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Efter en sejour i Frankrike är nu Evasion Boko
tillbaka i Kajsa Fricks stall på Rättvik.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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Prissumma

Vi har legat väldigt lågt med startandet i
början av året för vi har haft så bra förhållanden att träna på. Det har heller inte
funnits så värst mycket passande lopp så
det passade bra med en träningsperiod.
Om någon vecka tycker jag dock att det
ska släppa för vår del.
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Prissumma

18% 48.000 kr

Jag har inte startat så himla många hästar under januari men Tinas andraplats
var som en seger med tanke på vilket
kanonlopp hon gjorde och det var ett av
de bättre i karriären.
Vi har så otroligt fina träningsförhållanden nu och jag tycker att hästarna känns
starkare och rejälare i jobben även om
vi haft lite strul med infektioner. Jag tror
dock att vi får en rolig tid framöver.

månadens häst
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Tina Gel

Foto: Hanold/Foto-Mike

Foto:Fredric Gustafsson/Foto-Mike

Sto 5 år e. Orlando Vici (Fr) u. Lady Mirabelle ue. Jag de Bellouet (Fr)
Ägare: Philip konsulting HB, Vänersborg Uppfödare: Gunnar Lassis & Elisabeth Axelsson
Tränare: Kajsa Frick Skötare: Helena Grejs
Starter januari 2018: 2 0-1-0 • 16,2a • 35.500 kr.
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9/2140 2 16,5
12/2140 6 16,2

TINA
GEL

35.500 kr

VÄSTERBO
EXCLUSIVE
17.700 kr

PROTOTYPE
HANOVER
11.300 kr

53 Kajsa Frick 30.000
72 Kajsa Frick 5.500

Stolopp
Prix Ina Scot - Stolopp

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 2017: Rally Frans

nyhetsbörsen
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Ny seger för Leif och Leka

Met spetsade öron skär Leka mållinjen som vinnare på Romme.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Vid fredagens tävlingar på
Romme blev det seger för
Leif Witasp och Leka.
Katrin Fricks nyblivna fyraåring infriade favoritskapet
utan större problem.

Leka svarade för en rejäl insats när
hon tog karriärens andra seger under fredagskvällen. Trots ett lopp
utvändigt ledaren kunde hon avgöra säkert sista biten. Leif Witasp
kunde komma ner i rygg på leda-

ren en stund på baksidan men när
slutstöten sattes in kopplade Sergei Hanover-dottern greppet sista
biten.
OLA HALLERSTEDT

180113

Kajsa och Sansiro avgjorde
Det blev en seger för Kajsa
Frick på Romme igår.
Tillsammans med Johan
Sandströms Sansiro Gel
vann hon dagens femte
lopp.
Sansiro Gel svarade för en rejäl
insats när han vann på Romme
igår. Kajsa Frick prickade bra från
springspår men blev infångad av
innerspårets Ridgehead Karisma
och tvingades gå utvändigt denne
hela vägen. Trots den tunga resan
kunde sexåringen avgöra säkert
sista biten.
OLA HALLERSTEDT

Johan Sandströms Sansiro Gel och Kajsa Frick på väg mot seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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I’m a Keeper - Jobbar på och har gått
mycket skogsmotion senaste veckorna.

treåringar

Forsman - Har varit inne och gått på
rundbanan och gick 1.21/1600 m. Han
verkar stark och rejäl så det blir kanske
kval under februari.
Hank the Keeper - Har tagit det lugnt en
period men ska dras igång nu.
Ibby Jean Boko - Jobbar på riktigt bra
och är en tidig och lättravande häst så hon
kan starta inom kort.
Moet - Har haft en liten svacka men det
kan hon få ha för hon har kommit ganska
så rejält. Hon har gått mycket mängdträning under månaden.
Sognare - Dunkar på i full utsträckning
och har jobbat på. Hon får gå lite rejäl intervaller nu så får vi se.
Wein on Line - Är väldigt stark men har
psyket emot sig lite. Han har dock uppfört
sig riktigt bra senaste tiden så vi får se om
vi kvalar under februari.

