick...

Då har vi lagt en ny tävlingssäsong bakom
oss. Hur vill du sammanfatta 2015 Leif?
- Det började inte så bra när vi inte fick någon vinter
så då var det svårt att få igång unghästarna. Jag brukar
vinterträna rätt så tufft och då står de sig i regel långt
in på säsongen men nu var tyvärr inte förutsättningarna de rätta. Det var en stor anledning till att det inte
blev så mycket pengar inkört på treåringarna. Jag har
heller inte haft så mycket hästar till start totalt sett
och det kan bero på omfördelningen av travdagar
och sämre propositioner. Det är heller inte så lätt att
nå upp till tidigare siffror gällande inkörda pengar
med tanke på nedragningarna av prissummorna. Då
måste man träna för att vara med i större sammanhang och det var det som var lite knepigt.
Kan du lyfta fram någon speciell händelse som värmde så där lite extra under
året?
- Då börjar med Cool Keepers seger upp i Umeå
på försäsongen som var otroligt skön. Då var
han riktigt bra och det var det bästa loppet han
gjorde under hela säsongen. Jag vill även nämnad
Diamond of Aces seger på Solvalla. Han är en
som jag har tragglat länge med och nu stod han
helrätt inne i loppet och jag var inne på att han
skulle greja det, vilket han ju också gjorde på ett
bra sätt.
Vad var den tråkigase händelsen då?
- Jättesvårt att plocka ut en enda grej utan
jag vill gnälla lite på att det körs för
mycket breddtrav och lunchtrav.
Även propositionerna har
varit alldels för dåliga och jag
tycker att banorna måste samarbeta bättre för det går inte
när det körs tre tävlingsdagar
på en vecka ena veckan och
inga den andra i regionen.
Nu står vi inför ett nytt
år och vad har du för
känslor inför 2016?
- Nu har vi en fin vinter på
gång så jag tror att det kan
bli riktigt bra. Jag har några
fina nyblivna treåringar som
jag hoppas kan blomma ut så
vi lever på hoppet om en bra
säsong.

stall leif witasp

2015 -

året som gick...

stall kajsa frick

Då har vi lagt ännu en tävlingssäsong till handlingarna så hur vill du sammanfatta 2015 Kajsa?
- Stallet har ju vuxit något kopiöst under året och det är faktiskt
inte det lättaste att få ihop alla bitar med allt vad det innebär.
Det känns förståss väldigt stimulerande att ha så många
fina unghästar och det är kul att man har fått fötroendet.
Det tyder väl på att man gör något rätt och jag tror att
hela vår filosofi runt hästägarna har gjort sitt till.
Resultatmässigt är jag ganska nöjd men man vill ju
alltid förbättra siffrorna. Segrarna har dock trillat in
och jag är framförallt nöjd med mina treåringar där
fakiskt alla utom en vann lopp under året. Sådant
känns jättkul för de flesta har ju varit hos mig ända
från inkörning.
Om du får plocka fram en enskild händelse som var den bästa, vad skulle det
vara?
- Det var när Evasion Boko vann Stochampionatets Consolation. Det var oerhört skönt att vi
fick lite stolpe in efter allt strul med henne och så
värmed det ju lite extra att få vinna på Axevalla
under den helgen där vi har varit med i alla år. Att
få segerdefilera framför en sådan publik är alltid
roligt.
Vad var då den tråkigaste händelsen
under året?
- Det är svårt att plocka fram någon enskild
händelse men något som kändes väldigt tråkigt var att vi inte lyckades
köra premielopp med Broby
Tösen och det känns förjäkligt mot hästägarna. Hon
skötte sig så himla bra och
var så fin i somras men
så väntade vi och sedan började det istället
krångla.
Nu blickar vi
framåt mot 2016,
vad har du för
känsla inför det
nya året?
- Jag har en väldigt bra
känsla inför den kommande säsongen och
det finns många spännande hästar i stallet
och som sagt, extra kul
med så många unga.

