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Kajsa och Leif är laddade till tänderna
inför en ny spännande tävlingssäsong.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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Nu när vintern äntligen har kommit har
vi tränat på riktigt rejält och de hästarna
som vi tycker är i ordning har startat och
gjort hyggligt ifrån sig faktiskt. Jag hoppas vi får lite form på hela stallet nu så att
snön gör oss nytta.
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Prissumma

39% 131.400 kr

Årets sista månad blev betydligt bättre
än november och det var kul att Tina Gel
och Equal Time Point fick vinna lopp. Nu
har vi fina träningsförhållanden och då
känns det roligare att man får chansen
att sätta hästarna i form. Det är också
väldigt inspirerande med alla fina unghästar som vi har i stallet.

årskrönika
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Vinstrikaste hästar 2017
Treåringar

Nu har vi vänt blad och har ett nytt
år framför oss. Vad säger du om
2017?
– Det blev inte alls som jag hade tänkt
mig. På förhand trodde jag att vi skulle
få ett jättebra år och det började även
väldigt bra men sedan var det något
som hände. Det har inte alls fungerat,
varken som kusk eller på tränarfronten. Siffrorna har varit sämre och jag
har större visioner än så.
När du ändå tar upp det, vad har du
för visioner för 2018?
– Nu har vi gjort ett rejält omtag och
det här kommer att bli lite prövningens
tid. Jag har t.ex. lagt om vinterträningen och det ska bli intressant att se
skillnaden. Jag tycker att vi har förberett hästarna men ändå blir det dåliga
insatser. Såklart har jag större ambitioner och önskan är att komma över 10 i
segerprocent som tränare och köra in
över två miljoner kronor. Jag hoppas
att förändringarna kommer att synas
på tävlingsovalerna under året.
Du får välja en enskild händelse från
året som gick som var extra rolig.
Vad är det?
– Då väljer jag fyrlingen på Rättvik i
september. Det var jättekul! Den dagen
levererade både jag och hästarna på
den nivå som jag vill ligga på.
Något som inte var lika roligt?
– När vi fick ta bort vår hund Eddie. Det
är det jobbigaste beslut man kan ta och
han var min bästa vän.

Vad har du för känsla när vi ser tillbaka på 2017?
– Jag är aldrig riktigt nöjd tycker jag
och det var i alla fall länge sedan. Vi
har ju dragit ner på hästantalet och har
nu runt 25 stycken. Det har ramlat in
någon bättre seger och bl a Charmante
Amok tjänade hyggliga pengar trots
att hon hade otur i de större loppen.
Cool Keeper har haft svårt att komma
tillbaka men vi hopas på ett bättre år
2018. Jag har också fått in lite unghästar under hösten som verkar riktigt bra
för dagen.
Om du får plocka fram någon höjdare
från fjolåret, vad blir det?
– Då får jag säga Charmante Amoks
seger i E3 consolation.
Något tråkigt minne då?
– Det var att vi förlorade Diamond of
Ace. Jag har själv fött upp honom och
han har stått i mitt stall hela livet. Vi
har kämpat med honom och hans skador men har har kommit tillbaka gång
efter gång så att han fick bräcka i ett
lopp var ledsamt.

1. Charmante Amok
2. Se på Mig
3. Rally Frans
4. Cash Lady
5. Prototype Hanover

247.700:103.848:76.300:76.100:63.400:-

Fyraåringar

1. Tina Gel
2. Västerbo Isolde
3. Xanthis Business
4. Ginger Lynn
5. L.C.

154.700:144.700:141.700:82.900:57.800:-

Äldre

1. Cool Keeper
2. Västerbo RealWorld
3. Sandrngham Hanover
4. Aston
5. Sansiro Gel

241.200:183.900:125.300:117.700:102.100:-

månadens häst
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Rally Frans

Foto: Hanold/Foto-Mike

Foto:Fredric Gustafsson/Foto-Mike

Valack 3 år e. Syrinxian (US) u. Arnizette Nova ue. Super Arnie (IT)
Ägare: Stall Rally Frans Uppfödare: Tesch Power KB, Bro
Tränare: Kajsa Frick Skötare: Linda Artursson
Starter december 2017: 2 0-2-0 • 16,7am • 30.000 kr.
Bs 171204
Ro 171230