fyraåringar

Cash Lady - Kör vi mycket rejäla skogsturer med för hon blev så less på intervaller så därför har vi lagt om träningen.
Charmante Amok - Var sjuk i december
men det släppte vid årsskiftet och hon har

jobbat på i full utsträckning efter det. Senast kändes det att hon hade nytta av den
träningen för hon gick i mål med lite krafter sparade och det bådar gott för framtiden.
Prototype Hanover - Gör det hyggligt
för dagen men det finns mer inombords
än vad han visar. Jag hoppas att det ska
släppa för honom för jag tycker det är en
skön herre.

femåringar

Fancy Keeper - Har jobbat på i full utsträckning men behöver något finslipande
jobb innan hon är startklar igen.
L.C. - Kom helt på vingel senast så den
starten är det bara att glömma. Han får
starta på för han känns rejäl i träning.
Simb Ransom - Har varit behandlad i
några omgångar nu och börjar komma
igång. Han har dock endast gått motion
men nu är det jobb som väntar för honom.
Stern - Har kommit ner i farter så han är
startklar. Han har känts stark en längre tid
men om han har tempot får vi starta och
se.
Xanthis Business - Har faktiskt inga passande lopp och jag vill bara starta honom
i auto eftersom han är lite dum med voltstart. Han har tränat hela tiden och fortsätter med rejäla vinterträning tills vi hittar
något lämpligt lopp.
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äldre

Aston - Slåss om segern när han går felfritt och har en bra dag. Senast hoppade
han bort mycket men gick rejält till slut
som trea så vi får ta honom som han är
och det är bara att hålla i sig.
Cool Keeper - Har haft en träningsperiod
och känns stark och rejäl nu. Han ska få
något till jobb och sedan är han startklar i
mitten av februari.
Glimmer U.S. - Gnider på och drar åt sig
någon krona hela tiden. Han visar dock
inget extra sista biten så det saknar jag.
Sandrngham Hanover - Har börjat att
lulla igång efter sin senskada och nu är
det gynnsamma förhållande att dra igång
igen.
Quand Venez Vous - Kom in vid årsskiftet och så här långt känns det riktigt bra.
Det ska bli spännande att se vad hon kan
uträtta.
Västerbo Exclusive - Tog sig i kragen i
sista starten och visade att det finns lite
gry kvar i honom. Han har känts rejäl
hemmavid så jag hoppas att han kan fortsätta att visa samma kurage som senast.
Yvaine Gene - Har vi lite oflyt med och
hon fick en bakterie i ögat. Hon har jobbat
bra en längre tid men står på kortison så
vi får se vad doktorn säger. När vi tar bort
det är det bara att starta.

ändringar
ut
Spero Vincere
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tvååringar