2015 -

årets hästar

året som gick...

tvååringar

treåringar

1. SIMB RANSOM

1. ÅSTAS LOTTA

2. GINGER LYNN | 11.400 kr
3. L.C. | 2.500 kr

2. CASH CONVERTER | 93.500 kr
3. LORD L.S. | 90.950 kr
4. JUNI ROADRUNNER | 86.050 kr
5. VÄSTERBO REALWORLD | 83.200 kr

fyraåringar

äldre

1. EVASION BOKO

1. COOL KEEPER

2. VÄSTERBO EXCLUSIVE | 163.800 kr
3. COYOTE ROADRUNNER | 119.350 kr
4. VIGGO LADAY | 113.250 kr
5. CALVADOS HORNLINE | 97.600 kr

2. STEIN DAYLIGHT | 276.700 kr
3. SANDRNGHAM HANOVER | 218.500 kr
4. ROCKY RACE | 153.500 kr
5. DIAMOND OF ACE | 126.800 kr

3 starter: 2-0-0 | 43.500 kr

13 starter: 2-2-1 | 243.500 kr

11 starter: 1-1-1 | 132.891 kr

14 starter: 6-3-1 | 849.000 kr

nyhetsbörsen
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151204

151209

Simb Ransom tog andra raka

Alvena Uni
höll undan
Idag fick äntligen Alvena
Uni spräcka nollan för året.
Tillsammans med sin tränare Leif Witasp slog hon till
på Bollnästravet.

Simb Ransom går undan till en lätt seger och tar därmed sin andra raka.
Foto: Hanold/Foto-Mike

nade Pine Chip-sonen rejält och
Leif Witasp kunde ta hand om ledningen in i första sväng. Han fick
sedan bestämma i täten och Simb
Ransom höll farten bra hela vägen
till en säker seger på 19,2/2140 m.
Simb Ransom gjorde igår karriä- Ägarna och uppfödarna Ulrik och
rens andra start och precis som i Ylva Lindh belönades med 20.000
debuten slutade det med en säker kronor.
seger. Från sitt springspår öpp- OLA HALLERSTEDT
Två starter har resulterat
två segrar.
Travkarriären har börjat
bra för tvåårige Simb Ransom.

Leif Witasp andades optimism när
han svängde ut till start med Alvena Uni på lunchen idag. Han körde
även därefter och laddade på rejält
från start. In i första sväng tog fyraåringen hand om täten men blev
sedan rejält utmanad och vid varvning stannade klockan på snabba
13,7. Trots det hårda tempot fick
Muscle Mass-dottern någon längd
genom slutsvängen och hon höll
sedan undan till en säker seger
14,6a/1640 m. Stall Tjugo AB äger
Alvena Uni som tjänade 25.000
kronor.
OLA HALLERSTEDT

151210

Cool Keeper inledde V86:an
Cool Keeper tog årets sjätte
seger igår och passerade
även 2,5 miljoner insprunget i karriären.
På Bergsåker spurtade han
nämligen hem den inledande V86-avdelningen.
Cool Keeper har varit en flitig gäst
på Sundsvallsbanan och tog nu sin
andra raka Bergsåker-seger. Nu
var tränaren Leif Witasp tillbaka i
sulkyn och från sitt bakspår hamnade femåringen i kön. På bortre
långsidan hakade Leif på i ryggar och kunde lifta med i andrapar ytter genom slutsvängen. Ledande andrahandsfavoriten David
Sisu hade fått bestämma i täten

Cool Keeper avslutar starkast över upploppet och avgör V86-1 utan problem.
Foto: Kanal75

och såg ut att bli svårfångad men
när Cool Keeper attackerade i utgången av kurvan bet det bra och
Broadway Hall-sonen avgjorde
säkert över upploppet. Segertiden
blev 12,9a/1640 m och segern var

värd 60.000 kronor. Därmed passerade Stall Mamsens stjärna fjolårets siffror och har i år sprungit in
774.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

nyhetsbörsen
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151214

151214

151216

Lätt för
Lenah P.H.

