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Slotts Lynet var en av de som visade
framfötterna under månaden då stallet
tog hela sex segrar på 21 försök.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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Prissumma

19% 141.100 kr

Nu känns stallet uppåt och vi har bra förhållanden att träna på. Jag tycker även
att hästarna känns fräschare och finare
så jag hoppas vi får en hygglig säsong i
alla fall. Det har droppat in någon seger
med jämna mellanrum och vi har lite treoch fyraåringar så vi ska få ut som ska bli
spännande. Det är några som jag hoppas
får visa att de är fina.

21

1

2

3

Seger

Plats

Prissumma

6 0 3 29% 43% 207.300 kr

Hästarna har gått otroligt bra och presterat jämnt och stabilt allihop så det är
kanonkul. Man hoppas att varje månad
blir så här bra. Alla segrar är roliga så
jag har svårt att plocka ut någon särskild
med att Todd Tabac har kommit tillbaka
känns fantastiskt skoj för tanken var att
vi bara skulle prova om han vill tävla
mer. Evasion Bokos seger värmde också
och hon kändes fantastiskt fin.

månadens häst
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Coyote Roadrunner

Foto: Hanold/Foto-Mike

Foto:Hanold/Foto-Mike

Hingst 6 år e. Quiet Easy U.S. u. Giddes Piraya ue. Gidde Palema
Ägare: Nina Wegerstedt, Grängesberg Uppfödare: Stall Halm & Havre HB, Rättvik
Tränare: Kajsa Frick Skötare: My Eriksson
Starter februari 2017: 2 1-0-0 • 15,3k • 37.700 kr.
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EVASION
BOKO
35.000 kr

SANSIRO GEL
SHARE MARKET
30.000 kr

Januari 2017: Evasion Boko
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 2016: Dontstopbelievin
Oktober 2016: Aston
November 2016: Dontstopbelievin
December 2016: Aston

nyhetsbörsen
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170203

170205

Solvallaskräll
av Sansiro Gel

Coyote Roadrunner avgjorde säkert

Leif Witasp gästade Solvallas V65-tävlingar idag.
Tillsammans med Sansiro
Gel överraskade han i fjärde
avdelningen.
Sansiro Gel har visat gryende form
men väntade fortfarande på karriärens första seger. Idag var det så
dags då han spurtade hem V65-4 på
Solvalla idag. Leif Witasp serverade femåringen en invändig resa
som tredje häst och kunde komma
ut i andra utvändigt på bortre långsidan. In på upploppet sattes attacken in och Sansiro Gel avslutade starkt och avgjorde säkert sista
biten på 17,1a/2640 m. Madeleine
Emmervall äger Make it Happensonen som tjänade 30.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

Västerbo Exclusive segerdefilerar efter stall Witasps första seger för året.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Kajsa Frick andades lite optimism inför Coyote Roadrunners start i fredags.
Det visade sig att den känslan var riktig för det slutade
med seger.

andrahandsfavoriten Zig Zag. Det
såg länge mörkt ut men i utgången
av slutsvängen började den utvändige hästen att hissa nödflagg och
in på upploppet uppenbarade sig
luckan. Coyote Roadrunner avslutade sylvasst mellan hästar sista biCoyote Roadrunner slog till i ten och kunde avgöra säkert på nya
V64:ans tredje avdelning på Rom- rekordet 15,3/1640 m. Segern var
me i fredags och sprutade till seger värd 35.000 kronor och det är Nina
för sin tränare Kajsa Frick. Från Wegerstedt som äger sexåringen.
bakspår fick de rygg på ledande OLA HALLERSTEDT

