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Viktoria Strand Jörgensen jublar när hon
skär mållinjen som vinnare ombord på
Xavier Gene i montéloppet på Bro Park.
Foto: Elina Björklund/Svensk Galopp
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Seger

Plats

Prissumma

44% 220.800 kr

Det har varit lite upp och ner och nu under sommartiden med snabba banor är
det positionerna som avgör. Jag närmar
mig min 2000:e tränarseger och har gått
och väntat på att få beta av det här. Det är
nästa mål och när jag kommer in blir jag
den 19:e tränaren som lyckas vilket känns
stort.

2

3

Seger

Plats

Prissumma

17%

105.100 kr

Det var fantastiskt roligt att få kvala in
Se på Mig till Kriteriestoet. Det är alltid
extra kul när man får fram hästar som
man varit med från början och det är en
extra krydda att få vara med i de stora
loppen. Jag tycker att hästarna går bättre och bättre utan att vi har haft någon
stolpe in och flera gör kanoninsatser
utan att få någon större utdelning, som
t.ex. Prins Norrgård. Det var jättekul att
Västerbo Isolde vann i första starten för
det nya ägargänget och nu laddar vi för
helgen med stortrav och hästägarefest
hemma på Rättvik.

månadens häst

juli2017

Xavier Gene

Foto: Hanold/Foto-Mike

Foto:Elina Björklund/Svensk Galopp

Valack 6 år e. Oiseau de Feux (Fr) u. Harmoni Gene ue. Lindy’s Crown (US)
Ägare & uppfödare: Roland Berg & Ewa Mc Carthy-Berg
Tränare: Leif Witasp Skötare: Anette Karlström
Starter juli 2017: 2 1-1-0 • 15,5am • 45.000 kr.
Br 170710
Ax 170722

1
2
3

12/2100 1 20,9
8/2140 2 15,5a

81 Viktoria Strand Jörgensen 20.000 Montélopp på gräsbana
211 Viktoria Strand Jörgensen 25.000 Uttagningslopp Sommartravsmontén

XAVIER
GENE
45.000 kr

CHARMANTE
AMOK
37.500 kr

VÄSTERBO ISOLDE
XANTHIS BUSINESS
30.000 kr

Januari 2017: Evasion Boko
Februari 2017: Coyote Roadrunner
Mars 2017: Cool Keeper
April 2017: Cool Keeper
Maj 2017: Åstas Lotta
Juni 2017: Cool Keeper
Juli 2016: Mayflower Laday
Augusti 2016: Prins Norrgård
September 2016: Dontstopbelievin
Oktober 2016: Aston
November 2016: Dontstopbelievin
December 2016: Aston

nyhetsbörsen

juli2017

170704

Kajsa blev Dalamästare
Igår avgjordes den prestigefyllda Dalamästaren på
Rättvikstravet.
Regionens proffs, amatörer och lärlingar drabbade
samman och Kajsa Frick
var bästa av alla.
Efter olika försök var det dags för
de två bästa proffsen, lärlingarna
och amatörerna att göra upp om
vem som skulle bli årets Dalamästare. Kajsa Frick tog sig, via en
andraplats i försöket, vidare till final där hon satt upp bakom Rikard
Lindhs Benji Dana. Efter ett lopp i
andra-par utvändigt sattes slutstöten in vid upploppets början och
Ganymede-sonen avgjorde säkert
sista biten..
OLA HALLERSTEDT

En skitig men glad vinnare av årets upplaga av Dalamästaren.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

170711

Xavier och Vickan vann på Bro Park
Igår var det tävlingar på
Bro Park då även travarna
gästade galoppvärlden.
Det reds ett montélopp under dagen och det vanns av
Leif Witasps Xavier Gene.
Viktoria Strand Jörgensen har tagit
många prestigefulla segrar i montésadeln och igår fick hon lägga ytterligare en till sitt CV då vann på
Bro Park. Tillsammans med Xavier
Gene behärskade hon gräsbanan
på bästa sätt och det slutade med
en lätt seger. De var tidigt framme
utvändigt ledaren men Viktoria
valde sedan att backa ner i rygg.
Vid början av det långa upploppet
sattes slutstöten in och redan 200
kvar hade Xavier Gene kopplat
grepp. Han gick sedan undan till

