stall

leif witasp
kajsa frick
RAPPORT FÖR OKTOBER 2017

ÅRGÅNG 13
171016

Ny spurtseger av
Prins Norrgård

ASTON
SLOG TILL

Omslaget:

Produceras av
Travdirekt Sverige
www.travdirekt.com
info@travdirekt.com

Aston och Katrin Frick slog till
vid Hagmyrens tävlingar.
Foto: Thomas Gustafsson/Foto-Mike
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Det har varit lite halsproblem och annat
smått så vi har inte haft någon riktig högform på stallet. Aston tog sig samman och
gör det när man minst anar det och rekordsänkte trots ett lopp utvändigt ledaren. Nu hoppas jag att det blir lite kallare
och kommer snö så vi får den årstiden när
man trivs bäst.
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Nu har unghästarna börjat att komma in
och det är roligt att vi har fått så många
ettåringar. De är under inkörning så nu
börjar vi att lägga grunden och de kommer att presenteras närmare nästa månad. Hästarna känns klart bra över lag
och det var extra kul med Prins Norrgård som det nu har släppt för. Det har
varit stolpe ut hela året för honom så det
känns extra skönt och nu hoppas jag att
vi får avsluta året bra men ytterligare
några fler segrar till stallet.

månadens häst
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Prins Norrgård

Foto: Hanold/Foto-Mike

Foto:Hanold/Foto-Mike

Valack 5 år e. Zola Boko u. Princess Norrgård ue. Fast Photo (US)
Ägare & uppfödare: Broby Norrgård AB, Kungsör
Tränare: Kajsa Frick Skötare: Tina Hellström
Starter oktober 2017: 2 2-0-0 • 15,0m • 50.000 kr.
S 171006 9/2160
H 171016 10/2140
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PRINS
NORRGÅRD
50.000 kr

ASTON
31.500 kr

VÄSTERBO
REALWORLD
25.000 kr

127 Ulf Eriksson 30.000
74 Kajsa Frick 20.000

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 2017: Xavier Gene
Augusti 2017: Charmante Amok
September 2017: Västerbo RealWorld
Oktober 2016: Aston
November 2016: Dontstopbelievin
December 2016: Aston

nyhetsbörsen
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Prins Norrgård
avgjorde på
Solvalla

Aston åter i
vinnartagen

Ny spurtseger av
Prins Norrgård

Leif Witasp skickade upp en
häst till Hagmyrens lunchtävlingar idag.
Tillsammans med dottern
Katrin Frick blev det seger
för hans egen Aston.

Prins Norrgård har hittat en
härlig höstform.
Tillsammans med sin tränare Kajsa Frick spurtade
han hem V4-3 på Hagmyren
idag.

Aston har alltid visat gott kunnande men tyvärr haft stora problem
att hålla sig i rätt gångart. Han har
dock skött sig bra i de senaste starterna inför dagens framträdande
och nu fick han äntligen full utdelning. Efter ett lopp utvändigt
ledaren kunde Järvsöviking-sonen
avväpna ledande favoriten Björs
Viking utan större problem sista
biten.
- Jag fick hjärtat i halsgropen flera gånger och idag fick jag passa
honom. Han tål offensiva upplägg
men har svårt med det runtomkring
ibland. Det var jättekul att det höll
hela vägen, sade Katrin efter loppet.
Segertiden blev 26,2/2140 m och
segern var värd 22.000 kronor.

Prins Norrgård följde idag upp senast Solvallasegern med ännu en
femstjärnig prestation då han enkelt sprintade hem den tredje V4avdelningen på Hagmyren idag.
Efter en resan i fjärde-par utvändigt
kunde Kajsa Frick haka på i tredjespår mitt på sista bortre långsida.
I utgången av slutsvängen attackerade hon i fjärdespår och redan
i början av upploppet hade Zola
Boko-sonen avgjort. Segern blev
enkel på nya rekordet 15,0/2160 m
och segern var värd 20.000 kronor.
Broby Norrgård AB är ägare och
uppfödare till femåringen.