1
2
3

7/2140 2 17,2a
1/2140 2 16,7a

RALLY
FRANS
30.000 kr

EQUAL
TIME POINT
29.500 kr

TINA
GEL

25.500 kr

36 Kajsa Frick 15.000
63 Kajsa Frick 15.000

Svensk Travsports Grundserie
Svensk Travsports Grundserie

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 2017: Prins Norrgård
November 2017: Xanthis Business
December 2016: Aston

nyhetsbörsen

december2017

171201

Helläcker Tina Gel på Romme
Tina Gel tog igår sin femte
seger för året.
På Romme infriade hon
favoritskapet tillsammans
med sin tränare Kajsa Frick.
Tina Gel och Kajsa Frick vann enkelt V64:ans fjärde avdelning på
Rommetravet igår. Som vanligt
kunde hon inte vara med från början utan hamnade bland de absolut
sista men Kajsa tog ett initiativ ur
den första sväng och avancerade
framåt. Vid varvning körde hon
sig till tät och sedan var loppet
På lätta fötter sprintar Tina Gel undan till en smått överlägsen seger.
i princip över. Fyraåringen hade
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
full kontroll på händelserna och
sprintade lätt undan över upplop- 15,6a/2140 m. Philip konsulting tjänade 20.000 kronor.
pet till en övertygande seger på HB äger Orlando Vici-dottern som OLA HALLERSTEDT
171210

171223

Lätt för Kajsa och Equal Time
Point ordnade
Rags to Riches
Kajsa Frick noterades för en tidig julklapp
seger på Bollnästravet igår.
Tillsammans med Billy
Svedlunds Rags to Riches
spårade hon tredje loppet
runt om.

Kajsa Frick ordnade igår andra
raka för Rags to Riches. Från innerspår prickade Kajsa perfekt och
kunde enkelt hålla upp ledningen.
Hon fick sedan bestämma i täten
och Pine Chip-sonen gick säkert
undan över upploppet.
OLA HALLERSTEDT

Igår tog Equal Time Point
karriärens första seger.
I sin fjärde start blev det
vinst för sin tränare Kajsa
Frick.

171228

Aston avslutade
året med seger
Aston kan se tillbaka på en
lyckad säsong.
På 16 starter har det blivit
fyra segrar och den senaste
kom igår på Gävle.

Kajsa Frick gjorde resan till Bollnäs med Equal Time Point och
kunde ta en snygg spurtseger. Efter
ett lopp i tredje-par utvändigt liftade Kajsa med i rygg genom slutsvängen och in på upploppet sattes
attacken in. Fyraåringen avslutade
vasst sista biten och hade kopplat
grepp redan 100 kvar. Segern blev
säker på nya rekordet 17,3a/2140
m och det är Jan I Jönsson som
äger Gigant Neo-sonen. Förstapriset var 20.000 kronor.

Att Aston sitter inne på bra kapacitet råder det inga tvivel om men
allt som oftast sätter galopper käppar i hjulen för honom. Igår skötte
han sig dock bra och travade hela
vägen vilket resulterade i seger.
Tränare och ägare Leif Witasp fick
dock plocka fram sina förstklassiga körhänder för det gick verkligen som på nålar emellanåt. Efter
en offensiv inledning avancerade
Aston fram utvändigt ledaren efter
ett halvvarv och trots den tunga resan kunde Järvsöviking-sonen avgöra säkert sista biten.

OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
ettåringar

I’m a Keeper - Går mycket mängdträning och nu när vi har så fint att köra på
får han gå rejäla turer.

tvååringar

Forsman - Känns riktigt fin för dagen och
han är rejält grundjobbad. Eventuellt blir
det kval i slutet av månaden.
Hank the Keeper - Har gått mycket träning och känns faktiskt riktigt bra. Han
ska fortsätta några veckor till med den
sortens träning.
Ibby Jean Boko - Kom in för en månad
sedan och är en liten nätt dam. Hon är en
otroligt fin travare och har kvalat på 20,4.
Moet - Har jag gnuggat på rejält en period och hon ska få börja gå lite tempo.
Jag räknar med att kvala henne under februari.
Sognare - Har gått mycket intervaller och
mängdträning och får fortsätta med det nu
när det är så fina träningsförhållanden.
Wein on Line - Har lagt på sig och blivit grov och fin. Han har dock sitt humör
emot sig men är rejält jobbad en period nu
och han är inte långt ifrån kval.

treåringar

Cash Lady - Har vi kört skogsträning och
långa pass med och det känns som att hon
är starkare nu än när hon senast startade.
Charmante Amok - Blev sjuk i samband
med senaste starten på Solvalla och fick ta
igen sig en vecka. Nu är hon åter i full träning och känns som hon ska och hon har
ett bra lopp i slutet av månaden.