Ett glatt gäng hyllas efter montésegern på Bro Park.
Foto: Elina Björklund/Svensk Galopp

en lätt seger på 20,9/2100 m.
– Efter sulkyloppet förstod jag att
det gällde att ligga med därframme. Xavier Gene är väldigt startsnabb och ganska travsäker. Sedan
kändes det bra när vi fick en rygg
genom svängen. Jag var lite osäker
på när jag skulle sätta in slutstöten

och det var långt till mållinjen när
vi väl kom upp i ledningen, sade
Viktoria Strand Jörgensen.
Roland Berg och Ewa Mc CarthyBerg äger sexåringen som tjänade
20.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

nyhetsbörsen
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170718

Xanthis Business avgjorde på hemmaplan

Xanthis Business kopplar segergrepp i god tid före mål.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

han går felfritt slutar han ofta i den
främre träffen. Igår skötte han sig
klanderfritt och spurtade till en säker seger. Från sitt luriga bakspår
på tillägg kunde Leif Witasp hitta
fjärde-par utvändigt och därifrån
Xanthis Business har galopperat en hakade han på i spåren knappa 800
hel del i karriären men de gånger kvar. Mitt i slutsvängen fick Select
Xanthis Business gör sällan
ett dåligt lopp när han går
felfritt.
Igår höll han sig på benen
och tog årets andra seger.

Yankee-sonen full anfallsorder i
fjärdespår och över upploppet avgjorde Xanthis Business säkert på
nya rekordet 15,4/2160 m. Stall
Slagskott äger fyraåringen som
tjänade 30.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

170725

Seger direkt för Isolde
I första starten efter att Västerbo Isolde köptes tillbaka
blev det seger.
Vid gårdagens tävlingar på
Rättvik svarade hon för en
mycket fin insats.
För tre veckor sedan var det auktion
för hästarna som tävlat i Rikstravet
och Kajsa Frick ropade då tillbaka
Västerbo Isolde. Igår gjorde hon
första starten för sina ”nya” ägare
och det slutade på bästa sätt med
en övertygande seger. Leif Witasp
fick förtroendet bakom dottern
Kajsas adept och sågs i andra-par
utvändigt. Dryga varvet från mål
Västerbo Isolde segerdefilerar efter sin rejäla insats på hemmaplan.
blev det ledarskift och Västerbo
Foto: Fredric Gustafsson/Foto-Mike
Isolde hamnade istället utvändigt ledaren. In mot slutsvängen ett mycket rejält sätt och vann sä- 30.000 kronor. Stall Västerbo Isoltog hon dock över täten och sista kert. Segertiden blev nya rekordet de äger Korean-dottern.
halvvarvet höll hon ångan upp på 15,2a/2140 m och segern var värd OLA HALLERSTEDT

nyhetsbörsen
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170731

Se på Mig klar för Kriteriestoet
Igår kvalade Kajsa Frick in
Se på Mig till Kriteriestoet.
Efter en fin prestation slutade hon trea i sitt försök och
är därmed klar för finalen
om två veckor.
Se på Mig har visat fin talang och
nu är hon klar för det största treåringsloppet för ston, Kriteriestoet.
Igår kördes uttagningarna på Dannero och Se på Mig slutade trea i
sitt försök bakom favoriterna Myrs
Hera och Myllkärs Maja. Efter
ett lopp som fyra på innerspår attackerade Kajsa in på upploppet
och Järsvöviking-dottern kunde
avgöra klungspurten bakom de två
främsta. Se på Mig noterades för
nya rekordet 32,1a/2140 m. Finalen körs även den på Dannero den
13:e augusti med 350.000 kronor
till vinnaren
OLA HALLERSTEDT