T.X.All In tog
årets andra

Fin kväll för
Witasp

Lenah P.H. avslutade gårdagens tävlingar på Gävletravet.
Tillsammans med Kajsa
Frick tog treåringen en enkel seger.

Det var stor dramatik på
Gävletravet igår.
Efter en hel del raffel stod
dock T.X.All In och Kajsa
Frick som segrare.

Leif Witasp gjorde resan till
Eskilstuna med tre hästar igår.
Det blev en bra kväll med
en seger, ett andra- och ett
tredjepris med hem.

Lenah P.H. startade med 20 meters
tillägg och hamnade som väntat
en bit bak. Efter 600 meter gjorde
dock Kajsa Frick ett avgörande
drag då hon tag sats i tredjespår och
kunde överta täten efter ett knappt
varv. Turbo Sund-dottern höll sedan farten bra på slutrundan och
i slutsvängen var konkurrenterna
rejält plågade. Lenah P.H. hade
sedan full kontroll på händelserna
och höll undan till en lätt seger på
nya rekordet 16,0/2160 m. Segern
var värd 15.000 kronor och det är
CROMEQ AB och Jan Åberg som
är både ägare och uppfödare.

T.X.All In tog igår sin andra seger för året, trots att han bara var
tvåa i mål. Det händer ju då och
då att målettan blir diskvalificerad
för galopp eller trägning men igår
skedde något högst ovanligt.Vicky
Corner skar mållinjen först i Lucialoppet men fråndömdes segern
eftersom hon tävlat med hovbeslag
som inte var godkända. Hastigt
och lustigt stod då istället T.X.All
In som segrare, flera timmar efter
att loppet körts. Segertiden blev
13,0a/1640 m och segern var värd
30.000 kronor. Stall Tvättex äger
From Above-sonen.

Västerbo Exclusive var först ut
och i händerna på Samuel Rehn
vann han Amatörfinalen. Från sitt
åttondespår bakom startbilen laddade Rehn framåt och kunde komma fram utvändigt ledaren i första
sväng. Han valde sedan att krypa
ner i rygg och mitt i slutsvängen
sågs fyraåringen i andra-par utvändigt. In på upploppet sattes
slutstöten in och Mr Pine Chipsonen avgjorde säkert sista biten
på 15,1a/2140 m. Segern var värd
25.000 kronor och det är Leif K
Häst AB som äger Västerbo Exclusive.

OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

151219

Kajsa och Kunstu Flicka inledde
Kajsa Frick vann kvällens
första lopp på Romme igår.
Tillsammans med Kunstu
Flicka tog hon en säker seger.
Kunstu Flicka har vunnit tre av
sina 28 starter och vid samtliga
tillfällen har Kajsa Frick suttit i
sulkyn. Igår tog duon sin tredje
viktoria tillsammans och det blev
en odramatisk historia. Från tillägg
fick de en bra start och varvet från
mål tog sjuåringen över taktpinnen. Hon höll sedan farten bra på
slutrundan och vann till slut säkert.
OLA HALLERSTEDT

Kajsa och Kunstu Flicka på väg mot en ny seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

nyhetsbörsen
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151223

Ny seger för Calvados Hornline
I måndags tog Calvados
Hornline andra segern på
fyra starter.
På Romme spårade fyraåringen det inledande loppet
runt om
Calvados Hornline har hittat en
härlig formtopp och tog årets andra seger när han vann på Romme
i måndags. Zerberus-sonen var
snabb ut bakom bilen och Kajsa
Frick körde sig resolut till ledning.
Väl i tät fick hon bestämma tempot
som hon ville och över upploppet
stack Calvados Hornline undan
Kajsa Frick bjuder på en segergest bakom egentränade Calvados Hornline.
till en lätt seger på 15,5a/1640 m.
Foto: Thomas Gustafsson/Foto-Mike
Siljans Calvados HB är ägare och
OLA HALLERSTEDT
kunde räkna hem 20.000 kronor i förstapris.
151223

