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Systrarna Hellström kvalade in stallets Zorento
d’Amour till Amatör-SM och laddar nu för finalerna
på Lindesberg den 18:e juni
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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18% 160.800 kr

Nu känns känns faktiskt djuren bra och
formmässigt verkar det mycket fräschare
och piggare än tidigare. Jag hoppas att vi
äntligen ska få lite segrar som trillar in
under våren. Det är en härlig tid framför
oss nu med värme och tävlingar på sommarbanorna och jag hoppas kunna hitta
lite större uppgifter åt hästar som Cool
Keeper och Simb Ransom t.ex.

2

3

Seger

Plats

Prissumma

Det har varit lite tunt med ettor så det
var väldigt kul att Push’n Shove fick vinna. Jag tycker ändå det har gått hyggligt och det är lite småsaker som gör att
det inte blir full utdelning. Det kommer
förhoppningsvis och jag gläds åt tvååringarna som är så långt framme. Åtta
stycken har redan gått premielopp och
det är ett gott tecken på att vi är på gång.

månadens häst

maj2016

Tiger Williams

Foto: Hanold/Foto-Mike

Foto:Micke Gustafsson/Foto-Mike

Valack 4 år e. So Perfect (Fr) u. Sunbird Zophie ue. Zoogin
Ägare: Sunbird Konsult AB, Rättvik Uppfödare: Patrik Olsson, Rättvik
Tränare: Leif Witasp Skötare: Katrin Frick
Starter maj 2016: 2 1-0-0 • 15,8am • 32.100 kr.
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2.100

70 Leif Witasp 30.000

Svensk Travsports Grundserie

Januari 2016: Alvena Uni
Februari 2016: Alvena Uni
Mars 2016: Ginger Lynn
April 2016: Cool Keeper
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 2015: Cool Keeper
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Stalldubbel på hemmaplan
Stall Kajsa Frick noterades
för två segrar på Rättvikstravet ikväll.
Baretime
och
Zorento
d’Amour hette hemmatränarens segervapen.
Kajsa inledde med Baretime som
svarade för en femstjärnig insats.
Efter att ha blivit hängande från
start avancerade Frick framåt och
kom fram utvändigt ledaren efter
ett drygt halvvarv. På bortre långsidan pressades ledaren och 500
kvar tog femåringen över kommandot. Enjoy Lavec fick med sig
My Made Journey som liftat med i
rygg och dessa två gick undan sista
halvvarvet. Baretime var dock den
starkaste och höll undan till en
säker seger på 15,9/2140 m. Stall

Trots en tung resa håller Baretime undan till en imponerande seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Merrimac är ägare och förstapriset
var 15.000 kronor.
Sedan var det dags för Zorento
d’Amour i uttagningsloppet till
Amatör-SM och med Linn Hellström i sulkyn blev det en övertygande seger. Efter ett lopp i rygg
på ledaren kom luckan in på upp-

loppet och Going Kronos-sonen
avgjorde hur lätt som helst på nya
rekordet 12,6a/1640 m. Tina Hellström äger sexåringen som tjänade
20.000 kronor och familjelyckan
var totalt efter loppet.
OLA HALLERSTEDT

160516

Williams och Witasp avgjorde på hemmaplan
Leif Witasp var optimist på
förhand med Tiger Williams ikväll.
Han hade fog för det för det
vann det sista loppet på
Rättvikstravet.
Leif Witasp bedömde Tiger Williams som sin bästa segerchans från
stallet ikväll och det var också fyraåringen som levererade. Från ett
chansartat tolftespår bakom startbilen hamnade Witasp, som väntat,
en bra bit bak i kön. 800 meter från
mål lyfta han ut Tiger Williams i
tredjespår och knappa halvvarvet
från mål attackerade han i fjärdespår. Det var ganska långt fram till
täten i det läget men So Perfectsonen avslutade bra över upp-

Tiger Williams spurtar som en furie och avgör kvällens sista lopp.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

loppet och avgjorde knappt men AB äger Tiger Williams som tjäsäkert sista biten på nya rekordet nade 30.000 kronor.
15,8a/2140 m. Sunbird Konsult OLA HALLERSTEDT
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Prins Norrgård
kung på
Hagmyren

Spets och slut
för Stein
Daylight

Toblerone
tog första
segern

Kajsa Frick gästade Hagmyren med en häst idag.
Det blev full pott och hon
fick vända hem till Dalarna
med en seger i bagaget.