1. Brenne Bitti – Jörgen Westholm
2. Myrs Hera – Nina Jonsson
3. Stjärnblomster – Jam-Olov Persson
4. Myllkärrs Maja – Lise-Lotte Nyström
5. Mai Oda – Merete Viksås
6. Kavata – Karl-Gunnar Löjdahl
7. Berglund Oda – Björn Karlsson
8. Pyckolina – Martin Lundahl
9. Se På Mig – Kajsa Frick
10. Marre R.F. – Jerker Bjurman
11. Finnskog Diva – Britt Malin Lintorp-Sönsterud
12. Eldteksa – Öystein Tjomsland

Se på Mig är klar för de treåriga stonas största lopp - Kriteriestoet.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

170731

Kajsa och Rossi One tog andra raka

Kajsa och Rossi One tillsammans med prisutdelarna i Barndiabetesfondens lopp.
Foto: Fredric Gustafsson/Foto-Mike

vande och tog nu sin andra seger
i tredje försöket. Precis som vid
senaste vinsten satt Kajsa Frick i
sulkyn och trots ett uselt läge blev
det seger. Vid varvning attackerade
Kajsa från kön och kunde droppa
Rossi One har inlett karriären lo- ner femåringen i andra ytter på
Kajsa Frick noterades för en
seger på Rättvikstravet.
Med Christian Hansens
Rossi One tog hon en säker
seger.

bortre långsidan. Hon rundade sedan fram utvändigt ledaren i sista
sväng och över upploppet avgjorde
sedan Scarlet Knight-sonen enkelt.
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Forsman - Gör allt rätt för dagen och vi
har kört 1.27/1600 m i långvagn med honom. Han är en liten käck häst.
Hank the Keeper - Har kommit rejält
sista tiden och joggar runt 1.25-1.26 men
vi har inte riktigt avfyrat honom än.
Moet - Har blivit fri från alla sjukdomar
som hon har dragits med under våren och
försommaren. Vi har kört 1.30 och hon
har växt och utvecklats.
Wein on Line - Har faktiskt börjat att ge
med sig sedan vi kastrerade honom och
han gick 1.28 i senaste jobbet.

treåringar

Cash Lady - Är en snabb häst men det är
fortfarande lite dålig distans i henne och
hon står inte riktigt emot sista biten. Hon
nöter på och jag hoppas att hon lär sig.
Charmante Amok - Har utvecklats
enormt senaste månaderna och spurtade
jättebra i treåringsfinalen på Rättvik i början av månaden. Nästa framträdande blir
ett försök till korta E3.
Hyleri - Är stor och rejäl och tung på alla
sätt men han är lite ojämn. Han har dock
kommit bra men var trög i kvalet och kan
bättre än så.
Nygårds Ivar - Behandlade vi för någon
vecka sedan och efter
det har travet börjat
att stämma undan för
undan. Han gick 1.38 i
senaste jobbet men det
saknas tempo.
Prototype Hanover
- Fick en infektion i
senaste starten och vi
fräschade till honom.
Han har hunnit med
att gå ett jobb och och
var klart på rätt väg då.
Putinthepower - Har
haft semester en längre tid men har återkommit och börjat att
gå lite lugnare jobb.
Han är fräsch och fin
så vi gnuggar på någon vecka till.

fyraåringar

Fancy Keeper - Gjorde sitt bästa lopp senast på Bergsåker från

juli2017

ett dåligt läge då hon gick rejält ända in i
mål. Hon är på gång.
L.C. - Gnider på och kämpar och gör det
han kan för dagen. Det saknas dock lite
udd i honom och han har inte vunnit än
men jag tror faktiskt att han spräcker nolla
inom kort.
Simb Ransom - Fräschade vi till under
midsommar och efter det har han jobbat
på bra. Han gjorde en start i Bollnäs med
lite krafter kvar och igår var han med i
en rejäl öppning men hade ändå lite kvar
till slut som godkänd trea. Jag hoppas att
det släpper och att han får visa att han är
bättre än visat.
Stern - Har känts fullt normal i jobben efter att han flippade ur i Åmål och han är
åter startklar.
Xanthis Business - Var bra vid segern
senast och jag har ändrat lite på balansen
inför kommande V75-start och allt känns
bra för dagen så jag hoppas vi kan bjuda
hyggligt motstånd.

tina

femåringar

Euro Keeper - Hade inte startat på nästan
ett år innan comebacken och gick då riktigt bra som tvåa. Han är anmäld till lördagsloppet på Rättvik och det är kanske
för tufft men med lopp i kroppen blir det
spännande.

