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Prototype Hanover och Leif Witasp segerdefilerar
efter segern på hemmaplan.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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Det har varit lite dåligt med passande
lopp för vårat stall och när hästarna väl
kommit ut har det haft lite för dåliga lägen. Det blir ändå någon seger då och då
så hästarna är inte så tokiga men vi behöver lite tur också. Tyvärr har vi inte så
mycket att se fram emot under midsommarhelgen som vi hoppas att vi får ta
igen det på sommartraven under juli istället. Nu har vi flyttat hem alla hästarna till
gården så förhoppningsvis blir det ordning på grejerna.
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Seger

Plats

Prissumma

23% 100.200 kr

Det var verkligen jätteroligt med Åstas
Lotta som har kommit tillbaka efter
många skador och kul att hon fick vinna
när man vet att det är en så fin häst i
grund och botten. Tvååringarna börjar
att röra på sig och förstår vad det går ut
på och jag har även ett gäng treåringen
på gång. De flesta är fina överlag så det
ska bli intressant att börja starta igång
dem.

månadens häst
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Åstas Lotta

Foto: Hanold/Foto-Mike

Foto:Micke Gustafsson/Foto-Mike

Sto 5 år e. Mörtvedet Jerkeld (N) u. Ina N.O. (N) ue. Spang Best (N)
Ägare: Eva Eek, Rättvik Uppfödare: Charlotte Frölin, Vallentuna
Tränare: Kajsa Frick Skötare: Eva Eek
Starter maj 2017: 2 1-0-0 • 27,7am • 25.000 kr.
H 170511
Ro 170519

1
2
3

1/2140
3/2140

0 30,8g 68 Kajsa Frick
1 27,7a 456 Kajsa Frick

ÅSTAS
LOTTA

25.000 kr

VÄSTERBO
ISOLDE
25.000 kr

CHARMANTE
AMOK
22.500 kr

0
25.000

Januari 2017: Evasion Boko
Februari 2017: Coyote Roadrunner
Mars 2017: Cool Keeper
April 2017: 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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170519

Åstas Lotta en vinnare igen
Kajsa Frick gästade Rommetravets
V65-tävlingar
med en häst idag.
Det blev full pott då Åstas
Lotta spårade den andra avdelningen från start till mål.
Äntligen fick Åstas Lotta segerdefilera igen och därmed var en lång
segertorka över. Hon inledde karriären bra och tampades i kulltoppen som treåring. En skada mitt
under fyraårssäsongen satte stopp
men nu är hon tillbaka och dessutom en vinnare igen. Kajsa Frick
satsade allt på ett kort och körde
sig till ledning med 45-oddsaren i
första sväng. Hon hade sedan taktiken klar för sig och valde att dra

Åstas Lotta håller undan i en snabb avslutning.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

på i ett friskt tempo. Trots det höll
Åstas Lotta ångan uppe över upploppet och gick undan till en knapp
men säker seger på nya rekordet
27,7a/2140 m.
- Hon har gjort fantastiska lopp
och gått jättebra efter galopp två

gånger så jag var inne på att hon
skulle svara för en bra prestation
och det gjorde hon ju, konstaterade
Kajsa.
Eva Eek äger Mörtvedet Jerkelddottern som tjänade 25.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

170524

Ny seger för Prototype Hanover
Igår gjorde Prototype Hanover karriärens fjärde start.
Precis som i debuten slutade även den här starten med
seger.
Prototype Hanover debuterade
med seger i mars och följde sedan
upp det med en snygg andraplats.
I tredje starten blev det sedan galopp men igår tog han revansch
och vann på ett övertygande sätt.
Från ett lurigt femtespår klev treåringen iväg utan problem medan
flera konkurrenter gjorde bort sig
med galopp. När positionerna var
intagna tog Witasp plats utvändigt
ledaren och därifrån avgjorde sedan Prototype Hanover säkert.
- Nu blev det visserligen inte
mycket till lopp men han fick ändå
gå utvändigt och avgöra. Jag förstod nästan på förhand att vi skulle

Prototype Hanover på väg mot karriärens andra seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

få dödens och tog det försiktigt 17,1/2140 m och segern var värd
från start och han visade fina tak- 22.000 kronor. Leif K Häst AB
ter, berömde Leif.
äger Andover Hall-sonen..
Segertiden blev nya rekordet OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Forsman - Har varit lite förkyld sista
veckorna och gått lite lugnare. Innan det
har vi dock kört 1.30 på lätta ben.
Hank the Keeper - Verkar allt bra med
och han har blivit rejäl och börjar även
fatta vad det handlar om. Allt ser bra ut
för dagen.
Moet - Har varit lite hostig och förkyld
och bara gått motion tre, fyra veckor så
det har inte hänt så mycket nytt.
Wein on Line - Har varit lite spänd sista
veckorna så vi har beslutat oss för att kastrera honom. Det finns god fart i honom
så jag hoppas humöret vänder till hans
fördel.