Stein Daylight tog årets första seger på Romme igår.
Tillsammans med sin tränare Leif Witasp ledde han
V4-2 från start till mål.

Kajsa Frick tog en snygg seger till stallet på Romme igår.
Med egentränade Toblerone
vann hon den avslutande
V4-avdelningen.

Prins Norrgård gjorde idag sin
första start som valack och tog
första segern för året. Efter en
lugn inledning kunde Kajsa Frick
kliva fram och överta ledningen
ur första sväng. Hon höll sedan
ett jämnt 1.16-tempo första rundan och skruvade upp farten sista
halvvarvet. Zola Boko-sonen höll
farten bra över upploppet och gick
undan till en säker seger på nya rekordet 15,2/1640 m. Broby Norrgård är båda ägare och uppfödare
till fyraåringen som tjänade 15.000
kronor.

Stein Daylight hade blivit nedstruken till innerspår men kunde hur
enkelt som helst försvara ledningen när startbilen släppte fältet. Leif
Witasp fick sedan bestämma som
han ville där framme och vid varvning stannade klockan på beskedliga 17,5. Det blev desto bättre fart
på slutrundan och sista halvvarvet
fick Steinlager-sonen sträcka ut
och gick då undan till en lätt seger
på 15,3a/2140 m. Arne Abrahamsen och Leif Lindgren är både ägare och uppfödare till åttaåringen
som tjänade 25.000 kronor.

Toblerone fick äntligen spräcka
nollan och tog karriärens första
seger på Romme igår. Efter en
smygresa som fyra på innerspår
kunde Kajsa Frick hitta ut på den
sista bortre långsidan. Hon hakade
på i rygg på andrahandsfavoriten
Blyting Am runt slutsvängen och
in på upploppet sattes slutstöten
in. Efter en rafflande duell sög sig
Chocolatier-dottern närmare och
kunde sätta nosen först. Segertiden
blev 16,3/2160 m och ägarna B Jonasson, H Bergstrand och M Bergström inkasserade 30.000 kronor.

OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

160531

Västerbo RealWorld en vinnare igen
Igår tog Västerbo RealWorld årets första seger.
Tillsammans med Linda
Artursson infriade hon favoritskapet hemma på Rättvik.
Västerbo RealWorld har inte haft
det där riktiga flytet i årets starter
men vid gårdagens tävlingar på
Rättvik fick hon äntligen en seger. Fyraåringen öppnade bra men
var chanslös att nå ledningen utan
hamnade i rygg. Det såg sedan
ganska så mörkt ut och på sista
bortre långsidan kördes det tufft
i ledningen. Västerbo RealWorld

hade då fullt sjå att haka på och
tappade ett par längder. Hon höll
dock farten bra och kom tillbaka så
mitt på upploppet kunde Artursson
styra ut och avgöra. Segern blev
till slut säker på 17,0a/2140 m.
– Hon hade lite svårt att hänga med
i tempoväxlingen men kändes ändå

stark och rejäl. Jag fick upp hoppet
in mot sista sväng och 200 kvar
kändes det bra för då hade hon bra
med krafter kvar, sade Linda.
Stall Larsan äger Kiss Francaisdottern som tjänade 10.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Bear Beautiful - Visar fortfarande snabbhet och nu när hon även har börjat att
dämpa sitt humör ser jag hoppfullt på
framtiden.
Bear Seat - Har börjat komma ner i lite
farter efter att ha haft mycket småskavanker och skit. Nu är hon på gång i alla fall
och vi har kört 1.35.
Give Me Five - Är en riktig sköning som
dock är lite för oinspirerad till vad han
håller på med. Hellre det när jag ändå vet
att de kan trava.
Green Keeper U.S. - Har börjat att skärpa till sig avsevärt och känns riktigt bra.
Vi har kört nedåt 1.27 med honom.
Hyleri - Blir spänstigare för varje vecka
och har börjat gå lite rejäla rakbanejobb.
Hon känns ok för dagen.
Leka - Känns fin för dagen och blir mer
och mer rejäl. Hon sitter även inne med
bra uppfattning.
Nygårds Ivar - Har börjat sköta sig riktigt bra och har kommit ner under 2.00 på
rakbanan. Han är dock inte helt klockren
i aktionen.
Prototype Hanover - Ligger och slöar
mycket på dagarna så det är nog lite förändringar i växtzonerna. Han går ändå
1.35-1.40 en gång i veckan och han är en
fin individ.
Putinthepower - Har haft problem med
sina fötter men det har släppt och hästen
har börjat jobba hårdare nu och allt är väl
för dagen.
Sergie Phefirst - Har rättat till sig avsevärt och mår bra för dagen. Vi har kört
1.30 full distans.