Bon Marie - Är inne i en period med bara
styrketräning och hon sköter sig exemplariskt för dagen.
Elektra M.R. - Är en väldigt förnuftig
häst som gör det vi begär. Hon har varit lite
hostig och tagit det lugnt men nu är hon
frisk igen och går mängdträning.
Fanny Flex - Kom in lite sent men är en
väldigt trevlig och förnuftig häst. Hon har
redan kommit i vagn men joggas bara för
dagen.
Galaxy - Är en jättefin travare som har tränat på med styrketräning och jag har inget
att anmärka på.
Garca - Är väldigt lik sin syster både till
utseende och temperament och hon har
väldigt lätt för sig.
Giselle - Har varit ute på lite äventyr och
hoppade ur hagen. Hon fick ett sår på ett
framknä som fick sys men det var inget allvarligt. Därför tar hon det lugnt för dagen.
Gracile - Är allt bara bra med och hon går
styrketräning och uppbyggnad. Hon har
väldigt lätt för sig.
Gracy - Har nog gått omkull i hagen eller
fastnat i boxen för hon blev väldigt sned
och fick en svullnad på knäskålen. Det ska
får självläka så hon tar det lugnt för dagen.
Guardian - Är en väldigt fin häst med
mycket utstrålning och han gör allt rätt för
dagen.
Gusto - Tillhör en av de större hästarna
och hon gör det vi begär. Hon har bra driv
i steget.
Husar Norrgård - Är stentuff men mycket snällare att köra i vagn än vad han var
under tömkörningen. Han har ett väldigt
bra driv i steget.
Kung Norrgård - Är en lite lättare typ av
häst men mycket fin exteriör och gång. Det
driver på bra för honom.
Lerdals Kassandra - Är ett jättefint kallblod med väldigt fin exteriör. Hon är bara
tömkörd än så det dröjer någon vecka innan hon är i vagn.
Mr Ben Bishop - Har vuxit på sig bra och
fått rejält med muskler och han är en av de
som kommit längst med uppträningen.
My Golden Eye - Har blivit lite bakrädd
så vi tar det lite lugnt även om hon tränar
på för fullt.
Papaya Roadrunner - Har väldigt lätt för
sig och gör det hon ska. Enda strulet är att
hon har lite problem med munnen så vi ska
ta bort vargtänderna.
Quite a Barbara - Gör det vi begär och är

väldig enkel att ha att göra med.
Theon - Har bra muskler och ett väldigt
fint driv i steget. Han kom i vagn sent så
han joggas bara för dagen.

treåringar

Busfrö - Har åkt på en strålbensfraktur så
prognosen ser tyvärr inte så bra ut.
Fascinate - Har vi kastrerat och det har
gått bra så han är i full träning igen och har
inte tappat något.
Fastnet - Har vi kastrerat och åtgärdat så
han har bara tagit det lugnt en period. Han
kommer att gå in i full träning nu i månadsskiftet.
Joffrey - Tränar på bra och känns stark och
rejäl. Jag har inte testat honom något direkt
så han har bara sprungit 1.30 men löser det
på ett jättebra sätt.
Lady X. - Fick oturligt nog en halsinfektion senast hon startade så därför klappade
hon ihop totalt. Hon fick medicin och tog
det lugnt men känns åter fin i träning så
hon startar igen på Eskilstuna den 12:e.
Short Circuit - Är stor och gänglig men
orkar med sig mer och mer hela tiden. Han
går bara styrkejobb för tillfället för att lägga på sig muskler.
Vadsaninudå - Gör allt rätt och går styrketräning mellan jobben.
Västerbo Jolene - Går bara uppbyggnad
och mängdträning och sköter det på bäst
sätt. Hon ska börja sänka tiderna i slutet
av månaden.
Åstas Gotthard - Känns väldigt smidig
och fin efter att han blev åtgärdad och han
går riktig vinterträning för dagen.

fyraåringar

Bitter Tears - Hade jag tänkt göra årsdebut med i början av februari men hon har
haft lite dåliga blodvärden. Nu känns hon
klart bra igen och är väldigt stark och rejäl
i jobben så vi siktar på att starta i slutet av
månaden.
Diamant Norrgård - Tränar på riktigt bra
och debuten skötte hon med bravur. Trots
opassande bana gick hon felfritt och med
bra spänst över mål. Det ser lovande ut och
hon kommer ut igen om två veckor.
Drivknut - Blev behandlad och är friskförklarad i månadsskiftet så nu går han in i
en riktig träningsperiod.
Höstbo Anita - Känns stark och rejäl för
dagen och vi ska börja att trycka av henne
och sänka tiderna successivt.
Juvel Norrgård - Har dragits med lite dåliga blodvärden men känns nu åter stark
och rejäl så hon kommer ut när som helst.
My Magic Dream - Går rejäl vinterträning
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och känns starkare för varje vecka. I slutet
av månaden ska vi börja köra banjobb.
Rally Frans - Felade senast på Bollnäs
och det var surt. Det berodde säkert på att
det blev för snävt i doseringen och annars
hade han varit långt framme. Han känns
fortsatt fin i träning så han startar igen på
Eskilstuna den 12:e.
Se på Mig - Sköter jobben på bästa tänkbara sätt och känns väldigt fin för dagen.
Årsdebuten är inplanerad till mitten av
mars.
Västerbo Ka Ching - Har blivit en helt
annan häst både i kropp och rörelsemönster och känns riktigt fin för dagen. Han
gick ett banjobb på dåligt underlag efter
1.30 och nu börjar vi sänka farterna successivt. Om det fortsätter så här blir det
debut i mars/april.

