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Evasion Boko vann direkt i första starten på svensk
mark efter sin Frankrikesejour och svarade sedan för
ytterligare en stark insats på Solvalla i slutet av juni.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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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.
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Det blev några segrar under juni och
både Evasion Boko och Calvados Hornline vann på ett rejält sätt. Prinsen tog
också en seger på Solvalla och var het
okörd så jag tycker att hästarna har gått
bra. Treåringarna som har börjat starta
har tränat bra så de tror jag kommer
mer och mer och jag hoppas att det löser sig för flera som har mer att hämta.
Jag har även några tvååringar som är
på väg att komma ut till start och den
första blir Elektra som jag siktar på att
få ut till trippeltravet på Axevalla.

månadens häst

juni2016

Evasion Boko

Foto: Hanold/Foto-Mike

Foto:Micke Gustafsson/Foto-Mike

Sto 5 år e. From Above u. Vision Boko (US) ue. Donerail (US)
Ägare: Stall Upton Park Uppfödare: Annemanna AB, Ekerö
Tränare: Kajsa Frick Skötare: Helena Grejs
Starter juni 2016: 2 1-1-0 • 13,2am • 72.000 kr.
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PRINS
NORRGÅRD
35.000 kr

PETTER UDSEN
TIGER WILLIAMS
25.000 kr

Diamantstoet, försök 1

Januari 2016: Alvena Uni
Februari 2016: Alvena Uni
Mars 2016: Ginger Lynn
April 2016: Cool Keeper
Maj 2016: Tiger Williams
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

nyhetsbörsen
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Grym insats av Evasion Boko
Evasion Boko svarade för en
femstjärnig insats på hemmaplan igår.
Kajsa Fricks femåring tog
en övertygande seger trots
ett tungt lopp.
Evasion Boko är hemma igen efter
en sejour i Frankrike och visade i
första starten på svensk mark att
formen satt där. Igår fick hon även
full utdelning då hon tog en imponerande seger på Rättvikstravet.
Trots att femåringen fick gå utvändigt utan rygg i princip hela vägen
kunde hon avgöra till en säker seger. I slutsvängen gled favoriten
Carpenter on Tor ut framför från
ledarryggen och kunde ta över in
på upploppet. Evasion Boko sög
sig dock närmare och närmare och

Kajsa Frick bjuder på en härlig segergest när hon vinner med Evasion Boko.
Foto: Kurt Einevåg

avgjorde utan problem sista biten nade 22.000 kronor.
på 13,2a/2140 m. Stall Upton Park OLA HALLERSTEDT
äger From Above-dottern som tjä-

160612

Calvados Hornline starkast på Östersund
Under fredagen gästade Kajsa Frick Östersundstravet.
Hon tog där en snygg tränarseger tillsammans med
Calvados Hornline.
Calvados Hornline avslutade fjolåret med seger men fick sedan vänta ända tills i fredags innan det var
dags igen. Efter en riktigt strong
insats på Östersundstravet avgjorde femåringen V64-2. Kajsa attackerade från tredje-par utvändigt
på bortre långsidan och Calvados
Hornline fick gå sista 700 i spåren. Trots det var han starkast och
avgjorde säkert sista biten på nya
rekordet 14,4/1660 m. SILJANS
CALVADOS HB äger Zerberussonen som tjänade 20.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

Calvados Hornline tillsammans med sin tränare Kajsa Frick.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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Spets och slut för Grym insats av Aston
Prins Norrgård
Prins Norrgård tog årets andra seger på Solvalla under
fredagen.
Tillsammans med Johnny B
Karlsson blev det en vattensäker spetsseger.
Prins Norrgård fortsätter att leverera bra prestationer och tog en ny
seger vid gårdagens lunchtävlingar på Solvalla. Johnny B Karlsson fick förtroendet bakom Kajsa
Fricks fyraåring som spelades till
favorit och de tog direkt hand om
ledningen. Efter ett halvvarv fick
de sällskap av andrahandsfavoriten Hachiko som såg till att tempot hölls upp. Prins Norrgård såg
dock morsk ut hela vägen och vid
upploppets början tackade han för
sällskapet och lämnade sina konkurrenter med flera längder. Segertiden blev 16,2/2140 m och Broby
Norrgård AB är båda ägare och
uppfödare till Zola Boko-sonen
som tjänade 20.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