treåringar

Cash Lady - Är en snabb och travsäker
märr som kanske inte är lika vass sista biten. Hon tjänar fina pengar och är med där
framme och hackar hela tiden.
Charmante Amok - Är en jättefin märr
som har haft dåliga lägen och inte kommit till riktigt i loppen. Hon står på tur för
seger och får vi ett hyggligt läge framöver
ska hon ses med chans.
Green Keeper U.S. - Är kastrerad och
har bara gått lätta jobb efter det men allt
har gått bra.
Hyleri - Fortsätter att överraska oss och
vi har kört 1.23/1600 m och det var hon
jättefin på. Hon kommer för varje jobb.
Leka - Behandlade vi i ett framknä för
några veckor sedan och hon har börjat gå
lite rakbanejobb efter det. Hon är på rätt
väg igen.
Nygårds Ivar - Är snabb men osäker. Vi
har behandlat honom och jag hoppas att
det gör susen.

Prototype Hanover - Är en riktigt fin
häst som jag tror kommer att bli bra. Galoppen senast var ett olycksfall i arbetet
och han kommer att starta på när det finns
lopp.
Putinthepower - Har haft semester och
återupptar träningen i mitten av den här
månaden.

fyraåringar

Dontstopbelievin - Har vi fräschat upp i
omgångar och det känns bra i rakbanejobben. Han ska gå ett test och jag hoppas att
han håller ihop aktionen för det har han
haft problem med.
Fancy Keeper - Fick vinna från ledning
senast. Hon har haft lite problem genom
första sväng men visade inget av det senast så hon är på rätt väg.
L.C. - Får aldrig riktigt till det utan kommer ofta på vingel i loppen och har dåliga
lägen. Han är värd att få kriga om en seger
snart.
Simb Ransom - Var dålig senast och är
behandlad. Han har gått något lätt jobb
och vi siktar på att starta under midsommar.
Stern - Har dåligt med lopp eftersom han
är utlandsfödd. Han verkar dock vara i
ordning och det känns som att han står rätt
så bra inne i klassen.
Xanthis Business - Har jobbat bra och
det visade han nu när han fått ett par lopp
i sig då han gjorde riktigt bra ifrån sig vid
seger på nytt rekord. Han känns fräsch i
lätta jobb efter det och startar igen under
midsommar.

femåringar

Euro Keeper - Är riktigt fräsch och fin
för dagen och ska gå lite vassare jobb. Jag
hoppas han är tillbaka på banan i början
av juli.
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Glimmer U.S. - Har gjort det bra och
gick rejält senast även om det inte riktigt
räckte. Han står på tur för att segerstrida.

äldre

Aston - Har fallit tillbaka i sin gamla
ovana och har bara galopperat på slutet.
Han har dåligt med lopp och det är inget
inplanerat framöver.
Cool Keeper - Hade otur med positionerna i Sweden Cup och är värd ett bättre
öde. Han känns fin och stämmer det för
honom kan han slåss om en framskjuten
placering härnäst.
Diamond of Ace - Har gjort sporadiska
starter och senast var det ett fall framåt
då han gick riktigt bra sista biten som
femma. Hittar vi lopp med jämna mellanrum så tror jag faktiskt han kan komma
tillbaka och tjäna lite pengar.
L.K. - Jagar sina pengar och det gnistrar
inte om honom precis.
New Charger - Är lite tungblåst och det
är inte samma tryck i honom i jobben. Jag
hoppas att det släpper så han får komma
ut snart men det finns inga lopp så vi har
inte kunnat testa honom.
Sandrngham Hanover - Är en pigg
gamling men han ska ha det lite serverat
för dagen och det är svårt att hitta lämpliga lopp i hans klass.
Västerbo Exclusive - Är lite på gång och
vill ha lite chansartade upplägg för att
komma till sin rätt. Det fick han senast
med en vass spurt så jag måste lära mig
att ge honom de loppen.
Xavier Gene - Var klart positiv senast då
han gick ifrån dem lätt till slut. Han känns
fortfarande ok och har ett montélopp nästa gång.