V75-överraskning av Västerbo Exclusive

Västerbo Exclusive spurtar starkast och avgör femte V75-avdelningen på Bergsåker.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

bilen och hamnade, som väntat,
bland de sista. 800 kvar kunde Leif
Witasp haka på i tredjespår och tog
sig fram som tredje häst in i slutsvängen. Mr Pine Chip-sonen fick
hämta andan en bit genom svängen
innan slutstöten sattes in 300 kvar.
Västerbo Exclusive hade lottats Tre hästar stred sedan i bredd över
till ett uselt tolftespår bakom start- upploppet och Västerbo Exclusive
Ikväll tog Västerbo Exclusive sin andra raka seger.
På Bergsåker spurtade fyraåringen hem V75:ans
femte avdelning till 11 gånger pengarna.

var den starkaste och kunde sätta
nosen först precis på linjen. Segertiden blev 15,7a/2140 m och segern var värd 40.000 kronor. Leif
K Häst AB är det som äger fyraåringen.
OLA HALLERSTEDT

nyhetsbörsen
151227

Andra raka för
Alvena Uni

december2015
151228

Glide Street tog första segern

Alvena Uni tog andra raka
segern igår.
Fyraåringen vann sista loppet under Solvallas annandagstävlingar.
Björn Goop fick förtroendet bakom
Alvena Uni på Solvalla och förvaltade det på bästa sätt. Från bakspår
hamnade de i tredje-par utvändigt
men efter dryga halvvarvet valde
Goop att avancera framåt och landade utvändigt ledaren 1100 kvar.
I utgången av slutsvängen hade
Muscle Mass-dottern slagit klorna
i ledaren och hon höll sedan farten
bra över upploppet till en säker
vinst. Segertiden blev 15,4a/2140
m och segern var värd 40.000 kronor. Stall Tjugo AB äger fyraåringen.
OLA HALLERSTEDT

Äntligen fick Glide Street
spräcka nollan.
I karriärens 13:e seger blev
det till slut seger för treåringen.
Leif Witasps Glide Street gjorde
årets sista start igår på Romme och
han avslutade säsongen på bästa
sätt med att ta en enkel seger. Katrin Frick satt upp bakom Yankee
Glide-sonen som stack direkt till

151228

Prins Norrgård kung på Örebro
Idag tog Prins Norrgård en
efterlängtad seger.
I karriärens sjunde start
fick treåringen äntligen sätta nosen först.
Det har inte direkt gått spikrakt
för Prins Norrgård sedan han debuterade i somras men idag fick
han äntligen spräcka nollan och ta
sin första seger. Kajsa Frick gästade Örebrotravet och kunde från
springspår ta hand om ledningen.
Hon blev dock rejält utmanad och
valde att släppa ifrån sig kommandot i första sväng. Sedan löste det
sig perfekt då hon kunde slinka
ut i andra-par utvändigt i slut-

kurvan och 300 kvar attackerade
Zola Boko-sonen i tredjespår. Han
kopplade grepp tidigt och höll sedan undan till en säker seger på
17,9/2140 m.
– Jag har väntat väldigt länge på
honom. Det har strulat mycket och
han har varit ofräsch från och till
så därför har jag inte kunnat starta
honom kontinuerligt. Nu har han
dock kunnat starta på i vinter och
det gav utdelning, sade Kajsa efter
loppet.
Broby Norrgård AB är både ägare
och uppfödare till Prins Norrgård
som tjänade 30.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

ledning och Katrin fick bestämma
i jämna 1.21-fart första rundan.
Sista varvet skruvades farten upp
och redan i utgången av slutsvängen hade Glide Street skakat av sig
konkurrenterna. Det blev sedan en
ren defilering in mot mål och segern blev enkel på 18,4/2140 m.
Leif K Häst är ägare och belönades
med 20.000 kronor
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
ettåringar