Aston på väg mot seger tillsammans med sin ägare och tränare Leif Witasp.
Foto: Hanold/Foto-Mike

Aston svarade för en fenomenal prestation under
torsdagen.
Trots en rejäl galopp längs
vägen kom han tillbaka och
vann.
Aston har gett sin ägare och tränare Leif Witasp onödigt många
gråa hårstrån i och med att han har
haft så förtvivlat svårt att hålla sig
till rätt gångart. Torsdagens start
hemma på Rättvikstravet blev
inget undantag men skillnaden var

nu att det hela ändå fick ett lyckligt slut. Efter att ha kommit iväg
bra från början sågs Järvsövikingsonen utvändigt ledaren men efter
en rejäl galopp vid halvvarvspassering förbyttes den positionen till
den absoluta kön. Ut på slutrundan
hakade Witasp på i tredjespår och
han kunde följa med i ryggar ända
till upploppet. Då satte Leif in slutstöten och sexåringen avgjorde enkelt sista biten på 32,7/2660 m.
OLA HALLERSTEDT

Ha en skön sommar!

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Bear Beautiful - Har varit inne i en liten
växtperiod och varit stel så vi har jobbat lite
lugnare. Hon har gått 1.30 full väg som bäst.
Bear Seat - Har börjat visa kapacitet och
det finns god fart i henne. Hon är dock lite
opolerad än men har gått 1.30/1000 m.
Give Me Five - Kommer mer och mer
och vi har kört 1.24/1600 m på ett bra sätt.
Det är bra lunk i honom.
Green Keeper U.S. - Blir allt spänstigare
och rejälare men har inte gått några snabbare
tempon utan vi ligger runt 1.30 full väg.
Hyleri - Har fått lite spänst i sin stora
kropp. Hon är sent igångsatt men har ändå
visat något 1.40-varv.
Leka - Är en fin tjej som påminner mycket om sin far Sergei Hanover. Vi har varit
in till banan och kört 1.30 utan problem.
Nygårds Ivar - Har rätat upp sig och blivit mer säker på sig själv. Han har gått något banjobb runt 2.00.
Prototype Hanover - Har gått jobb hela
månaden och kommit ner under 1.30 och
han ser fortsatt lovande ut.
Putinthepower - Har tyvärr problem med
sina fötter och därför har vi inte kunnat
tränat som vi har velat. Han kan springa
men vi får vara lite försiktiga med honom.
Sergie Phefirst - Har ramlat in i en period då han ligger och han har blivit
stel och öm i kroppen. Vi gnuggar på i
1.35-1.40-farter.

treåringar

Breezer Crown - Fick ta det lite lugnt efter senaste starten då han inte var bra men
är i full gång igen och går ut i en treåringsfinal på Rättvik i början av månaden.
Coolboy Laday - Jobbar bra men bara
galopperar i lopp. Vi ska göra en riktigt
grundlig kontroll och se om vi kan hitta
vad det är som stör honom för vi vet att
det finns där.
Dontstopbelievin - Har blivit mycket
bättre sista veckorna och travet flyter bra
nu. Han jobbar lätt 1.20/1600 m och startar inom kort.
Fancy Keeper - Väntar vi på att hon ska
blomma ut för fart finns i henne. Hon har
dock lite aktionsproblem i kurvorna som
vi jobbar med.
L.C. - Är en liten kämpa som gör det bra i
loppen och han är under fortsatt utveckling
så han bör tjäna fina pengar framledes.
Mayflower Laday - Är en oansenlig häst
men hon har ett bra hjärta som förhopp-

ningsvis kommer att ger bra återbäring.
Nygårds Herman - Har vi börjat komma underfund med hur vi ska tränar och
värma och han har fungerat bra i senaste
jobben då vi har kört 1.37 som snabbast.
Vi letar lopp
Simb Ransom - Var rent ut sagt dålig i
Breeder’s Crown-loppet på Rättvik men
vi hittar inga fel utan han är fräsch och fin.
Det kan ha varit att han inte fick tillräckligt med syre så vi får se vad de närmaste
jobben säger.
Stern - Kommer mer och mer och känns
betydligt bättre än för några veckor sedan.
Det lutar åt att vi kan se honom på tävlingsbanan under månaden.
Xanthis Booster - Skulle ha startat på
Rättvik men var väldigt kantig och stel
i sista jobbet så det fanns ingen tanke på
det utan vi får nog besöka veterinären.
Xanthis Business - Har rätat till sig betydligt och känns både stark och speedig.
Han har gått 1.20/1600 m med mersmak
och är startklar.