femåringar

El Faro - Trivs väldigt bra hos Ewa och
tränar jättebra. Planen är att göra årsdebut
i slutet av månaden.
Ginger Lynn - Har dragits med dåliga
blodvärden och var sig inte alls lik på
Romme. Nu känns hon bra i jobb igen och
startar på Gävle den 12:e så vi hoppas att
senaste insatsen var en engångsföreteelse.
Tina Gel - Var fantastiskt bra på Solvalla
som tvåa och har gjort det jättebra. Hon
startar härnäst på Romme på fredag.
Västerbo Isolde - Har känts väldigt stark
och rejäl och fungerar bra med den nya
utrustningen. Hon gick provlopp förra
veckan och kändes fin så tanken är att
starta på Romme den 13:e.

äldre

Calvados Hornline - Har fått rejält med
annan träning och gått mycket på styrkebanan så det ska bli intressant att se. Han
känns jättefräsch och fin och startar på
Romme den 9:e så jag hoppas att det ger
resultat.
Coyote Roadrunner - Har löpt jämnt och
bra men senast hade han otur då det var
lite för löst åt honom så han slog ihop.
Annars hade han fått en fin slant men det
är hans årstid nu så han får starta på under
vintern.
Evasion Boko - Var jättefin när hon
kom hem från Frankrike och det verkar
ha gjort henne gott med de tuffa loppen
på Vincennes. Det ska bli väldigt intressant att se hur det fungerar med kortare
distanser och hon gick bra förra säsongen
med samma upplägg så jag tror hon har
mycket kvar att hämta.
Juni Roadrunner - Har blivit kvitt sina

månadsrapport
dåliga blodvärden och blivit mycket piggare i träning och hon känns jättefin. Hon
har dock en månad kvar innan vi tänker
på att starta.
Prins Norrgård - Gick väldigt bra på Solvalla till 100 kvar och efter loppet markerade han lite så vi kollade upp honom och
det visade sig att han hade en benflisa i en
kota som vi har opererat bort.
Tjasse - Har det bara strulat med när vi
har anmält och senast var inte värden helt
100 så jag valde att stryka. Vi tar nya tag
på Gävle på måndag.
Todd Tabac - Har inte alls varit sig lik
och det har strulat med blodvärdena så
han har tagit det lugnt hela månaden.
Västerbo RealWorld - Blev det alldeles
för tufft åt på Romme och det visade sig
att hon hade dåliga muskelvärden efter
loppet. Hon har bara tagit det lugnt och
vi tar nya prover innan hon får gå in i en
hårdare träningsperiod.
Åstas Lotta - Felade direkt på Romme
så det var inget att säga om. Efter det har
hon varit ute i provlopp och varit jättefin
så formen är det inga fel på. Tyvärr har
hon dåligt med passande lopp så hon startar när tillfälle ges.

ändringar
in

Evasion Boko -11 e. From Above
Fanny Flex -16 e. Federal Flex
Lerdals Kassandra -16 e. Solör Stegg

ut

Equal Time Point, Fame, Farica, Västerbo Cayenne, Xante Gel, Xenon Gel
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