170206

Snygg stalldubbel av Kajsa
Stall Kajsa Frick fortsätter
att gå som tåget.
Vid dagens lunchtävlingar
på Gävle blev det full utdelning med två segrar.
Kajsa Frick ramade in dagens
V4:a på Gävletravet genom att ta
en snygg tränardubbel. Först ut var
Todd Tabac som nu är tillbaka hos
Kajsa efter en sejour hos Öystein
Tjomsland. I sin tredje start sedan
återkomsten tog han nu en rejäl seger efter att åter ha skött sig och

gått felfritt. Efter ett lopp i fjärdepar utvändigt sågs nioåringen i andra ytter på bortre långsidan och
in i slutsvängen attackerade Kajsa
i tredjespår. Todd Tabac kom fram
utvändigt ledaren vid upploppets
början och kunde sedan avgöra
relativt säkert på 27,0/1660 m.
Ulf Bjurman och Magnus Bonde
äger Brännapål-sonen som tjänade
25.000 kronor.
Kajsa vann sedan även med stallets andra häst, Share Market,
och här var segerreceptet spets

och slut. Från springspår prickade
Frick perfekt och kunde enkelt ta
hand om täten. Hon blev sedan rejält utmanad av storfavoriten Bottnas Cognac och dessa lämnade
det övriga fältet sista halvvarvet.
Share Market var dock starkast
och höll undan med en dryg längd
på 16,9/2140 m. Förstapriset var
30.000 kronor och det är Three
Kings HB som äger fyraåringen
OLA HALLERSTEDT

nyhetsbörsen
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170213

Snygg debut av Bear Seat
Igår gjorde Bear Seat karriärens första start.
Det slutade på bästa sätt
med en övertygande spetsseger.
Bear Seat kvalade i oktober som
tvååring och efter det slipade Leif
Witasp till henne under vintern.
Igår var det så dags för tävlingsdebut och treåringen visade då upp
sig från sin bästa sida. Från innerspår kunde Witasp enkelt behålla
ledningen och fick andrahandsfavoriten M.T.Machiavelli på utsidan. Denne pressade på rejält på
Västerbo Exclusive segerdefilerar efter stall Witasps första seger för året.
bortre långsidan men Bear Seat
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
svarade enkelt och fick en längd till
godo in i slutsvängen. Den margi- över upploppet till en säker seger tjänade 20.000 kronor.
nalen höll hon sedan sista halvvar- på fina 17,7/2140 m. Lustberget OLA HALLERSTEDT
vet och Leif kunde sitta och finåka AB äger Turbo Sund-dottern som
170213

Andra raka för Slotts Lynet
Igår slog Slotts Lynet till
igen.
På Romme tog han andra
raka segern tillsammans
med Kajsa Frick.
En gång är ingen gång, två gånger
är en vana. Man kan ju alltid hoppas att Slotts Lynet även i fortsättningen tar för vana att sköta sig och
dessutom vinna lopp. Igår tog han
sin andra raka seger när han avgjorde på Romme. Efter ett lopp i
andra-par utvändigt kom han fram
utvändigt ledaren sedan täthästen
galopperat in mot slutsvängen. När
Västerbo Exclusive segerdefilerar efter stall Witasps första seger för året.
sedan även den nya ledaren slog på
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
en galopp in på upploppet kunde
Feseth Lynet-sonen gå undan till det är Staffan af Geijerstam som
en lätt seger på 34,3/1640 m. Se- äger sexåringen.
gern var värd 20.000 kronor och OLA HALLERSTEDT

nyhetsbörsen
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170225

Evasion Boko fixade Kajsas dubbel

Västerbo Exclusive segerdefilerar efter stall Witasps första seger för året.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

med Ia Ericssons Maple Hills Zico
till 27 gånger pengarna. Med Evasion Boko hade hon dock ett större
förtroende hos spelarna som hade
gjort henne till andrahands-favorit.
Kajsa var med på noterna direkt
När Kajsa Frick skar mållinjen och kunde överta ledningen in i
som smått överlägsen vinnare i första sväng och efter ytterligare
DD-2 bakom egentränade Eva- ett ledarskifte kunde hon återta
sion Boko var dubbelsegern ett taktpinnen efter dryga halvvarvet.
faktum. Hon hade nämligen dess- Hon fick sedan dämpa tempot en
förinnan tagit hem avdelning ett bit innan hon åter blev uppvaktad
Dagens Dubbel igår blev
Kajsa Fricks dubbel.
Hon vann nämligen båda
avdelningarna som avgjordes på Rommetravet.