Glimmer U.S. - Har haft bra form en
längre tid men inte fått till det riktigt. Jag
trodde mycket på honom inför senaste
starten men då var han sig inte riktigt lik
så jag hoppas att det bara var en tillfällighet.

äldre

Aston - Fick en halsinfektion men det var
inte så farligt som vi trodde utan han går
något lätt jobb i slutet av veckan. Han är
inkvalad till Guldtäcket på Dannero i mitten av månaden.
Cool Keeper - Var riktigt bra i Åmål men
blev lite het så vi anmälde på längre distans och han gjorde det riktigt bra. Nu
återgår vi tall gamla balansen och jänkarvagn inför Ego Boys minne och han
känns pigg och fin.
Diamond of Ace - Var jag klart nöjd med
senast då han spurtade bra. Nu har han
lopp i kroppen men tyvärr fick vi spår 12
på V75.
L.K. - Gjorde eventuellt sin sista start
igår. Han är inte riktigt fräsch och tappar
motivationen så vi tar oss en funderare.
New Charger - Har haft semester några
veckor p.g.a. ett litet blåsljud från hjärtat
och han ska på återkoll till veckan.
Sandrngham Hanover - Ser ut att aldrig bli för gammal och var jätteskön och
fin i bakvarv på Åmål. Med
lite turlig lucka hade vi varit
något snäpp längre fram. Jag
får leta passande lopp så får
vi se vart det blir härnäst.
Västerbo Exclusive - Lade
jag om träningen på inför
förra starten och det tände
han till rejält på och gjorde
ett riktigt bra lopp som tvåa.
Han är en häst som har en
del ogjort så jag hoppas vi
kommer rätt på det.
Xavier Gene - Har överraskat i de här starterna för oss
och var dunderbra både på
Bro Park och på Axevalla.
Visar han den här utvecklingen har han fina pengar
att hämta framöver.

ändringar
ut

Dontstopbelievin,
Keeper U.S.

Green

månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

B.B.S.D.SaintBowie - Är en jättefin häst
som behöver fokusera lite mer. Vi har kört
1.37 som snabbast och vi jobbar på.
B.B.S.Saintfreedom - Har bra driv i steget
men saknar rutin. Vi har kört 1.37 och det
går framåt.
Busfrö - Har gått ganska tufft i sommar
och får en snällare månad nu och bara ta
det lugnt.
Ersa Frej - Gör allt man begär och skötte
premieloppet på ett jättebra sätt. Nu jobbar
vi på mot kval i höst.
Fairchild - Har mognat och blivit jättefin.
Vi har inte kört några tider direkt utan hon
har fortstatt att gå mycket mängd.
Fame - Har jobbat på bra en längre tid och
känns stark och förnuftig. Hon löste även
premieloppet på ett bra sätt.
Farica - Har vuxit i kostymen och känns
väldigt stark och rejäl för dagen. Hon kommer enbart att gå mycket mängdträning
även fortsättningsvis.
Fascinate - Är en liten spelevink som
tycker på mycket annat än att just springa.
Han löste dock premieloppet på ett bra sätt
och bara han går in för sin uppgift kan han
springa fort.
Fastnet - Är inne i en växtperiod och går
lite lugnare än de andra. Han får växa i
kostymen innan vi ökar träningen igen.
Frederic - Är en fantastiskt fin häst som
har tränat bra innan premieloppet och visade då upp sig på bästa tänkbara sätt. Nu går
han in en period med riktig mängdträning.
Hvalstad Gyna - Är nyss inkommen och
har väldigt bra storlek och driv. Hon ska få
vara med och få lite banträning och sedan
siktar vi på premielopp i månadsskiftet.
Joffrey - Fick lite ont i fötterna så vi har
släppt honom på bete den här månaden.
Lady X. - Är en väldigt fin häst som har
bra svikt i steget och vi ligger fortfarande
runt 1.25 i jobben.
Lonely’s Gift - Är en jättefin racertype
som har varit på bete och bara joggas för
tillfället för att få upp konditionen.
No Ending Dream - Har det bara strulat
för och det tar sin tid. Nu är hon äntligen
på gång och vi har kört 1.30 som snabbast.
Vi siktar på premielopp i månadsskiftet.
Short Circuit - Har vi börjat att jogga och
han är lite pigg för dagen men ohalt. Vi får
köra lite lugnt upplägg och öka successivt.
Vadsaninudå - Är en lillasyster till On
Track Piraten och hon är väldigt lik honom
med bra driv i steget och det känns som att