Prototype Hanover - Var det ett fall
framåt med senast. Det har inte varit något tryck i honom och han har känts seg
men nu var han tillbaka. Han ska bli intressant att följa framöver.

fyraåringar

Fancy Keeper - Blev struken på Bergsåker men det var inga större skavanker
utan hon fick bara ta igen sig några dagar.
L.C. - Gnuggar vi på rejäl och ser om vi
kan få till honom lite så att han också får
vinna lopp. Han har inga bra uppgifter
framöver så vi lägger in ett riktigt träningspass.
Simb Ransom - Går tryckvagn för dagen
för han är behandlad i bakknäna.
Stern - Är tillbaka och känns faktiskt lite
på gång. Han har dock säkert någon vecka
kvar innan vi kan anmäla.
Xanthis Business - Har gjort det bra i
sina starter på slutet och jag får hitta lite
lämpliga lopp att starta på i. Däremellan
får jag vara lite tuff mot honom på våra
vintervägar.

femåringar

Glimmer U.S. - Har höjt sig lite och gått
bra i skymundan och t.o.m. fått vunna
lopp. Han får starta på vid rätt tillfälle.
Spero Vincere - Var ok i comebacken
som valack. Han har gått mycket under
sadel och det verkar som att han trivs med
det så vi ska prova att kvala i monté.
Yvaine Gene - Har jobbat på en längre tid
och känns startklar. Tyvärr har hon fått en
liten åkomma i ett öga så vi håller på att
behandla det.
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äldre

Aston - Är som han är men senast fick
han gå runt dem i tredjespår upp i dödens
och vann ändå säkert. Han är dock oberäknelig.
Cool Keeper - Har varit lite behandlad
från och till i början av december och nu
gått rejält en hel månad. Han får göra så
ytterligare några veckor innan det är dags
för årsdebut.
Sandrngham Hanover - Fick känning i
ett ben i senaste starten men verkar vara
på bättringsvägen så vi smålunkar med
honom för dagen.
Quand Venez Vous - Är alldeles nyinkommen och är en stor och rejäl märr.
Hon har inte gjort så mycket sedan senaste starten av november.
Västerbo Exclusive - Var klart uppåt i senaste starten och det känns att han är på
gång nu. Han har dock dåligt med poäng
men vi ska prova att komma ut i monté för
han har tränat mycket under sadel i vinter.

ändringar
in

Ibby Jean Boko -15 e. Zola Boko
Quand Venez Vous -09 e. From Above

ut

Hyleri

månadsrapport
stall kajsa frick

Xenon Gel - Går mängdträning för dagen
och sköter sig väldigt bra.