Bear Beautiful - Fortsätter att utvecklas
och har en lätt och fin gång men hon är
fortfarande vass i humöret.
Bear Seat - Har utvecklats och blivit positiv att jobba med och dessutom har hon
många goda egenskaper.
Give Me Five - Är inte så tokig men är
lite liten och skulle behöva bli större. Han
har även lite hyss för sig.
Leka - Är en fin sort med bra exteriör och
hon har lätt för sig.
Nygårds Ivar - Blir bättre och bättre för
varje vecka och vi nöter på rätt så mycket
med honom.
Putinthepower - Är en rejäl sort som är
lite trång i gången så jag hoppas vi får
ordning på det. Han är annars en trevlig
individ.
Sergie Phefirst - Kommer mer och mer
och har släppt till väsentligt senaste veckorna. Han tar för sig på ett rejält vis.

tvååringar

Breezer Crown - Har gått 1.23 på rundbanan och det var bra. Han får ett par jobb
till och sedan blir det kval under senare
delen av januari.
Coolboy Laday - Kör jag mycket mängdträning med fortfarande och han får speeda lite däremellan. Han har kommit tillbaka och känns spänstigare och finare så
vi ska börja med mer tempojobb.
Fancy Keeper - Fräschade vi upp i början av månaden så hon har bara tagit det
lugnt efter det. Jag hoppas vi får lite träningsförhållanden så att vi kan dra igång
i skogen.
L.C. - Blev tjock i en kota efter ett jobb
för några veckor sedan så vi har bara joggat honom. Han är mycket bättre nu så vi
får börja att öka träningsdosen igen.
Mayflower Laday - Var inne i en växtperiod för några veckor sedan men har
kommit tillbaka bra och var in till banan
och gick 1.23 på ett bra sätt. Hon får några
sådana fler jobb innan hon är mogen att
testas av.
Nygårds Herman - Har blivit valack och
det verkar ha gjort honom gott. Han har
gått mycket mängdträning efter det och
börjar få gå lite tempo efter helgerna.
Simb Ransom - Har inte satt en fot fel
och har tagit två segrar. Han är en gedigen
individ som gör det vi begär av honom.
Stern - Har gått framåt ganska rejält senaste veckorna och får vi rätt förhållanden

får han kvala i januari.
Västerbo Keyboard - Försöker vi lägga
mycket grund i. Han har varit lite dålig i
kistan men har ändå tränat på riktigt bra
fast han behöver få lite tid på sig.
Xanthis Booster - Är i full gång men vi
är väldigt försiktiga med honom. Han är
stor och slapp och behöver mycket träning i sig och vi har kört 1.40 som snabbast på rundbanan
Xanthis Business - Är en fin häst som gör
det vi begär av honom. Jag ska försöka
lägga mycket mängd i honom för att ha
honom i ordning till våren.

treåringar

Chatham - Har gått några rejäla jobb och
känns faktiskt bra konditionsmässigt. Han
är dock väldigt valpig men kvalar under
januari.
Euro Keeper - Har gått en hel del jobb
men trivs inte på löst och moddigt underlag så vi väntar innan vi blåser ur honom
inför kommande start.
Glide Street - Blev mycket bättre med
prestationerna efter behandlingen och det
talade senaste vinsten för. Han får starta
på framöver och jag hoppas han håller en
god form.
Global Selection - Har vi gnuggat på hela
hösten och det känns att det har gett resultat. Vi har kört 1.22 full väg på ett krävande underlag så jag ska debutera honom så
fort tillfälle ges.
Gurra Knight - Fräschade vi upp ganska
så rejält nu innan helgerna så vi har tagit
det försiktigt med honom. Vi sätter igång
och kör jobb igen efter trettonhelgen.
Nice Southwind - Har tagit det lugnt efter att hon blev uppfräschad och börjar gå
jobb igen vid årsskiftet
Power Age - Jobbar på riktigt bra och
känns betydligt starkare och rejälare för
dagen. Han har dock inte gått några snabbare tider än 1.25 full väg.
Sansiro Gel - Mjölkar vi på med och jag
hoppas få till honom i perfekt skicka. Han
har haft lite småskavanker som vi har
fixat till så jag hoppas han blir bra inför
kommande säsong.
Tiger Williams - Har vi både kastrerat
och fräschat upp så han skrittar och har
det bra för dagen.
Turbo Gothia - Har faktiskt känts riktigt
alert i jobben på slutet men hoppade tyvärr bort sig i V75 senast. Det känns som
att det kan bli en fin fyraårssäsong för honom.