Kajsa Frick hade två hästar
till start på Solvalla igår.
Bäst lyckades Prins Norrgård som spurtade till seger
för Ulf Eriksson.
Ifjol tog Prins Norrgård en V75seger då han vann Klass II-försöket på Bergsåker i augusti. Zola
Boko-sonen fick sedan vänta ända
tills igår innan nästa seger kom
och den var verkligen välförtjänt.
Prins Norrgård har inte haft något
flyt alls i år men igår klaffade allt
helt perfekt. Från bakspår på til�lägg kom han bra igenom från start
och när positionerna var intagna
satt han perfekt placerad i andrapar utvändigt. Där kunde Ulf Eriksson sitta och gotta sig ända tills
mitten av slutsvängen då han attackerade i tredjespår. Fyraåringen
avslutade sedan bra över upploppet och fångade in ledande favoriten Fonda Boko i god tid före mål.
Segertiden blev 15,0/2160 m och
det är Broby Norrgård som är både
ägare och uppfödare. Förstapriset
var 30.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT
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månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Forsman - Har vi kört 1.25 full distans
med och allt är bra med honom för dagen.
Hank the Keeper - Har jobbat bra men
blev lite knölig. Han behövde lite återhämtning och har tagit det lite lugnt för
dagen.
Moet - Jobbar på riktigt bra och har växt
och blivit rejäl. Vi har kört 1.24 full distans utan problem.
Sognare - Är en kompakt märr som är
mycket jobbad och hon kvalade på 24,5
och var helt ok.
Wein on Line - Har dämpat sig något
igen och fungerar bra i jobben. Han har
gått mycket styrketräning och vi har varit
försiktiga med att trycka till med tempo.

treåringar

Cash Lady - Fick ta det lite lugnt och har
gått lite motion för blodvärdena var inte
halt 100. Nu känns hon dock bra igen.
Charmante Amok - Skulle ha varit med i
Breeder’s Crown-uttagningarna men åkte
på en sårskada. Det satt bara i några dagar
men vi kunde tyvärr inte starta. Hon jobbar bra igen och har ett treåringslopp på
Romme i mitten av november.
Hyleri - Gör det riktigt bra med tanke på
de förutsättningarna vi haft med henne.
Hon har placerat sig i sina tre starter och
sänkt rekordet hela tiden.

Prototype Hanover - Har jobbat riktigt
bra men var usel senast. Vi har inte hittat
några krämpor så här långt men ska göra
ytterligare undersökningar.

fyraåringar

Fancy Keeper - Har kommit tillbaka rejält sista veckorna och känns stark och fin
i jobben. Hon är inte alls långt borta från
start och gick under 1.20 i senaste jobbet.
L.C. - Ska jag prova lite ny utrustning på
till nästa start. Han känns stark och fin i
jobben men saknar udden i lopp.
Simb Ransom - Galopperade i ett par
montéstarter så vi har gått igenom och behandlat honom.
Stern - Har gått mycket tryckvagn en period och återupptar joggningen i början av
november.
Xanthis Business - Jobbar bra efter behandling och gick något 1.19-jobb förra
veckan så han är åter startklar.

femåringar

Glimmer U.S. - Har dåligt med lopp och
jag hittar inte någon riktig bra uppgift för
jag vill ha med honom där framme direkt.
Jag tycker att han ska räknas i sin klass.
Spero Vincere - Kastrerade vi för några
veckor sedan och allt har gått bra så han
har bara gått lite backträning efter det.
Yvaine Gene - Behandlade vi en muskelskada på och hon har återupptagit träningen. Hon går bara på slätt underlag än
så länge

oktober2017
äldre

Aston - Var väldigt bra vid segern men
har inga passande lopp alls nu så vi får
vänta och träna på.
Cool Keeper - Jobbar på bra och vi har
fräschat till honom lite smått inför vintersäsongen då vi tycker att vi kan ta ut
honom.
Diamond of Ace - Blev halt efter senaste
starten så han har tyvärr fått sluta sina dagar.
Sandrngham Hanover - Har gjort det
bra på höstsidan men senast fick han ett
opassande lopp så han gav upp. Det finns
något lopp i slutet av november och så
fräsch och fin som han är nu var det länge
sedan han var.
Västerbo Exclusive - Var inte till sin fördel i senaste starten så nu har vi provat att
ridträna honom för att se om han kan få en
liten nytändning.