varvet från mål. Farten skruvades
åter upp på slutrundan och trots
den tuffa inledningen kunde From
Above-dottern sprinta undan till en
mycket lätt seger över upploppet.
- Det blev en lite onödigt tuff öppning men hon har visat att hon trivs
bäst när hon är med där framme direkt, sade Kajsa efter loppet.
Stall Upton Park äger sexåringen
som tjänade 35.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

170228

Västerbo Isolde starkast på Bollnäs
Idag tog Västerbo Isolde
karriärens första seger.
Efter en rejäl insats på Bollnäs avgjorde hon säkert för
sin tränare Kajsa Frick.
Stall Fricks härliga form håller i
sig och idag kom månadens sjätte

seger. Tillsammans med Rikstravet Stall Leksans Västerbo Isolde
avrundade Kajsa lunchtävlingarna
på Bollnäs. Från bakspår hamnade
hon perfekt till i andra-par utvändigt medan favoriten Only Mad
Money tog hand om täten. In i slutsvängen rundade Västerbo Isolde

fram utvändigt ledaren och dessa
två gick loss från det övriga fältet.
Korean-dottern visade sig dock
vara starkast och avgjorde säkert
över upploppet på 20,1a/2140 m
och segern var värd 15.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Forsman - Har vi plockat bort en benbit
ur en has på så han går bara motion för
dagen.
Hank the Keeper - Ser riktigt fin ut och
det finns bra fart i honom. Vi har kört
mycket skogsträning och jag har släppt
iväg honom någon repa på rakbanan och
det finns bra fartresurser.
Moet - Är en liten ettrig tjej som har växt
mycket och är lite rullig för dagen.
Wein on Line - Har faktiskt repat på sig
riktigt bra och nu går det att släppa iväg
honom och han travar bra. Dessutom är
han riktigt hanterbar och fin.

treåringar

Bear Beautiful - Jobbar på riktigt bra
faktiskt men det är lite distansförmåga
som saknas. Annars är det nära nog att vi
kan prova att debutera.
Bear Seat - Vann i debuten men hoppade
bort sig från ett tråkigt spår senast. Hon
känns fortsatt fin så vi letar lämpliga lopp.
Cash Lady - Har vi gnuggat på riktigt bra
när vi har haft så fina förhållanden. Hon
ska finslipas och startar i slutet av mars.
Charmante Amok - Har kommit tillbaka
riktigt fint och känns stark och rejäl i jobben. Vi ska prova att debutera i början av
mars.
Green Keeper U.S. - Har gått mycket
mängdträning under vintern och så fort
banorna blir ok ska vi slipa till honom.
Hyleri - Är hygglig för dagen och vi har
kört 1.28 full distans på ett, för henne, bra
sätt.
Leka - Har gått mycket vinterträning och
har varit in till banan och då körde vi ett
rundbanejobb efter 1.25 och hon kändes
riktigt fin.
Nygårds Ivar - Har jobbat runt 1.40 och
är inte bottnad på det så han kvalar och
startar under mars.
Prototype Hanover - Är helt ok i jobben
nu och känns stark och fin. Han kvalade
på ett bra sätt tidigare men det är svårt att
hitta lopp åt honom i och med att han är
utlandsfödd.
Putinthepower - Har haft ett litet break
efter att han slagit sig på ett framben. Han
tas lugnt en vecka till och sedan återupptar vi full träning igen.