fyraåringar

december2015
Alvena Uni - Har formen i zenit och har
gjort bra prestationer på slutet. Jag hoppas
att vi kan hitta liknande lämpliga lopp åt
henne.
Lannem Jubel - Har faktiskt blivit mycket bättre med några lopp i kroppen och senast på Romme kändes han riktigt ok med
lite sparat i mål. Det känns som att vi är på
rätt väg med honom nu.
Maidonna - Har bra form så jag har inget
att klaga på mer än att hon har uselt med
lopp. Jag hoppas hon får löpa av sig lite
för hon känns bra.
Not Guilty - Var riktigt snäll och körbar
i debuten för mig men var för tung och
hade för lite tempo. Han kommer att gå
mycket lättare och med annan utrustning
till nästa start.
Sabrina’s Master - Gick hyggligt senast
men det var inget riktigt tryck i honom.
Jag måste köra på chans för att han ska
spurta bra.
Västerbo Exclusive - Har formen i zenit
och har gjort några riktigt bra lopp senaste
tiden. Han känns fräsch och fin så han får
fortsätta att starta på.

femåringar

Aston - Är på gång och har gått 1.42 i
jobb. Han får gå flera sådana jobb innan
vi siktar på kval.
Cool Keeper - Kan man inte annat än
vara nöjd med och han gör bra lopp varje
gång. Han var väldigt fin med öppet huvudlag och jag ser fram emot varje start
med honom.

äldre

Blue Star Miracle - Blev det för tuff inledning för senast så den starten är det
bara att glömma. Gångerna innan har hon
faktiskt haft lite sparat i mål och hon visar att hon trivs på hårda banor så hon får
starta på.
Crane - Har jag kört bort poängen på men
av jobben att döma verkar han riktigt bra.
Han måste dock vara med i lopp så han får
bevisa det också.
Diamond of Ace - Har kommit igång
med jobben men han är alltid trög att få
igång efter paus så det tar någon vecka till
innan han är startklar.
L.K. - Har återupptagit lite lugnare träning men det återstår någon månad innan
vi ser om benet håller.
Leif Light - Har kommit lite på vingel
från dåliga lägen så jag hoppas han har
lite tur så vi får se vad han kan prestera.
New Charger - Känns stark och rejäl och
fräsch i de jobben han har fått men han
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måste kvala innan vi kan titta i propositionerna.
Rocky Race - Har haft sin lugna period
och är på väg igång igen nu. Han har varit
inne på banan och gått några lugna jobb
med svansen i vädret så vi trappar upp
träningen.
Sandrngham Hanover - Är det full fart
på för dagen men att gå ut och möta Gulddivisionshästar är för tufft. Många lopp
är stängda vid 1,5 miljoner så han är lite

svårmatchad men jag vill smyga igång
honom ett par starter och se vart jag har
honom.
Stein Daylight - Fick ett stenskott i ögat i
senaste starten och är behandlad för det så
därför har han inte kunnat starta. Han jobbar dock på i full utsträckning i stort sett.
Stinger Hanover - Har kommit tillbaka
och gjorde ett riktigt bra lopp senast. Vi
hoppas att det fortsätter så vi får lite roligt
tillsammans framöver.
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Cash Converter, Insanity Sund, Lenah
P.H.
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stall kajsa frick

dag flyter det väldigt bra för honom och
jag tycker han har blivit mer spänstig.

