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Power Age spurtar till seger och var en av två dagssegrar
till stall Witasp på Romme.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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Vi har haft mycket skit i stallet hela året
och det har varit skitår men nu hoppas
jag att det släpper. Vi har haft några halsinfektioner men det känns faktiskt som
att hästarna är lite på gång nu så jag ger
inte upp hoppet. Förhoppningsvis blir det
en bra höst så vi kan få en fin avslutning
på året.
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3
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23% 147.300 kr

Hästarna fortsätter att gå jämnt och stabil men jag vill förstås att det blir lite fler
segrar. Det var jätteroligt att det lossnade för Sharemarket och jag har känt att
det är en bra och rejäl travare. Det känns
också kul att ha blivit SHL-tränare och
nu ska vi försöka locka nya människor
till sporten. Det ska bli spännande och
nu håller jag på att jaga hästar.

månadens häst
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Dontstopbelievin

Foto: Hanold/Foto-Mike

Foto:Micke Gustafsson/Foto-Mike

Valack 3 år e. Andover Andover (US) u. Monrovia ue. Rite on Line (US)
Ägare: Stall Adventure HB, Norberg Uppfödare: Lars Andersson & Jerry Strömstedt
Tränare: Leif Witasp Skötare: Anna Wallinder
Starter september 2016: 2 1-0-0 • 16,2m • 36.800 kr.
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DONTSTOPBELIEVIN
36.800 kr

ASTON
32.100 kr

POWER
AGE
26.300 kr

Treåringslopp
E3 Bonus - Treåringslopp

Januari 2016: Alvena Uni
Februari 2016: Alvena Uni
Mars 2016: Ginger Lynn
April 2016: Cool Keeper
Maj 2016: Tiger Williams
Juni 2016: Evasion Boko
Juli 2016: Mayflower Laday
Augusti 2016: Prins Norrgård
September 2015: Cool Keeper
Oktober 2015: Cool Keeper
November 2015: Cool Keeper
December 2015: Cool Keeper

nyhetsbörsen

september2016

160906

Stalldubbel på hemmaplan
Stall Witasp noterades för
två snygga segrar på Romme i fredags.
Dontstopbelievin och Power Age hette grabbarna
som fixade dubbeln.
Både Dontstopbelievin och Power
Age fick avlägga maiden i fredags
när de tog karriärernas första segrar. Dontstopbelievin gjorde sitt
livs tredje start och Kajsa Frick
avancerade fram utvändigt ledaren
knappa varvet från mål. Treåringen kunde sedan avgöra säkert över
upploppet och gick ohotad undan
på 17,9/2160 m. Stall Adventure
HB äger Andover Andover-sonen
som tjänade 30.000 kronor.
Kajsa skötte sedan tömmarna även
bakom stallets andra vinnare Power Age som svarade för en re-

Glada miner efter att Dontstopbelievin vunnit på Rommetravet.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

jäl slutrunda. Från sista köplats
gav sig fyraåringen iväg och tog
sig fram utvändigt ledaren i sista
sväng. Vid upploppets början hade
Power Age slagit klorna i ledaren

och gick enkelt undan sista biten
på 17,3/2160 m. Åsa Frick Hälleberg m fl äger Zola Boko-sonen
och segern var värd 20.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

160927

Aston skrällde på hemmaplan
Aston chockade spelarna i
V4-inledningen på Rättvikstravet igår.
Tillsammans med Katrin
Frick vann han till 58 gånger pengarna.
Aston är obesegrad felfri och tog
igår karriärens tredje seger när
han spurtade hem V4:ans första
avdelning hemma på Rättvikstravet. Katrin K Frick satt i sulkyn
och gav Järvsöviking-sonen och
1100 meter från mål gled de ut i
rygg i tredjespår. In i slutsvängen
var Aston uppe som femte häst och
mitt i kurvan fick han full anfallsorder. Sexåringen avslutade starkt
och hade avgjort redan i början av
upploppet.