fyraåringar

Dontstopbelievin - Fick ett tungt lopp
senast så han var ursäktad. Nu har vi be-

handlat upp bakknäna på honom och han
kommer tillbaka fräsch och fin i slutet av
nästa månad.
Fancy Keeper - Känns stabil och fin i
jobben nu så jag hoppas att hon sköter sig
även i lopp. Hon har problem de första
400-500 metrarna men klarar hon det kan
man räkna med henne.
L.C. - Har gnuggat på riktigt bra i alla
startar på slutet och han höjer sig hela tiden. Han är värd en fullträff inom kort.
Mayflower Laday - Har inte det rätta
trycket som vi vill ha så vi gnuggar på
henne rejält ett tag till.
Simb Ransom - Fick väldiga problem
med magen för några veckor sedan och
det tog ganska så hårt på honom. Han har
återhämtat sig bra och börjat gå lite jobb
så smått.
Stern - Närmar sig startklar efter sitt
olyckliga tramp och han ska få något
snabbjobb till innan vi tittar i propositionerna.
Xanthis Business - Känns ok men är inte
riktigt 100 än. Han blir dock bättre för
varje vecka så vi får jobba på så släpper
det säkert.

femåringar

Euro Keeper - Har fortfarande problem
med sitt bakben och tas lugnt för dagen.
Glimmer U.S. - Försöker vi ställa i ordning rejält och han går tuff träning för dagen. Han kommer att starta inom någon
vecka.
Sansiro Gel - Har haft bra from ett tag nu
och gjort det bra. Han har fått lite utdelning på sin fräschör och satt fast senast så
vi har sparade krafter till nästa start.
Turbo Gothia - Känns faktiskt mycket
bättre nu och har blivit lugnare och förhoppningsvis även stabilare. Han har
tyvärr dåligt med poäng och startar när
tillfälle ges.

äldre

Alvena Uni - Gjorde ett rejält intryck senast och avslutade bra på en hygglig tid.
Hon känns fortsatt fräsch och ska passas
framöver.
Aston - Har tjänat mycket pengar och
mötte väldigt bra hästar senast men gick
nytt rekord. Jag får försöka hitta lite snäl�lare lopp som han kan hävda sig i.
Cool Keeper - Fick ett jättebra och snällt
lopp senast och hade lite krafter sparade.
Det känns som att det ser ljust ut för framtiden.
Crane - Har problem med sitt ben men
vi tänkte kanske göra någon start till med
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honom.
Diamond of Ace - Har vi jagat rejält under vintern så jag hoppas han får hålla
ihop och kan göra en säsong till för det
känns bra för dagen.
L.K. - Gnider på riktigt hyggligt utan att
räcka till. Det är hårt i hans klass men han
får starta på.
Lannem Jubel - Går mycket galoppintervaller under sadel och ska vara tillbaka på
tävlingsbanan under nästa månad.
Maidonna - Jobbar bra men kommer inte
med i lopp.
New Charger - Blev rejält halt i ett montélopp i början av året men känns fräsch
och fin igen så han startar inom kort.
Sandrngham Hanover - Har bra form
men det är i stort sett bara Gulddivisonen
som han kan starta i. Han känns såpass
bra för dagen så vi tragglar på någon månad till.
Stein Daylight - Har vi bara kört intervaller med och tanken är att starta i början
av mars. Vi får smyga igång så smått och
hoppas att han kan hävda sig framledes.
Västerbo Exclusive - Har varit ute i lite
V75-lopp och gjort hyggligt ifrån sig. Det
känns som att formen sitter där så jag blir
inte förvånad om han skräller inom en
snar framtid.

månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

Busfrö - Är inne i en växtperiod och är lite
knölig för dagen så han har mest pulsat på
och skrittat.
Fairchild - Känns jättefin för dagen och vi
har kört 1.40-1.45. Hon gör allt rätt.
Fame - Ligger runt 1.40-1.45 i träning och
hon rör sig på ett väldigt bra sätt.
Farica - Har blivit kvitt sina bekymmer
med dåliga värden och förkylningar och
hon har kommit ikapp de andra. Vi ligger
mellan 1.40-1.45.
Fascinate - Har bra fart i benen men har
en del pojkstreck för sig. Bortsett från det
känns han bra.
Fastnet - Har vi kört rejälare turer med
men jag har inte riktigt släppt av honom.
Han gör dock det vi begär men han har
växt mycket så det blir mest mängdträning.
Frederic - Har väldigt lätt för sig och är
den som springer fortast för dagen.
Joffrey - Ligger lite efter de andra efter
sin kolik och han går bara mängdträning
fortfarande.
Lady X. - Tunnade ur lite så vi maskade av
henne och hon gör allt vi begär i träning.
No Ending Dream - Blev gallig i en has
och fuskade lite med travet så vi röntgade
men kunde inte hitta några fel utan hon tar
det bara lite lugnare en period.
Short Circuit - Har vi åtgärdat ett överben
på så han tas bara väldigt lugnt för dagen.
Torinos Lobella - Är en flyfotad dam men
hennes humör är inte att leka med så det få
gå lite på hennes villkor.
Västerbo Jolene - Har ett väldigt bra psyke och gör det vi begära. Vi ligger mellan
1.40-1.45 i träning.
Åstas Gotthard - Är det inga som helst
problem med utan han har skött träningen
hela månaden. Han känns stark och rejäl
och är en jättefin häst.

treåringar

Bitter Tears - Har gått framåt rejält den
här månaden och känns stark och rejäl. Vi
har bara legat runt 1.25 men hon lägger
mycket mark under sig och fortsätter hon
så här kan det blir kval i april.
Cupra - Har sakta men säkert börjat sänka
tiderna och vi har kört 1.25 som snabbast
på ett bra sätt.
Diamant Norrgård - Har vi börjat att rida
mellan jobben och hon tycker att det är
väldigt roligt. Hon får bygga andra muskler och jag tror det har gjort henne gott för
hon känns stark och fin.

Drivknut - Strular det mesta för och han
är behandlad i framknäna så han tas lugnt
ett tag.
Höstbo Anita - Har behövt mer jobb och
tid än jag trodde. Vi har kört 1.37 som
snabbast men hon behöver några jobb till
innan vi tänker på start.
Juvel Norrgård - Är det riktig fart i och vi
har legat runt 1.25. Hon har lugnat ner sig
humörsmässigt och är inte lika vass som
tidigare och tanken är att kvala i april.
Rally Frans - Har vi testat och kört under 1.20/1600 m på ett bra sätt. Tanken är
att han ska debutera när det drar igång på
Rättvik i början av april.
Se på Mig - Har vi kört runt 1.30 med på
ett bra sätt och fortsätter det så här är tanken att hon ska kvala i april.
Västerbo Ka Ching - Testade vi och då
sprang han 1.25/1600 m. Han behöver ha
många fler sådana jobb innan vi ens tänker
på kval men det känns att han blir starkare
och rejälare ju mer träning han får.

fyraåringar

Baron Norrgård - Har vi ändrat allt på
och han tränar på ett helt annorlunda sätt
och blir bara bättre och bättre. Vi kör efter
pulsklocka och han ska få några veckor
till innan vi tänker på start.
Equal Time Line - Är en jättefin häst
som dock är lite omogen. Han har bra fart
men vi måste finslipa hans uppförande.
Ginger Lynn - Har varit en liten besvikelse och på Solvalla kan det ha berott på
banan. Hon känns fin i träning men har
inte riktigt tagit ut sig så vi letar nya lopp.
Our Krejci - Årsdebuterade på ett jättebra sätt och gick bra till slut på en väldigt
opassande bana. Det känns som att hon
går en fin vår tillmötes.
Petter Udsen - Tränar på jättebra efter
hovbölden och årsdebuterade på ett bra
sätt på Örebro. Han känns mycket starkare än ifjol och jag letar nya lopp.
Share Market - Fick vinna på Gävle på
ett väldigt bra sätt och stred tappert hela
vägen in i mål. Han var dock inte lika bra
senast men vi har maskat av honom och
jag tror att det kan ha varit anledningen.
Han ska få något skarpare jobb innan vi
anmäler igen.
Tina Gel - Är en väldigt trevlig häst som
vi har tränat på med ett tag och hon känns
jättestark och rejäl för dagen. Hon kommer att starta i månadsskiftet.
Västerbo Isolde - Behövde loppet näst
senast och gick bra in i mål och hon fick
sedan visa att ho blev så mycket bättre.
Nu laddar vi om batterierna och startar
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eventuellt på Gävle den 17:e.
Västerbo My Lady - Var det inte alls
samma drag i på Solvalla som på Romme
så vi har behandlat haser och bakknän och
därefter ska hon bara få gå galoppintervaller under sadel en tid.