det finns mycket fart i henne. Vi har kört
1.30 och det gjorde hon hur lätt som helst
så det blir premie under hösten.
Västerbo Jolene - Har bra humör men
är lite vass på ett bra sätt. Hon sköter träningen fint och var till tandläkaren igår och
fixade tänderna.
Åstas Gotthard - Har gått mycket mängdträning och det har han gjort på bästa tänkbara sätt. Han ska ställas ut senare så vi har
börjat att fixa till honom inför det.

treåringar

Bitter Tears - Har gått två jobb efter att vi
behandlade bakknäna och hon kommer allt
mer. Hon har kommit in i en växtperiod så
vi har inte kört så jättefort utan ligger runt
1.25 och väntar in hösten.
Cupra - Är en fantastiskt fin travare som
dock spänner sig och blir lite nervig i loppen. Galoppen senast får dock jag ta på
mig då hon felade bort en tredjeplats. När
hon väl kan hantera nerverna har hon väldigt mycket fart i kroppen.
Diamant Norrgård - Är en dam med
mycket vilja och hon kan springa hur fort
som helst men humöret måste hänga med
också. Hon har problem med hormonerna
nu så vi tränar på och försöker att kvala till
hösten istället.
Drivknut - Går från klarhet till klarhet och
känns väldigt fin när vi joggar honom. Han
får börja att gå jobb nästa månad.
Höstbo Anita - Röntgade vi framknäna på
och tillväxtzonerna var inte helt slutna. Vi
har kört mycket mängd och hon får den tid
hon behöver och vi försöker komma ut till
hösten istället.
Juvel Norrgård - Rumplade tyvärr till i
sista sväng senast och hade fått en fin peng
annars. Hon är lite orutinerad och spänd
när det blir tävling men vi provar igen.
Rally Frans - Har känts jättefin i träning
men rumplade till 800 kvar senast utan att
jag riktigt vet varför. Han gick sedan bra
efter galoppen och polletten börjar ramla
ner så jag hoppas även att sista spurten
också kommer.
Se på Mig - Fick lite stänk på sig på Hagmyren i första sväng men gick jättebra efter galoppen och hon var jättefin i Kriteriekvalet så nu siktar vi på finalen den 13:e.
Västerbo Ka Ching - Fick penicillin för
han fick lite feber och infektion när han
blev kastrerad. Han har bara tagit det lugnt
och är i full träning igen i månadsskiftet.