Aston och Katrin Frick har länsar undan till en lätt seger över Rätttviks upplopp.
Foto: Thomas Gustafsson/Foto-Mike

- Det löste sig bra hela vägen. Han
kan mycket men har svårt att gå
felfritt men idag gjorde han det
och då är han såhär bra. Han var
väldigt lugn och fin och det kändes inte som att det vara några pro-

blem, slog Katrin fast.
Segertiden blev nya rekordet
28,9/2180 m och segern var värd
30.000 kronor
OLA HALLERSTEDT

nyhetsbörsen
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160927

Share Market ordnade dubbel åt Kajsa
Kajsa Frick hade en fin eftermiddag på Rättvikstravet igår.
Det blev två segrar, varav
en togs med egentränade
Share Market.
I karriärens femte start fick Share
Market avlägga maiden och efter
en rejäl avslutning kunde han vinna femte loppet hemma på Rättvik
går. Kajsa Frick attackerade från
fjärde ytter på sista bortre långsidan och treåringen höll ångan uppe
storstilat sista halvvarvet. Redan
mitt på upploppet hade han avväpnat ledaren och Revenue-sonen
höll sedan säkert undan sista biten
på nya rekordet 17,7/2140 m.
Det har bara strulat när det har varit tävling men han har visat bra
fart och skalle så jag hoppas det
börjar att släppa nu, sade Kajsa.
Segern var värd 15.000 kronor och

Kajsa bjuder på en härlig segergest när Share Market skär mållinjen som vinnare.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Share Market ägs av Three Kings
HB.
Kajsa hade dessförinnan rattat in
Emmelie Fischers Pases Amigo till

seger i V4-3.
OLA HALLERSTEDT

160930

Kajsa är laddad för Rikstravet SHL

På måndag börjar försäljningen av andelarna i
Rikstravet SHL.
Kajsa Frick ska träna stall
Leksands hästar och hon är
rejält laddad.
I samarbete med SHL och hockeyklubbarna runt om i landet är det
snart dags för en ny omgång av
Rikstravet. Kajsa Frick har utsetts

till tränare för stall Leksand och på
måndag börjar försäljningen av de
1500 andelarna. Kajsa ska sedan
hitta två hästar som ska representera laget och tävlingen pågår sedan från den första december till
30:e juni.
- Första träffen blir under marknadstravet då även Leksands IF
är med på marknaden. Vi kommer
sedan att ha en Kick-off i Tegera

Arena i samband med Leksands
hemmamatch mot Skellefteå den
18:e oktober. Det här upplägget
känns jätteroligt för både trav och
hockey är något som har ett genuint intresse i bygden. Just nu letar
jag febrilt efter hästar men har inte
hittat någon i dagsläget, säger Kajsa.
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Bear Beautiful - Växer på sig och blir
grövre och finare. Hon är en snabb dam
som sänker tiderna sakteliga och vi har
kört 1.22 som snabbast.
Bear Seat - Har utvecklats väldigt under
sensommaren och är mogen för en ganska
så kraftig rekordsänkning framledes. Hittills har hon inte gått snabbare än i premieloppet.
Cash Lady - Är en jättefin travare som
var lite stänkrädd i debuten. Hon har
hostat efter det och inte varit riktigt kurant men jag hoppas hon kan starta under
marknadsfredagen.
Charmante Amok - Är en riktigt fin travare som uppför sig väldigt seriöst. Vi har
kört 1.24 på lätta ben.
Freke - Är nyligen inkommen och vi ska
försöka köra premielopp under oktober.
Give Me Five - Är en okomplicerad herre
som kanske är i lataste laget. Han visar
dock fin fart och är kvalklar.
Green Keeper U.S. - Är en liten köttbulle
som är bekväm men han har en fin gång.
Vi har inte tryckt till honom något nämnvärt men han är mycket jobbad.
Hyleri - Är stor och slapp och trög men
har ändå en hygglig gång och hon är mogen att gå premielopp.
Leka - Är en lätt och trevlig individ och
det ska bli väldigt intressant att se vad hon
kan prestera i kvalet. Hon har gått 1.23
full väg i träning.
Nygårds Ivar - Har släppt till hyggligt
efter premieloppet och har i alla fall gått
under 1.50 på rakbanan.
Prototype Hanover - Hade problem med
ett bakben men det har släppt nu och han
börjar visa lite resurser. Vi har dock inte
kört fortare än 1.28-1.30 hittills.
Putinthepower - Visar fina anlag och var
klart godkänd i kvalet på 25,5.
Sergie Phefirst - Får inte aktionen att
stämma fullt ut och han är en som jag vill
kastrera och se om det släpper.