treåringar

Breezer Crown - Tappade hullet för någon månad sedan och fick en återhämtningsperiod. I comebacken var han riktigt
fin som tvåa så han startar inom kort igen.
Coolboy Laday - Har jobbat bra hela tiden men har inte skött sig i loppen. Senast
var det en klar framgång på Örebro även
om han ändå inte var helt 100 så nu håller
en kiropraktor på att massera upp honom.
Vi tycker att han är en skön individ.
Dontstopbelievin - Är en gedigen häst
som gör det vi begär av honom. Han är
i stort sett startklar men jag vill vänta någon vecka till så jag får slipa till honom
ordentligt. Han kommer nog ut på tävlingsbanan i juli.
Fancy Keeper - Har fått travet att flyta

perfekt och är lätt och fin i gången. Hon
har gått någon 1.20-runda i träning.
L.C. - Är på gång nu och får starta på.
Han var fin i årsdebuten och kan ha lite
fina lopp framöver.
Mayflower Laday - Tog vi det lite piano
med en period och efter det har hon blivit
starkare och bättre i jobben. Hon har varit
in till banan och gått något 1.21-1.22-jobb
på ett bra sätt och är åter startklar.
Nygårds Herman - Har släppt till riktigt
fint senaste månaden och vi har kört under 1.35/1600 m med honom. Nu äntligen
känns det som att vi kan titta i propositionerna.
Simb Ransom - Är mycket tränad och
har börjat vässas upp på rakbanan. Han
har dock inte gått några rundbanejobb sedan senaste starten så vi är förväntansfulla
över att se vad han kan prestera i årsdebuten.
Stern - Har börjat att återhämta sig så
smått efter sin infektion och har tränat på
rakbanan och i backen. Jag ska börja att
slipa till honom inom kort.
Xanthis Booster - Behöver mycket jobb i
sig trots att han är kvalklar och vi har kört
1.23 full distans på ett bra sätt.
Xanthis Business - Är en rejäl häst som
har fått mycket mängd under vintern och
han har gått 1.21/1600 m. Vi räknar med
att han ska kunna startar runt midsommar
eller strax efter.

fyraåringar

Euro Keeper - Var ute och galopperade
till slut på en stum bana men det visade
sig att vi fick sträcka upp honom lite. Nu
jobbar han åter bra och startar när det
finns lämpligt lopp.
Glide Street - Har haft mycket otur i loppen en period men det vände senast och
han gick en 1.15-tid som tvåa. Formen sitter där så han får starta på.
Glimmer U.S. - Har faktiskt börjat att
skärpa till sig som valack och gör det vi
begär av honom. Han har gått nedåt 1.25 i
jobb och ser bra ut.
Power Age - Har jag tagit hem till gården
och gnuggar i backen. Jag måste ändra på
träningen så att han håller sig fräsch och
jag tycker han har en del ogjort på tävlingsbanan.
Sansiro Gel - Har fått byta miljö och
trängingsidéer så det får visa sig under
juni om vi har hittat nyckeln.
Tiger Williams - Känns det att han har
funnit sig själv och han var väldigt bra vid
segern på Rättvik. Han jobbar fortsatt bra
så vi ser positivt på framtiden.