ut

Alvena Uni, Lannem Jubel, Maidonna,
Mayflower Laday, Sansiro Gel, Stein
Daylight

månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

Busfrö - Har fått en lite lugnare period efter avklarat premielopp och har gått mycket motionsträning.
Fairchild - Har vi tränat på och det har
inte varit några konstigheter utan hon har
gått rejäla jobb hela försommaren. Planen
är att gå premielopp runt midsommar.
Fame - Har det släppt ordentligt för och
hon tränar på bra. Vi har inte kört snabbare
än 1.30-1.35 men hon sköter det på ett riktigt bra sätt.
Farica - Har det flutit på bra för hela tiden och vi har kunnat träna därefter. Hon
kan springa riktigt fort om vi begär det av
henne och hon ska gå premielopp den 22:e.
Fascinate - Har varit lite knölig och inne
i en växtperiod senaste veckorna men det
verkar ha släppt igen och han rör sig åter
effektivt.
Fastnet - Har det släppt till riktigt för på
sistone och han har bra driv i steget. Han
går 1.30 i träning för dagen.
Frederic - Känns stark och rejäl och har
ett väldigt vägvinnande steg. Siktet är inställt på premielopp torsdagen den 22:e.
Joffrey - Blev lite för hingstig så vi kastrerade honom och han har bara tagit det
lugnt efter det.
Lady X. - Har väldigt lätt för sig så därför
planerar vi premielopp i början av juni.
No Ending Dream - Skulle ha gått premielopp men ådrog sig en foderstrupsförstoppning så vi fick skjuta på det.
Short Circuit - Var på återkoll i slutet av
månaden och frakturen såg faktiskt riktigt
bra ut så vi får börja träna honom vilket är
jätteskönt.
Västerbo Jolene - Är en fantastiskt fin
häst som gör det mesta rätt. Hon gick premielopp och tog några galoppsteg första
gången men vid andra försöket skött hon
sig klanderfritt.
Åstas Gotthard - Har bara gått mycket
mängdträning för att bygga upp sig och
han känns stark och rejäl för dagen.

treåringar

Bitter Tears - Har jobbat riktigt bra och
känns stark och rejäl i jobben. Planen är att
debutera den 3:e och det ska bli spännande
att se hur hon sköter sig.
Cupra - Kvalade på ett bra sätt och det
känns som att hon blir mognare och mognare för varje dag. Tanken är att debutera i
månadsskiftet juni, juli.
Diamant Norrgård - Har släppt till or-

dentligt och visar bra fartresurser så det
blir nog kval den 15:e.
Drivknut - Har vi börjat köra lugna motionsturer med efter att vi behandlade
framknäna.
Ersa Teckna - Är en liten tjej med ett väldigt vägvinnande steg. Hon är inte så långt
kommen men springer lätt 1.50-tider och
jag ska försöka få ner henne lite till i tid
innan vi kvalar.
Höstbo Anita - Skulle vi debutera men
hon kom in i en växtperiod och började
knacka lite skor så vi tog det säkra före det
osäkra och tränade ett tag till. Hon ska gå
provlopp innan vi avgör när det blir debut.
Juvel Norrgård - Har tränat bra efter kvalet och känns riktigt fin för dagen. Tanken
är att debutera på Rättvik den 15:e.
Muscles Mustang - Tränar på bra och är
lågpulsad och rejäl. Det saknas dock fortfarande lite tidsmässigt innan vi tänker på
kval. Han går sina 1.25-jobb men jag vill
ner lite mer.
Rally Frans - Trodde vi att det skulle vara
enklare motstånd för på Årjäng men det
var det inte. Han gick godkänt som sjua på
en bra tid och har inte riktigt fattat grejen
än. Han får göra något lopp till innan vi tar
en liten träningsperiod.
Se på Mig - Har tränat riktigt lovande och
känns jättefin så vi siktar på att göra debut
på Bollnäs den 3:e.
Västerbo Ka Ching - Fick en harhas i
början av månaden som vi har åtgärdat
och han fick en lite lugnare period. Planen
är fortfarande att kvala på torsdagen före
midsommar.