ändringar
in

Sognare -15 e. Scarlet Knight

ut

Nygårds Ivar

Tack för allt!				
Diamond of Ace
									 2008-2017

månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

Busfrö - Tränar på för fullt och känns stark
och rejäl för dagen så jag tänkte faktiskt
kvala honom i månadskiftet.
Fairchild - Skötte kvalet på ett jättefint
sätt och känns fantastiskt fin i träning så
jag är klart nöjd med henne.
Fame - Är en stor och rejäl dam som sköter träningen på bästa sätt. Vi ligger dock
bara runt 1.30 i jobben men det finns inget
att anmärka på.
Farica - Skötte kvalet på ett bra sätt men
har vuxit och blivit lite sliten i bakknäna så
vi har behandlat dem. Därför har hon tagit
det lite lugnare.
Fascinate - Tränar på planenligt och går
mycket mängdträning. Han har musklat på
sig bra senaste tiden.
Fastnet - Går mer mängdträning än snabbjobb nu och har lagt på sig en del muskler.
Han sköter sig utan anmärkning.
Frederic - Kvalade på ett kanonsätt och
har fin teknik och psyke.Han tog kvalet på
bästa sätt och går nu mängdträning.
Joffrey - Känns spänstig och fin och har
kört runt 1.28 med honom på ett jättebra
sätt.
Lady X. - Debuterade och gjorde allt rätt
som trea på ett bra sätt. Planen är att starta
den 14:e igen och sedan ytterligare någon
mer gång.
Lonely’s Gift - Kommer allt mer och vi
har kört premietider så siktet är inställt på
premielopp under oktober.
Short Circuit - Har vi börjat att köra ett
intervalljobb i veckan med och vi är nere
på 1.50-tider. Han tar åt sig träningen på
bästa tänkbara sätt.
Vadsaninudå - Blev det inget premielopp
för den sjätte då tävlingarna blev flyttade
så vi tog det veckan efter och hon skötte
sig galant på 1.32 utan att vara som bäst
för dagen. Hon är inne i en liten växtperiod
så vi har medvetet tagit det lite lugnare en
tid.
Västerbo Jolene - Har vi tagit det lite lugnare med för hon blev sliten och knackig. Hon är inne i en växtperiod så vi kör
mycket mängdträning för dagen.
Åstas Gotthard - Var upp till Wången på
riksutställning men var inte lika fin som
här hemma. Vi kollade upp honom efter
det och han fick lite antiinflammatoriskt så
han får ta det lugnt innan vinterträningen
drar igång.

treåringar

Bitter Tears - Fick jag tyvärr stryka till en
tilltänkt start på Romme för hon hade lite
karledsproblem. Hon känns fantastiskt fin
i träning men galopperade in i första sväng
på Gävle. Hon blir spänd och är mycket
finare i träning och planen är att starta på
Romme den 17:e.
Diamant Norrgård - Har fått gå tre rejäla
jobb och kvalar eventuellt på Bollnäs den
14:e eller Romme den 17:e. Hon känns jättefin i jobben.
Drivknut - Blir bara finare och finare utan
att vi köra några riktiga tempon och han
ska ner till banan för första gången på
länge.
Höstbo Anita - Galopperade på Bollnäs
då både kusk och häst tyvärr blev för ivriga
och jag lyfte ut henne. Det rök en topplacering men hon blev ändå femma. Senast var
hon inte alls på humör men hon känns fin i
träning så vi kommer igen.
Juvel Norrgård - Har det lossnat väldigt
bra för men näst senast var hon sig inte lik
på Hagmyren. Det berodde troligen på att
hon sätter vinterpäls men hon känns fin
och får starta på i vinter.
My Magic Dream - Är nygammal i träning och har haft mycket problem. Hon går
bara motion för tillfället.
Rally Frans - Var inte alls lika fin som på
slutet när han var med i lärlingsfinalen. Vi
kollade upp och behandlade honom efter
det och han känns jättefin så han får göra
någon start till.
Se på Mig - Har vi fräschat upp och gett en
riktig rundsmörjning inför vinterträningen
och hon är riktigt laddad för dagen. Det ser
fantastiskt bra ut inför nästa säsong.
Västerbo Ka Ching - Börjar att tända till
men än så länge hänger kroppen inte riktigt med. Vi ligger runt 1.22-1.24 i varje
jobb och han går även rejält mellan jobben
så han inte tappar allt för mycket tempo.