maj2016
Turbo Gothia - Provade jag lite nya utrustningsdetaljer på senast och tyckte att
det fungerade så att han kämpade riktigt
bra. Han är startklar och kommer ut när
tillfälle ges

femåringar

Alvena Uni - Har fått ett break men känns
ändå uppåt i lugna jobb. Vi ligger lite lågt
och har inge startplaner närmaste månaden.
Lannem Jubel - Kom rätt till som tvåa
senast och har fått några starter i sig nu.
Det ser positivt ut för hans del och jag
hoppas att vi hittar lite lämpliga lopp
framledes.
Maidonna - Har varit urusel i ett par starter utan att vi har kommit på vad det beror
på. Nu behandlas hon av en massör och
får en liten andhämtning.
Sabrina’s Master - Har inte haft några
lopp på en längre tid men var ute i breddlopp på Rättvik från bricka 12 och kom på
mellanhand. Vi glömmer den starten och
han känns fin i jobb.
Sedin - Har det tagit lite tid att få i den
kondition jag har velat. Han kändes uppåt
i sista jobbet och är på gång.
Västerbo Exclusive - Har väldigt dåligt
med passande lopp. Han är fin i jobben
men hade otur i uttagningen till amatörSM då han galopperade i första sväng.
Han har fortfarande mycket ogjort och jag
räknar en hel del med honom.

äldre

Aston - Är som han är och jobbar väldigt
bra men spänner sig när det blir lopp så
det blir ofta galopp. Som hästägare ger
jag inte upp med honom.
Cool Keeper - Har gått fantastiskt bra
och senast på Gävle gick han med full fart
över mål och landade på 10,0. Nu åker vi
till Boden och hoppas på en bra prestation och sedan får vi se hur den fortsatta
matchningen blir.
Crane - Känns uppåt i jobben och känns
mycket fräschare än tidigare. Vi får börja
planera in att starta igång honom så vi har
en tävlingshäst under sommaren.
Diamond of Ace - Är lite på gång igen efter sin skada och det känns i alla fall som
att vi ska kunna ha honom klart till slutet
av juni.
L.K. - Har fått ett lopp i sig och känns
fräsch och fin så jag tror han kan bli ett
utropstecken framöver.
Leif Light - Gnider på och sliter åt sig någon matlapp då och då.
New Charger - Har vaknat till efter vin-

månadsrapport
tern och efter någon dålig prestation var
det glädjande senast då han gick i mål
med krafter kvar. Som det känns räcker
han långt i sin klass.
Rocky Race - Har vi röntgat och hittat
någon sorts böld nedåt hoven. Det är osäkert vad veterinärerna ska göra.
Sandrngham Hanover - Fräschade vi till
i början av maj och sedan fick han några
lugna jobb och var godkänd därefter. Vi
försöker hitta lopp så att han kan starta
med två, tre veckors mellanrum så vi kan
hålla igång honom under sommaren.

Stein Daylight - Är äntligen så fin som
jag räknat med och tog en glädjande enkel
seger senast. Tyvärr vrickade han sig sista
dagen under månaden så hur länge han får
vila återstår att se.
Stinger Hanover - Har dåligt med lopp
men var riktigt bra i senaste starten. Jag
tror han kommer att få en bra säsong.

maj2016
ändringar

in
Glimmer U.S. -12 e. Yankee Glide
ut
Blue Star Miracle, Gurra Knight, Västerbo Keyboard

månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

Bitter Tears - Har vi kört mycket i backe
och sanden med för att bygga upp henne.
Hon känns jättestark och rejäl för dagen
och vi skyndar långsamt.
Diamant Norrgård - Blev ensam premieloppet och ville därför inte springa så fort
som i träning men hon klarade det. Hon är
en jättefin travare men det är lite humör i
henne.
Drivknut - Gick premieloppet på bästa
tänkbara sätt och går bara rejäl uppbyggnad nu.
Econic - Har inte tappat så himla mycket
efter skadan utan springer premietider och
kommer att gå premielopp idag.
Editor - Slog upp en liten hovspricka och
har tagit det lite lugnare i jobben. Han ska
få några rejäla genomkörare innan vi kvalar i juni.
Eileen - Har vuxit på sig och blivit jättefin.
Hon känns stark och rejäl i jobben men vi
har inte kört fortare än 1.25-1.30.
Eirene - Har blivit jättefin och framförallt
bättre i temperamentet. Hon känns mer
stark än speedig för dagen och vi ligger
mellan 1.25-1.30 i jobben.
Eldorado B. - Gör det vi begär av honom
och han är en stark och rejäl sort som går
premielopp idag.
Electrical - Har vi kört lite skarpare med
och hon har gått runt 1.24 full väg. Tanken
är att kvala i juni.
Elektra - Sköter sig exemplariskt och
springer 1.24 med lätthet. Siktet är nu inställt på kval under juni.
Epperoni - Är den av tvååringarna som
är tidigast. Vi kommer att kvala i juni och
sedan blir det eventuellt start lite senare.
Höstbo Anita - Löste premieloppet på
bästa tänkbara sätt och vi har kört under
1.50 på ett jättebra vis. Det lovar gott för
framtiden.
Juvel Norrgård - Skulle egentligen ha
gått premielopp men åkte på en hovböld.
Nu är hon åter ohalt så vi kör premielopp
idag.
My Magic Dream - Har haft mycket
krångel under våren och varit ful i pälsen
och tjock i benen. Vi håller på och utreder
vad det är för fel.
Rally Frans - Tog inte chansen utan har
blivit valack. Han är en jättefin travare som
kan springa fort men han tar det lite lugnt
för dagen.
Se på Mig - Kommer allt mer och går
framåt för varje jobb. Hon går premietider

redan nu men ska finslipas lite.
Västerbo Ka Ching - Är det väldigt bra
lunk i och han blir en rejäl bamsing. Han
får ta det lite piano och växa i kostymen
men vi planerar att köra premielopp i juli.

treåringar

Baron Norrgård - Är kastrerad och har
tagit det lite lugnt efter det. Han ska gå
något rejälare jobb innan det är dags för
start.
Broby Tösen - Kommer allt mer och vi
har lagt om träningen lite så hon går bara
kortare turer fast oftare. Det verkar göra
henne gott och vi fortsätter så under sommaren.
Ginger Lynn - Fick jag stryka för halsinfektion på Solvalla men hon gick klart bra
på Östersund och kämpade berömvärt.
Hon får starta på i sommar och vi hoppas
få vara med i Breeder’s Crown hemma på
Rättvik.
Helacs Bigdeal - Blev störd till galopp i
första sväng i kvalet men upphämtningen
var av bästa märke. Han är en jättefin häst
som kommer allt mer och tanken är att debutera på Rättvik den 7:e.
Inshallah - Har stått med en liten febersläng efter kvalet som hon skötte klart bra.
Hon tar det därför lite lugnt för dagen.
Our Krejci - Har vi kört tufft med och
hon blir bara bättre och bättre. Hon har
gått 1.21/1600 m som snabbast och kvalar
den 7:e.
Petter Udsen - Fick jag tyvärr stryka på
Färjestad för en sårskada och på Romme
fattades det lite tempo och vi hade även
lite trafikproblem. Vi tar nya tag och startar hemma på Rättvik den 7:e.
Share Market - Springer och är bekväm
i jobben men i kvalet var det en helt annan häst och han plockade fram en rejäl
skalle. Han ska få några genomkörare och
siktet är inställt på att starta innan midsommar.
Västerbo My Lady - Har vi kört lite
provlopp med och hon fungerar klart bra
men jag vill ju även se det i lopp. Hon är
en häst som jag har förväntat mig mer av
och hon startar på fredag.
Västerbo Seaside - Hade tränat riktigt
starkt innan hon kom ner till banan men
var inte riktigt 100 då så hon är åtgärdad
och tar det lugnt några veckor.

fyraåringar

Dollar Tabac - Hängde lite töm senast
och galopperade. Han blev behandlad i
framknäna efter det och sköter jobben
klanderfritt.