ettåringar

tvååringar

Bon Marie - Sköter träningen galant och
det är inga konstigheter. Hon rör sig väldigt bra och enkelt.
Elektra M.R. - Gör allt rät och är en fantastiskt trevlig individ som uppför sig som
en äldre häst. Hon har kommit riktigt in i
mängdträning och uppbyggnad nu.
Galaxy - Är en liten dam med mycket humör men hon är en väldigt fin travare som
rör sig enkelt.
Garca - Är en rejäl dam som lägger mycket mark under sig och hon är en av de som
kommit längst. Allt går som på räls så här
långt.
Giselle - Sköter träningen på bästa sätt och
är inne i en uppbyggnadsträning. Jag har
inget att anmärka på.
Gracile - Gör allt vi begär och är väldigt
trevlig att ha att göra med.
Gracy - Har växt väldigt mycket senaste
veckorna och har inte riktigt hunnit med
sig själv. Hon är lite knöligare än tidigare
men en väldigt förnuftig häst.
Guardian - Rör sig bra och är en jättefin
häst som är proportionerlig och rättställd.
Gusto - Har bra storlek och kommer att bli
rejäl. Hon är väldigt snäll och trevlig att
ha att göra med och rör sig på ett bra sätt.
Husar Norrgård - Ser ut som en treåring och är stenhård i psyket. Det har varit
lite jobbigt med inkörningen så vi har inte
fått honom i vagn än men det dröjer inte
många dagar. Vi tar dock det säkra före det
osäkre med tanke på hans storlek.
Kung Norrgård - Har kommit i vagn nu
och är en väldigt fin häst exteriört. Han är
dessutom väldigt klok.
Mr Ben Bishop - Går mycket styrketräning för tillfället och rör sig bra. Han sköter sig på bästa tänkbara sätt och har bra
storlek.
My Golden Eye - Har väldigt lätt för sig
och rör sig mycket fint.
Papaya Roadrunner - Är en liten räsermaskin som är väldigt fin i kroppen och
har ett väldigt spänst i steget. Inkörningen
har gått snabbt och bra och hon är en förnuftig häst.
Quite a Barbara - Är som sina syskon
och en liten spjuver men hon rör sig bra.
Theon - Är lite periodare och ena dagen är
han from som ett lamm medan andra dagar
kan han hitta på hyss. Vi har därför tagit
någon säkerhetsvecka med tömkörning.
Xante Gel - Sköter sig exemplariskt för
dagen och går mängdträning.

Busfrö - Har fått ta det lite lugnt under helgerna och blivit behandlad av en equiterapeut. Han känns mycket bättre nu och går
enbart styrketräning.
Fame - Har blivit mycket finare i sitt framknä som hon har haft problem med och
hon går enbart styrketräning för dagen.
Farica - Har fått mycket mer muskler sista
tiden och lagt på sig rejält. Hon känns väldigt stark och fin för dagen.
Fascinate - Har kommit in i en liten trotsålder men känns väldigt stark och rejäl.
Han är fräsch och fin och tränar på med
styrka som vanligt.
Fastnet - Är en jättefin häst som gör allt
rätt för dagen och han går bara uppbyggnadsträning men känns stark och rejäl.
Joffrey - Har efter en lite lugnare period
jobbat på för fullt igen och han känns jättefin för dagen.
Lady X. - Har vi bestämt oss för att träna
mot start på Solvalla den 16:e. Hon gick
banjobb förra veckan på 1.21 på ett jättebra sätt så det blir spännande att se vad hon
kan uträtta framöver.
Short Circuit - Var lite hängig i samban
med jul och nyår så vi tog blodprov men
hittade inga direkta konstigheter så hon
var nog bara lite down helt enkelt. Hon har
piggnat till och blir bara bättre och bättre.
Vadsaninudå - Har vi kört 22,0/1600 m
med för någon vecka sedan på ett jättebra
sätt. Hon går nu bara rejäl mängdträning
och har musklat på sig och känns fantastiskt bra.
Västerbo Jolene - Var inne i en växtperiod
och var knölig och vi behandlade knäna.
Hon har börjat jogga efter det och känns
jättefin och får en riktigt styrketräning de
kommande veckorna.
Åstas Gotthard - Fungerade inte fullt ut
i slutet av året så vi gjorde en rundsmörjning på honom. Han har tagit det lugtn och
ska sätta igång med styrketräning i mitten
av månaden.

treåringar

Bitter Tears - Har bara gått mycket mängd
och styrketräning en längre tid. Hon känns
väldigt stark och rejäl och ska kombinera
banjobb med styrka och planen är att starta
i månadsskiftet.
Diamant Norrgård - Fick äntligen kvala
och löste det på ett bra sätt. Hon är väldigt
fin men har tyvärr humöret emot sig emellanåt och planen är att starta i mitten eller
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slutet av månaden.
Drivknut - Var inte som jag ville ha honom i ett banjobb för någon vecka sedan
så vi har behandlat honom.
Höstbo Anita - Fick problem med en
bakkota och kan ha vrickat sig så vi har
behandlat den och hon går bara mängdträning nu.
Juvel Norrgård - Vet jag inte riktigt vad
som hände med på Färjestad för det var
nästan som att hon fastnade och skulle gå
omkull. Hon fann sedan aldrig rytmen efter det och vi har kollat upp henne efteråt.
Vi hittade lite i vänster framknä så hon är
åtgärdad och går bara styrka under månaden.
My Magic Dream - Har fortsatt med
mycket mängdträning och går inga tempojobb. Vi fortsätter att jobba på med styrketräning.
Rally Frans - Skulle ha startat i slutet av
månaden men stod med undertemp efter
vaccination så vi strök. Han var klart bra
i senaste starten på ett positivt sätt och får
göra några starter under vintern för han
känns så fin och går bra på brodd.
Se på Mig - Går vinterträning nu och har
lagt på sig muskler och både känns och ser
väldigt fin ut. Tanken är att komma igång
i mars, april.
Västerbo Ka Ching - Har faktiskt kaxat
till sig och blivit en helt annan häst på ett
positivt sätt. Han går bara mängdträning
men nu känns det som att han orkar med
sin kropp på ett helt annat sätt så det blir
spännande framåt våren.