ettåringar

tvååringar

Bitter Tears - Är en jättefin häst som
dock fick en liten sticka i ett framknä så
hon har stått på medicinering. Annars är
hon en otroligt fin travare.
Diamant Norrgård - Sköter uppträningen på bästa tänkbara sätt. Hon blev
lite sent inkörd och ligger därför lite efter
men det driver bra för henne.
Drivknut - Har kommit in i en riktig
växtperiod och är lite knölig för dagen.
Econic - Har en lätt och fin gång och är
en av de som har kommit längst. Vi ligger
bara runt 1.45-tider i intervallerna och nu
ska vi börja lägga in lite backträning.
Editor - Är en väldig racertyp i modellen
och har väldigt lätt för sig. Han är en av
de som har kommit längst av unghästarna.
Eileen - Har blivit kraftig och rejäl men
har haft lite svårt emellanåt. Nu går det
dock lätt och hon springer 1.45-1.50.
Eirene - Har ett vasst temperament men
ett bra driv. Med tanke på humöret så
skyndar vi långsamt och vi ligger mellan
1.45-1.50.
Eldorado B. - Tränar för fullt igen och
har inte tappat så mycket efter sin skada.
Han har otroligt bra hjärta och lungor men
är ganska så grov i aktionen så därför har
han inte kommit lika långt men han blir
bra framöver.
Electrical - Är en flygmaskin som dock
har ett lite hett temperament som vi får
tampas med. Hon har dock väldigt lätt för
sig.
Elektra - Tränar för fullt och sköter sig
klanderfritt. Det var lite problem vid inkörningen men nu kommer hon allt mer
och hon är en häst med otroligt bra spänst.
Epperoni - Har ett väldigt lätt och fint
steg och hon ligger långt framme i kullen.
Höstbo Anita - Är en liten käck häst med
bra spring i benen och hon tycker dessutom om att träna.
Juvel Norrgård - Har varit lite rädd för
sig själv men börjar bli bättre och bättre.
Hon har bra teknik men vi skyndar långsamt.
My Magic Dream - Har haft en sårskada
och stått på penicillin men är i full träning
nu igen och hon känns bara bra.
Rally Frans - Har varit väldigt förkyld
och hostig en längre tid så han har tagit
det lugnt. Han är annars en väldigt käck
häst.
Västerbo Ka Ching - Väder i riktiga perioder ibland men de dagar han har en bra

Baron Norrgård - Har jobbats på i vinter och känns riktigt fin för dagen. Jag har
väldigt stora förhoppningar på honom i år.
Broby Tösen - Är fortfarande konvalescent efter operationen i sitt framknä.
Ginger Lynn - Skulle ha startat i mitten av december men hostade så jag fick
stryka och nu får hon gå en rejäl vinterträning.
Our Krejci - Har börjat släppa till allt
mer och känns stark och rejäl. Hon går
bara mycket mängdträning för dagen.
Petter Udsen - Skötte kvalet på bästa
tänkbara sätt och kändes fin. Han behöver några finslipande jobb innan det är
dags för debut och tanken är att starta i
februari.
Share Market - Kommer allt mer och går
mycket backträning. Han känns stark och
fin för dagen.
Västerbo My Lady - Sköter träningen på
bästa tänkbara sätt och jag ska köra något
skarpare jobb innan det är dags för kval.
Västerbo Seaside - Har fått börja jogga
nu och känns fin men det dröjer innan vi
börjar köra fort så hon är under uppbyggnad fortfarande.
Åstas Jacob - Går mycket backträning
och känns stark och rejäl. Tanken är att
han ska komma igång tidigt och börja
starta när treåringsloppen drar igång.