fyraåringar

Baron Norrgård - Har skött sig hela tiden i jobben men jag vill vara helt säker

juli2017
på att han sköter sig även när han kommer
ut på tävlingsbanan så därför dröjer det
lite till innan det blir kval.
Equal Time Point - Har inte känts helt
100 utan det visade sig att han har en testikel som sitter uppe i ljumsken så han ska
opereras i mitten av månaden.
Ginger Lynn - Har varit fantastiskt fin
en längre tid men när vi kollade henne i
halsen visade det sig att hon hade en halsinfektion igen.
Petter Udsen - Har ett väldigt oflyt för
dagen. Han känns jättefin men får för dålig utdelning och senast på Östersund blev
det inget tempo men han gick bra till slut.
Jag hoppas han får lite revansch och kan
starta regelbundet.
Share Market - Fattades det lite i när han
startade på Rättvik men idag på Romme
visade han att han var sig lik igen efter sen
lucka. Han känns uppåt och kan gå en fin
höst till mötes.
Tina Gel - Gillade inte banan på Hagmyren senast utan gav upp för tidigt. Vi har
fräschat upp henne efter det och siktar nu
på Lördagsloppet. Det ska bli väldigt intressant att se henne på lång distans och
hemmaplan.
Västerbo Isolde - Fick starta här hemma
istället för på Hagmyren och det gjorde
hon med bravur. Det känns som att polletterna börjar trilla ner en efter en och hon
är stark och rejäl. Känslan är att hon duger
i större sammanhang.

femåringar

Ce la Vie - Går sina jobb och känns klart
bra igen efter en liten svacka. Vi jobbar
på och målet är att kvala under september
eller oktober.
Jeppas Pronto - Har jag kört något jobb
med på banan och han känns jättefin. Han
har dock börjat med någon torrhosta när
vi skulle starta så han har tagit det lugnt
efter det.
President Norrgård - Har börjat att jogga efter att vi behandlade honom men vi
skyndar långsamt.
Prins Norrgård - Var det inget tryck i på
Gävle i uttagningen till Amatör-SM och
på Romme galopperade han bakom bilen
men gick sedan fantastiskt bra. Jag hoppas att det lossnar för honom så vi får en
rolig höst för det känns att det finn mycket
kvar.
Västerbo Cayenne - Var inte lika fin på
Bollnäs som i debuten och hon är åtgärdad i framknäna efter det. Hon var helt ok
på Dannero men hade rest lite dåligt så
därför var insatsen lite sämre. Tyvärr har

månadsrapport
hon dåligt med poäng så vi startar där hon
kommer med.
Västerbo RealWorld - Tog vi blodprov
på efter Lindesberg och det visade sig att
hon hade haft en infektion i kroppen. Nu
har vi lagt om fodret och senast var hon
lite tunt jobbad men gick kanonbra som
trea. Formen är uppåt och det blir intressant att se henne på lördag.
Åstas Lotta - Blev generade till galopp
i Hambostintan på Bollnäs och galopperade med en fjärdeplats på gaffeln. Hon
gick sedan fantastiskt bra som tvåa på
Romme senast och hon gör det bra hela
tiden.

äldre

Calvados Hornline - Har faktiskt bra
form och senast gick han i mål med mycket sparat. Han känns klart uppåt och får
prova Lördagsloppet på lördag. Vi hoppas
att han har flyt och kan tjäna en fin slant.
Coyote Roadrunner - Var inte alls bra senast och vi beslutade att han ska få lite miljöombyte och lugnare under sommaren.
Todd Tabac - Var helt omöjlig på Rättvik
och var inte alls i harmoni. Gången efter
på Romme gick han kanonbra med nytt
rekord och felfritt och han är en humörshäst som får starta när det finns lämpliga
lopp.
Xanthis One - Kom aldrig in i matchen
när Brasar körde utan den starten är det
bara att glömma. Senast på Rättvik var
han helt ok men kändes inte helt 100 upploppet ner så vi ska kolla upp honom ordentligt.

juli2017
ändringar
in

B.B.S.D.SaintBowie -15 e. Uptown Yankee
B.B.S.Saintfreedom -15 e. Uptown Yankee
Hvalstad Gyna -15 e. Tekno Odin
Lonely’s Gift -15 e. Gift Kronos
Vadsaninudå -15 e. Lavec Kronos

ut

Ersa Lovis, Muscles Mustang, Our
Krejci, Slotts Lynet, Tjasse