fyraåringar

El Faro - Har blivit väldigt harmonisk
och trivs hos Ewa. Han har varit nere och
gått två banjobb och känns stark och rejäl
så han får träna på så här under januari
och februari innan vi tar ut honom.
Equal Time Point - Har gjort det väldigt
bra och det känns som att det är väldigt
bra skalle på honom. Han får starta på i
vinter och nu siktar vi på Solvalla den 9:e.
Ginger Lynn - Hade jag lite för stora förväntningar på senast när det var voltstart
och det blev tyvärr galopp direkt. Hon har
riktigt bra form för dagen men lite missvisande resultatrad.
Tina Gel - Blev det lite för tufft för på
V75 med tappstart och sedan fram i dödens men hon hade ändå lite sparat. Hon
känns fräsch och fin och startar på under
vintern och kommer att tjäna fina pengar
som det känns.
Västerbo Isolde - Är irriterade i munnen
och fungerar i träning med ny utrustning

månadsrapport
men på Bollnäs tog hon inte fatt i grejerna
ändå. Nu provar vi ytterligare ny utrustning och jobbar på den här månaden. Hon
har bra kapacitet om vi får bukt med problemen och i träningen sköter hon sig exemplariskt.

femåringar

Juni Roadrunner - Har varit jättefin ett
längre tag men var helt plötsligt under
isen. Hon har återhämtat sig och vi tog
blodprov som visade väldigt höga värden.
Hon har något infektionsliknande i kroppen och tar det lugnt för dagen.
Prins Norrgård - Har varit jättefin i träning men tyvärr inte fått någon utdelning
på slutet. Senast kändes han jättefin tills
jag fick byta spår och ta i honom och sedan hände inte så mycket. Han tränar bra
och får eventuellt starta på Solvalla den
10:e.
Västerbo Cayenne - Blev svullen i ett
ben och det var inte samma som hon har
haft problem med utan ett annat. Vi lyste
det och det visade sig att hon har blödningar i gaffelbandet så nu får hon bli
mamma.

Västerbo RealWorld - Blev det lite för
täta starter för på Solvalla då hon kändes
jättefin och kopplade grepp men sedan
blev helt stum. Vi har tagit blodprov och
det var inga fel så nu går hon vinterträning. Hon känns jättefin och vi siktar på
start den 20:e.
Åstas Lotta - Fick en liten paus och blev
lite dålig i samband med vaccination så
det blev lite ofrivillig vila. Nu är hon på
bättringsvägen och planen är att starta på
Romme den 12:e.

äldre

Calvados Hornline - Har det inte varit
riktigt samma tryck i de senaste starterna
så vi tog beslutet att han bara ska gå i styrkebanan en månad och se om han kommer
på andra tankar. Han känns väldigt fräsch
och fin men får helt annan träning nu.
Coyote Roadrunner - Har hittat sin vinterform och gjort det jättebra men inte fått
sätta pricken över i:et. Det är dock inte
långt borta och han kommer att tjäna fina
pengar i vinter.
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Tjasse - Skulle egentligen ha startat men
var tjock i sitt ben som han har haft problem med så jag tog det säkra före det
osäkra och strök. Han känns fin och kommer eventuellt ut i slutet av januari.
Todd Tabac - Kom aldrig in i loppet på
Färjestad utan fick springa i ingenmansland och var inte lika inspirerad. Han gick
i alla fall felfritt så det var något positivt
och det är hans årstid nu så han får starta
på.

ändringar
ut

Fairchild, Frederic, Tomtekungen, Torö
Eldi, Xena Gel