treåringar

Breezer Crown - Har växt under sommaren och det finns lite skalle och talang i
honom. Han var bra i senaste loppet.
Coolboy Laday - Är kastrerad efter senaste starten och är åter startklar. Han jobbar som vanligt bra.
Dontstopbelievin - Är en skön individ
som blir bättre för varje start. Han avslutade bra senast och det finns fortsatt fin
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utveckling i honom.
Fancy Keeper - Har bra fart men är lite
oslipad. Vi ska finslipa henne inför kvalet
i oktober.
L.C. - Gör det hyggligt och nöter på men
det finns dåligt med lopp i hans klass. Han
startar så fort tillfälle ges.
Mayflower Laday - Gör det bra i varje
start men hade tyvärr en halsinfektion
senast. Nu är hon återigen igång och hon
startar inom kort.
Nygårds Herman - Var bra i debuten
men hade sedan en dålig dag senast så
den starten glömmer vi. Han känns faktiskt riktigt uppåt i jobben och är mogen
att rekordsänka.
Simb Ransom - Var klart positiv efter ett
kortare uppehåll och fick ett snällt upplägg då. Han går framåt med det loppet
och startar igen på Rättvik på fredag.
Stern - Gick bra senast trots galopp men
har inte fått någon riktig fart i benen. Han
går dock framåt med det loppet och ska
passas framledes.
Xanthis Booster - Går bara mängdträning i djupsanden under sadel och för
vagn och får göra så någon vecka till.
Xanthis Business - Är lite på gång och
hade krafter kvar senast. Med bättre löpningsförlopp kan han slåss om en framskjuten placering framöver

fin i jobben. Meningen är att hon ska tävla
på rejält under vintern.
Lannem Jubel - Har lite oflyt med positionerna i loppen och han är värd ett bättre
öde. Han känns fortsatt ok.
Maidonna - Har vi fräschat upp rejält
efter senaste framträdandet och hon har
börjat gå lite lätta jobb. Så här långt verkar allt ok.
Sedin - Drogs med en halsinfektion senast och har bara tagit det lugnt senaste
veckorna.
Västerbo Exclusive - Har vi pausat lite
och han har återupptagit snabbjobben och
känns som han ska. Det är någon vecka
kvar till start.

äldre

Euro Keeper - Är åter i full gång efter
lite mindre behandling och startar när det
finns lämpliga lopp.
Glide Street - Jobbar bra och är som han ska
men har lite för dåligt med poäng för sin klass.
Glimmer U.S. - Kommer för varje start
och börjar få lite spänst i kroppen och
även bli av med den stora magen.
Power Age - Har gjort det bra på slutet
och fick en liten andhämtning. Han känns
fortsatt fin i jobben och startar så fort det
finns ett hyggligt tillfälle.
Sansiro Gel - Är behandlad efter senaste
starten och känns fullt duglig. Jag ska åka
in och vädra honom på rundbanan innan
jag anmäler.
Tiger Williams - Var struken för halsinfektion senast och har varit behandlad.
Han börjar gå jobb i veckan.
Turbo Gothia - Känns jättefin i jobb men
har tyvärr tappat självförtroendet helt och
hållet. Jag hoppas han återfår det för han
har en del ogjort.

Aston - ÄGick felfritt när jag minst trodde
på honom och då rundade han hela fältet.
Han har fart som räcker långt i klassen och
jag får försöka hitta lämpliga lopp.
Cool Keeper - Går lätt träning och får
komma tillbaka frisk och fräsch igen.
Crane - Har inte varit som bäst i de två senaste starterna men senast var distansen kanske lite för lång. Jag får hitta nya lopp för han
tjänar pengar när han har hygglig form.
Diamond of Ace - Är på gång igen efter
lång bortavaro och han jobbar bra och känns
fin nu. Jag hoppas han kan få en bra höst.
L.K. - Ska ha snälla upplägg och då visar
han att han har lite kvar till slut. Vi får
köra på chans och ge honom lite självförtroende framöver.
Leif Light - Saknar den rätta gnistan och
skulle behöva få lite krut.
New Charger - Behandlade vi upp för
dryga månaden sedan och han känns startklar igen. Han har ett montélopp i mitten
av oktober som vi siktar på.
Rocky Race - Får vi se hur vi lägger upp
det med. Vi kanske kvalar under oktober
och försöker oss på en ny tävlingsperiod.
Sandrngham Hanover - Är faktiskt bättre än raden och har kommit snett på det
på slutet. Så fräsch som han är nu var det
länge sedan han var så jag hoppas vi får
lite utdelning framöver.
Stein Daylight -Är en härlig individ
och han är som en katt med nio liv. Han
är svår att hålla fräsch men nu är han på
gång igen.
Stinger Hanover - Känns uppåt igen efter
ett par misslyckanden och med rätt lopp är
han alltid vass i sin klass.