femåringar

Ce la Vie - Har tränat på hela vintern och
hon kommer allt mer. Hon har sänkt ett
antal sekunder men vi skyndar långsamt.
Lord L.S. - Har varit jättefin i senaste
starterna och senast flög han fram till
tredjepriset efter att ha legat sist 500 kvar.
Han är värd en femetta när som helst.
President Norrgård - Har fått två rejäla
banjobb runt 1.20/1600 m och planen är
att kvala den 15:e.
Prins Norrgård - Har fått en rejäl vinterträning och det känns på honom. Han har
gått ett par rejäla jobb men behöver något
till innan det blir årsdebut i månadsskiftet.
Tide Water - Har tyvärr inte poäng som
har räckt till stolopp utan hon har fått
möta lite hårda hästar. Senast blev hon
lite halvhindrad i sista sväng och hade fått
en fin peng annars. Hon känns jättefin för
dagen så jag hoppas vi hittar något lämpligt lopp.
Västerbo Cayenne - Går det enligt planen med och vi har börjat att sänka tiderna successivt så vi är nere på 1.40. Framåt
månadsskiftet ska hon gå in i en skarpare
träningsperiod.
Västerbo RealWorld - Har känts jättefin
i jobben så det ska bli väldigt intressant
att se henne den här säsongen. Det känns
att hon har lagt på sig muskler och fått en
annan styrka.
Åstas Lotta - Har skött träningen på bästa
tänkbara sätt men vi väntar tills banorna
blir lite bättre än nu innan vi startar med
tanke på att hennes bakben som hon har
haft lite problem med.

äldre

Calvados Hornline - rivs väldigt bra
uppe hos Eva och är väldigt taggad för
dagen. Han ska få några veckor till innan
vi kollar i propositionerna.
Coyote Roadrunner - Fick vinna på
Romme efter ett fint lopp och det är sådana
resor han ska ha. Sedan var det inte alls
samma passande bana på Solvalla, därav
resultatet. Han gör det bra varje gång och
startar nog den 15:e igen.
Evasion Boko - Fick en liten paus utan
att det var något fel och efter det fick hon
rejäla jobb. Hon var sedan verkligen fin
på Romme och jag hade en liten plan att

månadsrapport
startar i Bronsdivisionen men nu var det
tyvärr lång distans flera gånger i rad.
On Track Piraya - Blev det lite för tuff
öppning för på Bollnäs men senast fick
han ett jättebra lopp och spurtade bra.
Han kommer allt mer och känns fräsch
och fin så han får starta på när det finns
lämpliga lopp.
Rexjerven Gel - Finns det otrolig fart i
men det kokar nästan i skallen på honom
när det blir tävling. Vi ska ändra lite småsaker och han får en chans till.
Slotts Lynet - Fick vinna igen på Romme och han är en häst med väldigt bra

fart men han är inte att lita på utan måste
slappna av. Nu är det andra förutsättningar på Bollnäs nästa gång med tuffare motstånd så det ska bli intressant att se hur
han står sig.
Tjasse - Har börjat att träna igen och
känns fin så han kommer att starta inom
kort.
Todd Tabac - Är en helt annan häst sedan
han kom tillbaka och det var fantastiskt
kul att han fick vinna. Han känns otroligt
fin i jobben så han kommer att tjäna fina
slantar även framöver.
Xanthis One - Har varit jättefin i jobben
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på slutet och nu när vi kan tävla barfota
fram gör det mycket så det ska bli intressant att se i nästa start.

ändringar
in

Equal Time Line -13 e. Gigant Neo
Tina Gel -13 e. Orlando Vici

ut

Lady Soldier