fyraåringar

El Faro - Känns fantastiskt fin i träning
men har inte alls bjudit till och jag har inte
fått till honom i loppen. Han får gå upp till
Ewa för att få lite lugnare miljö.
Equal Time Point - Har släppt till ordentligt och känns riktigt stark och rejäl i
jobben så han kommer att debutera i mitten av månaden.
Ginger Lynn - Behandlade vi i början av
månaden och jag tycker hon var klart bra
i breddlopp som trea. Hon startar igen på
torsdag.
Share Market - Var klart bra efter lite
längre uppehåll på Romme och spurtade
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bra efter sen lucka. Senast på Bollnäs blev
han lite generad till galopp och sedan passade inte heller banan så den starten glömmer vi. Han känns jättefin i jobb efter det
så jag hoppas han får visa det i nästa start
Tina Gel - Galopperade på Åby men det
får jag ta på mig för jag tyckte hon gick
såpass bra så jag manade på henne en
gång för mycket. Det var surt för det var
en framskjuten placering som rök. Senast
passade inte banan alls och jag har balanserat om och hon känns jättefin i jobb så
jag hoppas hon får visa det på Romme.
Västerbo Isolde - Var ute på Solvalla
men blev lite generad till galopp i första
sväng. Det var inte riktigt samma tryck
i henne när hon startade på Romme som
femma så vi tog blodprov och det var lite
förhöjt så hon hade någon infektion. Nu
är värdena bra och hon tränar fint så hon
kommer ut i andra halvan av november.

femåringar

Juni Roadrunner - Är tillbaka i träning
efter att ha fått återhämta sig och hon motioneras för dagen och vi börjar att bygga
upp henne.
Prins Norrgård - Har äntligen fått den
utdelning som vi väntat länge på och det
är för jäkla skönt. Han känns jättefin i jobben efter det så han får starta i något mer
billigare lopp innan vi tänker på V75.
Västerbo Cayenne - Har varit lite svullen i ett framben så vi har tagit det väldigt
försiktigt men nu är hon i full gång igen.
Hon behöver något skarpare jobb innan vi
tittar i propositionerna.
Västerbo RealWorld - Har gjort det väldigt bra hela hösten och på Bergsåker gick
hon bra till slut som trea. Vi har fräschat
upp henne efter det och hon startar igen
nu på onsdag i Diamantstoet för att försöka komma med till finalen.
Åstas Lotta - Hade trafikproblem på
Romme men gick bra till slut och senast
felade hon direkt. Vi tar nya tag och hon
startar igen på torsdag.

äldre

Calvados Hornline - Var fantastiskt fin
senast och kämpade tappert till andraplatsen. Han har varit lite tjock i ett ben och
haft en hovböld så han har inte startat på
ett tag men allt är bra nu och han har tränat på fint. Han startar till veckan med bra
förutsättningar så det blir intressant att se.
Coyote Roadrunner - Behövde loppet
den 15:e och gick helt ok men det fattades
lite i honom. Senast spurtade han väldigt
bra som tvåa och tanken är att starta på

månadsrapport
Bollnäs den 15:e.
Tjasse - Har börjat gå lite intervaller
och båda benen ser bra ut och han känns
fräsch. Han behöver dock något skarpare
jobb innan vi tänker på att starta.
Todd Tabac - Gick jättebra senast på en
kanontid men fick tyvärr inga pengar. Vi
anmäler och hoppas att han kommer med
på Bollnäs den 14:e.
Tomtekungen - Var tunt tränad när han
kom så vi håller på att träna upp honom
och han går motion för dagen.
Torö Eldi - Debuterade för oss och var
fantastiskt fin som fyra och höll ihop travet jättebra. Det var väldigt roligt att känna henne så och hon följde upp insatsen
som tvåa för Linda senast. Hon kommer
att starta på framöver och går en intressant vinter till mötes.

ändringar
in

Juni Roadrunner -12 e. Rite on Line
My Magic Dream -14 e. Magic Technique

ut

Cupra, Petter Udsen, President Norrgård
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