fyraåringar

Euro Keeper - Känns stark och rejäl i
jobben och det är inte långt kvar till nästa
start. Jag hoppas att polletten ramlar ner.
Glide Street - Har sprungit lite på halvfart i de senaste starterna och det känns
som att det finns mer i honom så jag hoppas han kan visa det.
Glimmer U.S. - Har fått sig någon tryckare i jobben och det har lossnat för honom
så han kommer att kvala under juli.
Power Age - Fick en genomkörare under
midsommar och det gjorde honom gott.
Han känns hyggligt fräsch för dagen och
kommer att starta på framöver.
Sansiro Gel - Känns det som att alla problem har släppt för sista månaden och han
har fått några jobb då han känns både smidig och stark. Han kan komma ut i slutet
av månaden.
Tiger Williams - Besökte doktorn före
midsommar och vi behandlade knäna på
honom. Det var inget allvarligt utan han
är startklar inom kort igen.
Turbo Gothia - Gjorde två hyggliga lopp på
midsommartorsdagen, dock utan att visa sitt
rätta jag. Jag förväntar mig mer av honom.

femåringar

Alvena Uni - Har pausat och fortsätter
med det även under juli. Hon jobbar dock
på i normal utsträckning.
Lannem Jubel - Hade max otur på midsommar då han öppnade bra och fick rygg
men blev dragen sist. Han gick ändå re-
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kord och är på gång så jag hoppas vi kan
få sätta dit honom inom kort.
Maidonna - Fick ta det lugnt några veckor och hade sedan inga lopp. Hon jobbar
bra och känns fin i jobben så hon startar så
fort tillfälle ges.
Sabrina’s Master - Har jag varit lite tuff på
och han har fått starta varje vecka. Han tar
sina tredje-, fjärdeplatser hela tiden och den
dagen han tar i finns det mycket att hämta.
Sedin - Var riktigt bra i ett kortlopp på
Solvalla. Vi har fräschat till honom lite
efter det och han kommer ut i mitten av
juli och får kanske en trevlig höst.
Västerbo Exclusive - Har inte haft några
bra lopp på länge och heller ingen tur.
Han känns klart på gång och jag tycker att
han har fin form så vi får passa upp med
honom i kommande starter.

äldre

Aston - Visade sig på styva linan på midsommartorsdagen då han vann trots en galopp. Han kan mycket när han inte ställer
till det för sig.
Cool Keeper - Kom aldrig till i Midsommarloppet och var småirriterad före och
fick inte de bästa förutsättningarna. Han
blev tempotorsk men vi kommer igen.
Crane - Känns riktigt fin för dagen men
har tyvärr för dåligt med poäng för att
starta där vi vill. Det känns som han ska
passas framöver.
Diamond of Ace - Jobbar på igen och har
återupptagit träningen full ut i stort sett.
Han är lite trög att få igång så det blir ingen start förrän möjligtvis augusti.
L.K. - Åkte på en muskelsträckning och
har därför stått över en hel del. Nu jobbar
han fullt ut och är i princip startklar.
Leif Light - Startar på när tillfälle ges och
försöker få ihop lite slantar.
New Charger - Kom undan med hedern
i behåll i montédebuten som tvåa och jag
ska ändra lite på utrustningen så hoppas vi
att det faller väl ut och då kan vi nog få se
honom i segerstriden.
Rocky Race - Ådrog sig en lättare skada
igen och får vila 1-2 månader.
Sandrngham Hanover - Har haft problem med sina framkotor och därför bara
startat sporadiskt. Han känns hygglig för
dagen och återkommer inom någon vecka.
Stein Daylight - Har äntligen kunnat jobba på efter vrickningen men han får ta den
tid han behöver för att komma tillbaka.
Det bör dock inte dröja allt för länge.
Stinger Hanover - Känns faktiskt mjuk
och spänstig och jag förväntar mig att han
ska kunna få visa det framåt sensommaren.

månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

Bitter Tears - Jobbar på normalt och har
vuxit rejält på slutet. Hon blir en stor och
rejäl dam och vi har legat mellan 1.25-1.30
i jobben.
Diamant Norrgård - Har blivit jättefin i
kroppen och känns klart bra i jobben. Vi
skyndar långsamt och hon känns som en
rejäl häst.
Drivknut - Fick en liten paus efter premieloppet och har bara lufsat i skogen och
tagit det lugnt.
Econic - Skötte premieloppet galant och
har jobbat på bra efter det.
Editor - Har varit lite ojämn i jobben men
kan flytta rejält på sig när han har en bra
dag. Han springer lätt 1.25 för dagen.
Eileen - Har varit lite förkyld en tid så hon
har bara tagit de lugnt och gått mycket
mängdträning. Hon har även växt och inte
riktigt orkat med sig.
Eirene - Har lyft sig riktigt och känns stark
och rejäl för dagen. Vi ligger mellan 1.251.30 i jobben.
Eldorado B. - Skötte premieloppet berömvärt och det känns att det är rätt sort. Han
visar inte så mycket i träning men vet när
det blir allvar för då blev det något helt annat.
Electrical - Är en liten vass dam som har
ett otroligt driv i steget. Hon kvalade på ett
jättebra sätt och siktet är nu inställt på att
starta i augusti.
Elektra - Skötte kvalet med extra beröm
och gjorde allt rätt. Tanken är att starta i
tvååringsloppet på Axevalla under trippeltravet.
Epperoni - Var inte riktigt till sin fördel
i kvalet och har lite problem med ryggen.
Hon är åtgärdad nu och tar det lite lugnt
innan vi börjar att sänka tiderna igen.
Höstbo Anita - Har fått ta det lugnt efter
premieloppet och bara gått och myst lite.
Hon har skjutit iväg i växten men det är
bara bra. Vi väntar dock med hårdträningen till juli, augusti istället.
Juvel Norrgård - Är opererad för lösa
benbitar efter premieloppet så hon tar det
lugnt för dagen.
Rally Frans - Gör det man begär av honom men fick ta det lite lugnt under juni
och ladda batterierna. Han känns jättefin i
jobben nu.
Se på Mig - Kom in i en liten växtperiod
så det går lite upp och ner för henne. Hon
har dock en otroligt fin teknik så siktet är
inställt på premie i månadsskiftet.

Västerbo Ka Ching - Har blivit jättefin i
kroppen och muskulaturen och är stark och
rejäl. Tanken är att köra premie den 18:e.

treåringar

Baron Norrgård - Hade jobbat jättebra
inför starten i midsommar men blev lite
generad i första sväng och galopperade.
Han blev åtgärdad efter det men vi tar nya
tag.
Broby Tösen - Har fått en paus och går på
bete och har sommarlov.
Ginger Lynn - Gör det hon kan hela tiden
och har en fantastisk inställning. Hon var
jättefin i Breeder’s-uttagningarna men ska
få en liten paus nu när det går som fortast
och vi laddar för hösten.
Helacs Bigdeal - Är en jättefin travare
men han blev lite generad och ivrig så han
klarade inte starten senast. Det är mest en
lärosak så vi tar nya tag och han kommer
allt mer.
Inshallah - Är stänkrädd så vi kör provlopp med henne och hon går framåt varje
gång. Hon får dock gå några till innan det
är dags för debut.
Our Krejci - Var inte riktigt lika fin i träning som hon var i kvalet så vi behandlade henne efter det så hon har bara tagit
det lugnt.
Petter Udsen - Kommer allt mer och gör
det bra varje gång. Nu är det bara att invänta en etta för den är inom räckhåll.
Share Market - Har jobbat jättebra men
klarade helt enkelt inte det snäva femtespåret i debuten så det blev galopp. Hon
gick bra efteråt och kommer att starta på.
Västerbo My Lady - Var ute på en liten
turné och gick bra på en bra tid. Hon var
en helt annan häst så jag hoppas hon börjar mogna för hon har bra fart. Vi startar
inom kort igen.
Västerbo Seaside - Fick ta det lite lugnt
efter att hon blev behandlad men har börjat träna på allvar igen. Vi kör på en period så får vi se om hon håller för det.