femåringar

in

fyraåringar

Alvena Uni - Har varit borta hela sommaren och nu känns hon riktigt stark och

Charmante Amok -14 e. Orlando Vici
Freke -14 e. Sergei Hanover

månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

Bitter Tears - Har vuxit något alldeles
otroligt sista tiden och har inte riktigt orkat
med sig själv. Hon har därför gått mycket
mängdträning och inga skarpare jobb
Diamant Norrgård - Har jobbat på rejält
och känns stark och fin för dagen. Vi har
dock inte kört något snabbare utan ligger
bara runt 1.30.
Drivknut - Kom in i en växtperiod och
var allmänt knölig så han fick ta igen sig
lite och han har bar tagit det lugnt under
månaden.
Econic - Tappade inte mycket när hon
hade gjort sig illa utan hon har jobbat på.
Hon klarade tyvärr inte av spåret i debuten
men vi tar nya tag på fredag.
Editor - Vet inte riktigt vad det går ut på
än utan springer mest och leker. Han har en
fantastisk teknik så vi väntar på att polletten ska ramla ner.
Eileen - Har vi tagit det lite försiktigt med
med tanke på att hon inte riktigt orkar med
sig själv. Vi ligger runt 1.25-tider och hon
har inte gått fortare än i kvalet för vi vill
inte pressa henne.
Eirene - Kommer allt mer och känns stark
och rejäl. Vi har kört 1.21 som fortast och
hon kommer att göra något lopp i oktober.
Hon har blivit väldigt bra i humöret så jag
hoppas hon sköter sig.
Eldorado B. - Kvalade på ett jättebra sätt
men han kan gå mycket fortare än så. Han
är stor och rejäl så vi skyndar långsamt
med honom.
Electrical - Har skött sig bra i de starter
hon har gjort och senast gick hon en bra
trudelutt till slut. Hon hängde dock lite töm
så hon är åtgärdad i ett framknä.
Elektra - Har tränat bra efter att proverna
sett bra ut och hon har varit jättefin i provlopp. Hon var dock inte helt som vi ville
i senaste starten så hon får ta det lugnt en
period nu.
Epperoni - Var med och lärde senast och
skött sig berömvärt. Hon behövde tempo i
kroppen och har gått framåt med det loppet
så hon bör sänka tiderna i nästa start.
Höstbo Anita - Sköter sig berömvärt och
gör det vi begär. Hon tycker att det är roligt att träna och eventuellt blir det kval
den 29:e och då är alla delägare välkomna
till en träff.
Juvel Norrgård - Har tränat bra men fick
tyvärr kolik och har tagit det lugnt i slutet
av månaden.
Rally Frans - Fick en liten paus efter lite
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problem med luftsäcken. Nu känns han bra
igen så han får gå in i en hårdare träningsperiod.
Se på Mig - Skötte premieloppet galant
och blev klart mycket bättre efter det. Det
går åt rätt håll och hon är en jättefin travare
som har mycket fart i sig. Nu blir det en
period med mest mängdträning.
Västerbo Ka Ching - Börjar bli stabil och
fin och det känns som att han orkar med sig
på ett helt annat sätt. Jag kommer att visa
upp honom på banan den 15:e och då är
alla delägare välkomna.

treåringar

Baron Norrgård - Har fått byta miljö och
vi har lagt om träningen helt och hållet.
Han får fortsätta med det upplägget hela
oktober.
Broby Tösen - Går lite upp och ner. Hon
har varit stabil på 1.50-farter och känns
rejält så vi fortsätter att bygga upp och kör
den träningen månaden ut så får vi se om
det släpper till på allvar.
Ginger Lynn - Var jättefin i Oakskvalet
och gick kanonbra. Senast var hon dock
inte helt bra och hon var lite tjock i benen
efteråt så det fanns en liten infektionsbild.
Nu siktar vi på Breeder’s Crown.
Our Krejci - Har jobbat på rejält och var
fin i debuten på ett bra sätt. Vi startar på
under hösten och det känns att hon är under kraftig utveckling.
Petter Udsen - Har gått jämnt och bra
utan att få sätta dit den och han var jättebra som fyra på Solvalla senast. Han
hängde dock lite töm så han blev åtgärdad
efter den starten.
Share Market - Har tidigare inte riktigt
fattat grejen men gjorde det senast och då
kom vinsten. Jag hoppas det lossnar på
allvar för då får vi en rolig höst och vinter.
Västerbo My Lady - Skulle ha startat
men blodprov visade att värdena inte var
riktigt bra. Hon har tagit det lugnt och nya
proverna var helt ok så hon ska få något
snabbjobb innan vi startar.
Västerbo Seaside - Kommer allt mer och
orkar med sig bättre nu. Vi kör på hela
hösten och sänker tiderna successivt.