maj2016
Juni Roadrunner - Var inte alls bra på
Bergsåker och har fått en liten paus så
hon tar det bara väldigt lugnt för dagen
och laddar om batterierna.
Keepondoinit - Varvar sina prestationer
och senast var hon inte alls sig lik utan
drogs med någon allergi. Hon har stått på
inhalation efter det och känns jättefin i
jobb så vi provar att starta igen hemma på
Rättvik den 7:e.
Lord L.S. - Har varit fantastiskt fin i jobben men blev alldeles för het bakom bilen
senast och kvävde sig nästan. Vi glömmer
den starten och provar voltstart på Romme på fredag istället.
Prins Norrgård - Skötte sin första start
som valack galant och vann på ett jättebra
sätt. Han kommer mer och mer och jag
tror han går en fin sommar till mötes.
Taclobo - Är ombehandlad i sina framknän och har fått en rejäl paus så vi hoppas att det har gjort henne gott. Hon har
bra kapacitet så jag hoppas hon får visa
det när hon står på fyra friska ben.
Toblerone - Fick äntligen sätta pricken
över i:et senast efter många bra lopp. Alla
polletter har dock inte riktigt ramlat ner
än men när det väl kommer har hon fina
pengar att hämta framöver.
Västerbo Cayenne - Gick klart bra på
Romme och höll farten bra efter ett snabbt
slutvarv. Hon blev dock väldigt stel och
kantig i jobben efter det så vi har behandlat henne.
Västerbo RealWorld - Har tränat klart
bra en längre tid men har inte riktigt fått
till det i lopp. Hon ska ut i breddlopp idag
så jag hoppas att det blir bra med poäng så
att vi kan starta på kontinuerligt.
Åstas Lotta - Var jättefin i årsdebuten
men lite sämre på Bergsåker. Det känns
att de loppen har gjort henne gott och hon
startar i Sleipner Cup-finalen på fredag
härnäst.

femåringar

Barca - Skulle debutera för oss på Axevalla men när vi kollade upp henne hade
hon lite problem med luftvägarna så vi
strök. Hon har varit fin i provlopp och
gick jättebra igår trots att det saknas lite
lopp innan formen sitter där.
Baretime - Har utvecklats väldigt bra senaste tiden och har gjort två jättebra lopp.
Senast fick vi luckan för sent men hon
spurtade riktigt bra och hon känns jättefin
för dagen.
Calvados Hornline - Gjorde ett kanonlopp på Bollnäs men var desto sämre på
Romme utan att jag riktigt vet varför. Han
får ta det lite lugnt och ladda om batterier-

månadsrapport
na så tar vi dem om ett par veckor igen.
Coyote Roadrunner - Har fått något hyss
för sig i första sväng utan att jag vet vad
det handlar om. Han känns jättefin i träning och jag får justera utrustningen lite
till nästa start som blir inom kort.
Evasion Boko - Var jättefin när hon kom
hem från Frankrike och den sejouren har
gjort henne gott. Hon känns stark och rejäl och visade det i första starten på Färjestad. Det känns som att hon går en intressant framtid till mötes.
Push’n Shove - Hade lite förhöjd temp så
jag fick stryka på Färjestad men var klart
bra på Romme även om banan var lite för
lös för honom. Han känns stark och rejäl
i jobben och kommer ut inom kort igen.
Rocco S. - Har fått byta lite miljö så det
ska bli intressant att se om det hjälper när
han startar igen i mitten av månaden.
Xanthis One - Ser senan klart bra ut på
och läkningen går enligt plan och kanske
t.o.m. lite fortare. Han rehabtränar för
fullt för dagen.

äldre

Atletico - Var ute på Romme och hakade
i en konkurrent på bortre långsidan samtidigt som det blev en rejäl temposkärpning så vi tappade lite fart. Vi glömmer
den starten och han känns fin i träning och
startar igen på fredag.
Poisson - Var med i provlopp men pulsen
var inte riktigt som den skulle så han tar
det lite lugnt igen.
Repairman - Är åtgärdad och tar det bara
lugnt för dagen.
Sheridan - Har släppt till ordentligt senaste tiden och vi har kört under 1.20 med
honom. Han känns fin och ska kvala på
tisdag.
T.X.All In - Har gjort många gedigna insatser på slutet och gått väldigt bra tider
utan att få någon riktig utdelning. Han är
nyttig och känns fräsch och fin.
Tjasse - Har gjort jättebra lopp men tyvärr blev han lite halt efter det så jag fick
stryka honom i montén. Nu är han tillbaka
i träning och är startklar igen.

maj2016
Zorento d’Amour - Fick full pott senast
efter många rejäla insatser och vann på ett
jättebra sätt. Nu laddar vi batterierna till
finalen av Amatör-SM.
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