fyraåringar

Baron Norrgård - Tog det lite längre tid
men för han hittade på lite hyss så vi tog
det säkra före det osäkra och avvaktade
med comebacken. Han tränar på och vi
finslipar lite
Equal Time Line - Är en jättefin häst
som gör allt rätt och han kvalade på ett
bra sätt i början av månaden. Efter det fick
han en lite lugnare period för han fick gå
ganska tufft inför kvalet. Han kommer ut
igen under månaden.
Ginger Lynn - Har gått väldigt bra utan
att få vinna och senast fick hon en lite väl
onödig tryckare i Årjäng. Hon har fått för
lite utdelning på sin fina form och hon
skulle ha startat på Örebro men fick en
halsinfektion så hon tar det lite lugnt för
dagen.
Our Krejci - Har fått starta på lite tätare
och var helt ok när Kaj körde och desto
bättre gången efter. Hon kommer allt mer
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och det börjar att släppa för henne och
hon förstår vad det går ut på.
Petter Udsen - Blev lite halvstörd på Solvalla och tappade lite fart men gjorde ett
helt ok lopp. Han känns fin i jobben så vi
laddar om till Romme den 2:e.
Share Market - Startade på Hagmyren
som trea och behövde loppet då men han
kändes klart bra. Han tog det bra så nu
siktar vi på Bollnäs den 3:e.
Tina Gel - Fungerade inte alls på marknadsfredagen utan galopperade till slut.
Hon är åtgärdad i hovlederna efter det och
känns mycket bättre så vi siktar på start
den 5:e.
Västerbo Isolde - Har gått väldigt positivt på slutet, både när vi hade kick-off på
Rättvik den 15:e och veckan efter. Hon
blev sedan lite sliten så vi har behandlat
henne och siktar på att starta på Rättvik
den 15:e.

femåringar

Ce la Vie - Har faktiskt sänkt tiderna ganska snabbt de sista veckorna och vi har
kört 1.23 med henne på ett bra sätt. Det
är inte omöjligt att vi kvalar snart om det
fortsätter som det ska.
Ersa Lovis - Börjar hitta spänsten och vi
har kört 1.38 på ett bra sätt. Hon kvalar på
Rättvik den 15:e.
Jeppas Pronto - Har känts fin i jobben
på slutet efter behandling och han är stark
och rejäl. Vi siktar på att starta på Bollnäs
den 3:e.
Lord L.S. - Gjorde ett bra lopp som trea
på Romme och tog det på ett bra sätt så vi
letar nya uppgifter.
President Norrgård - Var fantastiskt fin i
debuten och de var tre på linjen. Han skötte sig bra och benen var fin efteråt vilket
är A och O. Nu laddar vi om till Örebro.
Prins Norrgård - Känns kanonfin i träning men oturligt nog felade han direkt
när Tina körde så vi fick ingen värdemätare vart han står. Vi tar nya tag på Romme
den 2:e.
Tide Water - Gjorde ett väldigt bra lopp
i montén och gick ända in vilket var positivt. Vi kommer att varva med monté och
hoppas att hon tycke det är lite roligare att
tävla igen.
Wagtail Gåva - Är nygammal i träning
och har växt otroligt mycket sedan tidigare. Det kan han ha varit problemet förut
och vi har nu kört 1.22 som snabbast men
ska finslipa lite innan kval.
Västerbo Cayenne - Har varit fantastiskt
fin i träning och även i kvalet då hon gick
utvändigt och var helt obrukad. Hon ska

månadsrapport
få ett skarpare jobb innan vi siktar på start
runt midsommar.
Västerbo RealWorld - Blev det alldeles
för tufft för på Solvalla så hon tyckte inte
att det var roligt med en fjärdetagg runt
hela första sväng. Hon har gjort jättebra
lopp utan att få vinna.
Åstas Lotta - Har varit jättefin i de här
starterna i år och det fick hon visa senast
då hon bombade till ledning och fick vinna. Det var fantastiskt skoj och nu siktar
vi på Romme den 16:e.

äldre

Calvados Hornline - Blev det lite fel för
hemma på Rättvik när han blev utknuffad
i tredjespår och då struntade han i det. Vi
tar nya tag på Örebro idag.
Coyote Roadrunner - Gick helt ok på
Romme men han är lite känslig för allergi
den här årstiden och är behandlad så han
tar det lugnt under sista delen av månaden.
On Track Piraya - Känns fräsch och fin
för dagen men han är lite svår i lopp. Han
tog sig en galopp på Rättvik men avslutningen var av bästa märke och vi startar
när tillfälle ges.
Slotts Lynet - Blev lite uppanmäld senast hemma på Rättvik men det var autostart och hemmaplan. Han fungerade
fantastiskt fint som fyra och rekordsänkte
många sekunder. Han har bra fart när allt
stämmer men det finns dåligt med lopp i
hans klass.
Tjasse - Går på grönbete.
Todd Tabac - Fick ett kanonlopp senast
i Rättvik men då föll han tillbaka i gamla
galoppsynder när jag skulle avancera 600
kvar. Han hade varit långt framme annars
men vi startar på.
Xanthis One - Har gjort det jättebra nästan varje gång på slutet och han går hela
vägen in. Bara benet håller kan han få en
rolig sommar.

ändringar
in

Ersa Teckna -14 e. Tekno Odin
Wagtail Gåva -12 e. Gift Kronos

ut

Ersa Victor, Torinos Lobella
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