fyraåringar

Dollar Tabac - Gick jättebra på Östersund och skötte sig berömvärt med bara
en galopp. På Rättvik blev det en sympatigalopp men han gick fört däremellan.
Det finns fart i honom men han måste bli
av med galopperna.
Juni Roadrunner - Hade tränat jättebra
inför senaste starten men svek alldeles.
Det kan ha varit resan som gjorde att
krafterna tröt för vi har inte hittat några
direkta fel förutom att hon sög luft. Hon
är igensydd nu och har tagit det lite lugnt
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efter det.
Keepondoinit - Har varit helt hopplös
med volstart så vi får försöka hitta något
autolopp för hon känns fin annars.
Lord L.S. - Svek på Hagmyren och när vi
kollade upp honom visade det sig att han
hade blod i lungorna så han har stått på
medicinering och får ett sommaruppehåll.
Prins Norrgård - Har gjort det jättebra i
alla starter på slutet och näst senast vann
han helt okörd och senast blev det inget
lätt lopp. Han känns bra så vi siktar in oss
på hemmaplan på V75.
Taclobo - Har varit fin i jobben och travade riktigt bra i loppet men kom helt på
vingel. Hon startar igen på måndag och
bör ha gått framåt rejält. Det känns som
att hon kan få en fin sommar om hon håller sig fräsch.
Toblerone - Blev lite trött på Axevalla
och är åtgärdad i framknäna. Hon känns
fin nu och startar på måndag.
Västerbo Cayenne - Blir jättestel direkt
som vi kör lite fortare så vi har skickat in
hårprov och det visade sig att hon är glutenallergiker. Vi byter foder så får vi se
om det blir bättre.
Västerbo RealWorld - Var jag lite besviken på på Solvalla näst senast men senast
gick hon riktigt bra med ett snabbt slutvarv så det var inte så mycket att säga.
Hon får starta på.
Åstas Lotta - Får inte till det när det blir
allvar utan stressar upp sig och fungerar
inte. Hon känns jättefin här hemma så vi
får lägga om träningen och det stora målet
är att försöka kvala in till stoderbyt.

femåringar

Barca - Var brunstig på Solvalla och inte
alls sig lik. Hon gick jättebra på Bergsåker och höll riktigt länge från dödens på
nytt rekord. Hon är en fin häst och siktet
är inställt på Rättvik den 11:e.
Baretime - Gjorde ett jättebra lopp på
Solvalla men torskade i sista steget. Hon
känns fin efteråt och startar på Rättvik på
måndag.
Calvados Hornline - Har hittat en bra
form igen och har gått bra på slutet. Senast gick det väldigt fort till slut och han
sprang det han kunde. Nästa uppgift blir
på Eskilstuna imorgon.
Coyote Roadrunner - Har haft lite hyss
för sig och känns fin i träning men var inte
helt bra på Gävle. Vi kollade upp honom
och behandlade kotleden.
Evasion Boko - Var fantastiskt bra på
Rättvik och följde upp det med en bra insats även igår. Formen sitter där och nu är
hon inkvalad till finalen av Diamantstoet

månadsrapport
men hon får göra någon start innan det.
Push’n Shove - Var banan lite för lös åt
på Lindesberg och senast blev loppet inte
alls som man hade tänkt utan vi kom alldeles för långt bak och han gick anständigt. Formen är det inget fel på utan han
kommer ut inom kort igen.
Rocco S. - Hade vi provat ett nytt upplägg med inför senaste starten men det var
ingen större skillnad så vi har beslutat oss
för att ge upp med honom.
Xanthis One - Fortsätter att rehabträna
och det går riktigt bra. Senan ser bra ut
och han har börjat gå lite långsamma
jobb. Jag har lite förhoppningar på att han
kommer ut om några veckor.

äldre

Atletico - Är behandlad efter senaste starten och ser jättefin ut i jobben. Han har
haft lite dåligt med poäng men startar på
Oviken på lördag.
Poisson - Tränar på riktigt ordentligt och
känns fin men behöver några fler tempojobb innan det är dags för comeback.
Repairman - Tar det fortsatt lugnt och
har haft lite problem med mage och hals
så utredningen fortsätter.
Sheridan - Har varit väldigt positiv i träning och visade bra fart efter startgalopp
senast. Jag tror han kan bli riktigt nyttig i
sommar och tanken är att starta på Bollnäs nästa helg.
T.X.All In - Har fått lite för dålig utdelning på de lopp som han har gjort. Han
känns fin men har inte kommit med i lopp
men på måndag startar han och då hoppas
jag han kan tjäna lite fina slantar.
Tjasse - Tränar på riktigt bra men har fått
någon idé om att fela i första sväng. Det
har varit tunt med lopp men han startar
när tillfälle ges.
Zorento d’Amour - Känns fin för dagen
och gjorde det jättebra senast. Han får
fortsätta att starta på.
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