fyraåringar

Claire - Har jobbat på bra men jag vill
gärna köra några skarpare jobb till innan
vi tänker på att anmäla.
Dollar Tabac - Tränar bra men när det blir
lopp spänner han sig. Han ska få någon
chans till innan vi hittar på något radikalt.
Juni Roadrunner - Kommer allt mer och
senast var hon jättebra som trea från ett

tråkigt läge. Formen sitter där så vi letar
lämpliga stolopp åt henne.
Lord L.S. - Har fått vara med och gå i
licenslopp och han kommer allt mer. Han
har bara gått i ryggar för att bygga upp
honom och start är inplanerad till den 15:e
hemma på Rättvik.
President Norrgård - Fortsätter med sin
uppbyggnad och vi ökar på successivt.
Prins Norrgård - Var bra på Solvalla och
gick ett rejält slutvarv och gjorde det även
i finalen men det ebbade ut lite sista biten
och han var inte helt till sin fördel. Efter
den starten har han åtgärdats i en hovled.
Toblerone - Har gjort bra lopp utan att
få den utdelning hon förtjänar. Hon känns
fin och startar igen på fredag.
Västerbo RealWorld - Har gjort det jättebra och senast blev hon överkörd som
klar tvåa. Hon hängde lite töm då och det
visade sig att hon hade känning i ett framknä så hon tas bara lugnt för dagen.
Åstas Lotta - Har bara tagit det lugnt och
skrittränas mest.

femåringar

Barca - Har gått bra en längre tid utan att
få den riktiga utdelningen. Senast blev allt
fel med rygg på ledaren som stannade. Vi
startar på och hoppas att det lossnar på
allvar.
Baretime - Behövde loppet senast men
jag trodde att hon skulle vara lite bättre
än hon var. Hon känns fräsch och fin så vi
letar nya lopp inom det närmaste.
Calvados Hornline - Fick en sårskada
och blev struken så han blev borta ett tag.
Han tappade dock inget utan var jättefin
på Rättvik och det känns som han börjar
hitta formen igen så han får nog en bra
höst.
Coyote Roadrunner - Har kommit riktigt
rejält på slutet och har varit bra som tvåa
två gånger. Han är på gång nu så jag hoppas det lossnar men tyvärr fick vi ett jättetråkigt läge på lördag.
Evasion Boko - Har tränat jättefin men
var inte alls sig lik senast utan det visade
sig att hon hade en infektion. Hon har fått
ta det lugnt efter det och vi ska ta nya prover innan vi ökar på igen.
Push’n Shove - Har vi lagt om träningen
med och han är med i licenskursen och tar
det bara lugnt mellan det. Han känns gladare och piggare så det ska bli intressant
att se hur han går i lopp.
Rexjerven Gel - Är väldigt kapabel men
hetlevrad så vi försöker få bukt med det.
Jag hoppas han ger med sig lite när han
får stå uppstallad på banan och han tränar
bra men måste lära sig att hushålla med

månadsrapport
krafterna.
Xanthis One - Har gått många jobb men
inga riktiga tempon och det kändes i loppet senast att det saknades tempo. Han
travade dock riktigt bra och benet såg bra
ut efter så han kommer ut inom någon
vecka igen.

äldre

Artemis - Vi tränar på fullt ut och ökar
dosen successivt med henne.
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Atletico - Har tränat bra och känns jättefin i jobben men han löper inte upp till det
i lopp. Vi hittar inga fel på honom så vi får
se vad vi hittar på.
Sheridan - Har gjort det jättebra men blev
lite halt efter senaste starten. Han är åtgärdad i höger fram och tas lugnt för dagen.
Tjasse - Har börjat jogga och känns klart
bra men behöver några jobb till innan vi
tänker på start.

Zorento d’Amour - Har tränat på rejält
en tid och behövde loppet senast. Han har
nog gått framåt rejält med det i kroppen.

in

Rexjerven Gel -11 e. Åsajerven

ut

Västerbo Cayenne