treåringar

Borga Hacker - Är en fin häst som visade
bra inställning i kvalet. Jag ska köra något
rejälare jobb innan vi öppnar propositionerna.
Dollar Tabac - Ville inget senast utan
struntade helt enkelt i det. Vi åtgärdade
honom så han får en lugnare period innan
vinterträningen drar igång.
Juni Roadrunner - Har gått bra en längre
tid utan att få vinna och senast blev det en
för hård öppning för hennes del som satt
i benen till slut. Hon kommer att starta på
under vintern och det känns som att segern snart sitter där.
Keepondoinit - Har gått bra på slutet
men senast var banan inte alls bra och hon
blev väldigt muskeltrött. Hon känns fin i
träning och kommer att starta på när det
finns passande lopp.
Lord L.S. - Har byggt på sig väldigt
mycket muskler och ser fin ut för dagen.
Han går bara mängdträning men i månadsskiftet januari-februari kommer jag
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att köra något vassare jobb med honom.
Prins Norrgård - Har jag väntat på att
polletten ska trilla ner och äntligen fick
han utdelning med en seger senast. Nu beror det på vad vi får för underlag att träna
på om han ska göra en start till eller börja
vinterträna.
Taclobo - Har nyss kommit in i träning
och är ett jättefint sto. Var har gjort lite
småjusteringar och det känns som det
finns bra fart i henne. Hon ska få något
rejälare jobb och sedan är tanken att starta
om en månad.
Toblerone - Är nyss inkommen och är
en fin häst och det känns att hon har fint
kunnande. Polletten har inte riktigt trillat
ner och jag ska köra något skarpare jobb
innan start.
Västerbo Cayenne - Har dragits med lite
halsinfektioner och småskavanker så hon
har tagit det lugnt en tid men nu är det
vinterträning som gäller för henne.
Västerbo RealWorld - Svek på Solvalla
p.g.a. banan och vi bestämde att det blir
uppfräschning inför vinterträningen och
hon går rejäla turer för dagen.
Åstas Lotta - Fick lite känning i ett bakben efter senaste starten och fick ta det
lite lugnt. Nu går hon bara mycket motion
och byggs upp för nästa år.

fyraåringar

Baretime - Är en jättefin travare som har
haft problem med halsen så vi har ställt
henne på inhalation och det har gett önska effekt. Jag ska köra ett till finslipande
jobb innan vi anmäler och hon kommer
nog ut till start i mitten av månaden.
Blossom - Har skött träningen exemplariskt och det känns att hon har alldeles
för lite pengar på kontot. Hon var dock
inte bra senast så vi kollade upp henne
och hon hade höga värden. Hon har lite
luftvägsproblem så hon får gå på medicinering och inhalation så får vi se om det
hjälper.
Calvados Hornline - Har hittat en riktig
toppform och har gjort det jättebra på slutet. Vi kommer att testa v75 och jag tror
inte han gör bort sig.
Coyote Roadrunner - Fick starta ganska
tätt en tid och blev lite sliten så han fick
lite antiinflammatoriskt och tas lugnt för
dagen.
Evasion Boko - Var fantastiskt fin som
tvåa i V75 och det känns som att formen
är på topp så hon får starta på i vinter.
Rocco S. - Har vi åtgärdat i framknäna
så han tas lugnt för dagen och ska sättas
igång i månadsskiftet.
Xanthis One - Har fått en rejäl uppbygg-
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nadsperiod och känns faktiskt på gång
igen. Tanken är att köra banjobb en gång i
veckan och tryckvagn däremellan.

äldre

Atletico - Har fått en rejäl uppbyggnadsperiod och känns faktiskt på gång igen.
Tanken är att köra banjobb en gång i
veckan och tryckvagn däremellan.
In Photo - Sköter träningen på ett bra sätt
och känns jättefin och det ska bli intressant att se om ett annat upplägg har gett
resultat.
Recation - Har gått på medicinering för
sina luftvägar och vi ska ta ett Max HBprov innan det blir full träningsdos för
henne.

Ron Jeremy - Har fått ta det lugnt en period och känns fin i jobben. Han får starta
på under vintern och brukar gå bäst under
den här årstiden.
T.X.All In - Har känts jättefin i jobben
och det visade han genom att vinna. Han
gjorde ett kanonlopp men var sämre på
Romme och jag tror att banan spelade honom ett spratt. Han känns fin och kommer
att få en fin vinter.
Tjasse - Tappade en sko och trampade sig
senast. Han har känts fin i träning så jag
vet inte vad som hände men vi får ta nya
tag för nu är det hans årstid.
Todd Tabac - Har det inte funnits några
lopp åt men han känns som vanligt i träning så vi får se om det kan bli någon start
framöver.
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Taclobo -12 e. From Above
Toblerone -12 e. Chocolatier
ut
Push’n Shove

