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Cool Keeper är tillbaka på tävlingsbanan
och inledde säsongen med seger. Fler lär
säkert följa för den åttaåriga hingsten.
Foto: Hanold/Foto-Mike
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Jag måste vara ganska så nöjd med resultatet under mars även om vi hade lite otur
med karledsinflammationer som satte
ner lite form på djuren. I slutet av månaden började det dock ge med sig så jag
hoppas vi kommer igång nu och får ut lite
unghästar under april.
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Mars var en bra månad och årsdebuten
med Se På Mig var himla kul. Jag har
känt i träning att hon har blivit en helt
annan häst och att sedan få vinna på ett
sådant sätt med 1.28 sista varvet åkandes. Det bådar gott för framtiden och
lite större lopp. Tina Gels insats på Bollnäs var också kanon och hästarna har
presterat bra över lag så jag hoppas att
det håller i sig lite nu. Tvååringarna har
tränat på rejält nu när vi har så fina träningsmöjligheter och de får bra styrka.
Det ska bli intressant när vi börjar med
tempojobb och se hur långt komna de är.

månadens häst

mars2018

Tina Gel

Foto: Hanold/Foto-Mike

Foto:Hanold/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 mars 2018: 2 1-0-0 • 15,2a • 60.000 kr.
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CHARMANTE
AMOK
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COOL
KEEPER
50.300 kr

35 Kajsa Frick
41 Kajsa Frick

30.000
30.000

Januari 2018: Tina Gel
Februari 2018: Tina Gel
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
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180302

180303

Toppinsats av Charmante Amok

Ny seger för
Tina Gel

Igår tog Charmante Amok
årets första seger.
På Örebrotravet bollade hon
och tränare Leif Witasp med
konkurrenterna.
Charmante Amok tog en välförtjänt seger under torsdagskvällen
då hon lade konkurrenterna på
rygg i Svensk Travsports Unghästserie på Örebrotravet. Leif Witasp
provade framåt direkt från tillägg

och kunde landa utvändigt ledaren
efter ett halvvarv. Trots att fyraåringen fick gå utan draghjälp kunde
hon knäcka ledaren och ta över
täten in i slutsvängen. Charmante
Amok gick sedan undan rejält sista halvvarvet och vann ohotad på
17,5/2160 m. Tino & Alvar Svarts
och Mirikli Schwartz äger Orlando
Vici-dottern som tjänade 50.000
kronor.
OLA HALLERSTEDT

180302

Kajsa körde Stafettvasan
För en stund sedan gick lag
Dalatravet i mål i Stafettvasan.
En av deltagarna var Kajsa
Frick som gjorde debut i Vasalopps-sammanhang.
Kajsa Frick och ytterligare tre tjejer från Dalatravet körde idag Stafettvasan. Kajsa körde den tredje
sträckan och avverkade Oxberg
och Hökberg innan hon lämnade
över stafettpinnen till Linda Artursson som körde den sista sträckan. Karolina Jakobsson inledde för
lag Dalatravet och andrastreckan
kördes av Lina Lekander.
- Det var första gången jag körde

Vasaloppet och jag fick verkligen
blodad tand. Jag har pratat med
Dalatravet om att försöka göra en
tävling mellan flera banor i landet.
Tidigare fanns ju Travvasan men
då var det ju hela Vasaloppet som
gällde. Stafettvasan tror jag kan
locka fler att vilja vara med, sa
Kajsa och fortsatte:
– Det vore jättekul om det gick att
sy ihop ett arrangemang runt det
med skidåkning och istrav.
Lag Dalatravet avverkade Stafettvasan på 8.31,17. Vinnare av årets
Stafettvasa blev Västgärde Bygg
på 4.04,37
OLA HALLERSTEDT

Efter galoppen på V75 i senaste starten är Tina Gel
åter en vinnare.
På Bollnästravet tog hon
en snygg revansch igår tillsammans med Kajsa Frick.
Tina Gel har en härlig vinterform
och tog igår årets andra seger. I
den avslutande V64-avdelningen
på Bollnästravet kunde hon ta en
enkel spurtseger efter ett rejält
slutvarv. Kajsa attackerade från
kön dryga varvet kvar och kunde
komma fram utvändigt ledaren in
mot slutsvängen. In på upploppet
kopplade hon sedan grepp och sista biten skakade hon enkelt av sig
favoriten Pretty Perfect som hade
liftat med i rygg. Segertiden blev
15,2a/2140 m. och segern var värd
30.000 kronor. Philip konsulting
HB äger femåringen.
OLA HALLERSTEDT
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Cool Keeper
avgjorde
Marssprintern

Äntligen seger för Ginger Lynn

Igår tog Cool Keeper årets
första seger.
Tillsammans med Per Linderoth spurtade han hem
Marssprintern på Umåker.
Cool Keeper hade årsdebuten avklarad och med det loppet innanför
västen kunde han nu vinna den inledande avdelningen på GS75 som
avgjordes på Umåker under gårdagen. Efter en resa i fjärde-par utvändigt attackerade Per Linderoth
mitt på den bortre långsidan. Cool
Keeper gick sedan rejält sista halvvarvet och in på upploppet stred
i princip halva fältet om seger.
Broadway Hall-sonen kunde dock
sätta nosen först efter en rafflande
kamp och segertiden på isbanan
blev 14,3a/1640 m. Stall Mamsens
åttaåring tjänade 35.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

Kajsa och Ginger Lynn segerdefilerar efter segern på Romme.
Foto: Fredric Gustafsson/Foto-Mike

Kajsa Frick inledde lunchtävlingar på Romme idag.
Med egentränade Ginger
Lynn spurtade hon hem dagens första lopp.

attackerade på sista bortre långsidan. In i slutsvängen kom hon
fram utvändigt ledaren och redan
in på upploppet hade Ginger Lynn
kopplat grepp. Hon sprintade sedan undan till en lätt seger över
Ginger Lynn presterat ofta jämnt upploppet på 17,5/2160 m. Förstaoch säkert men segrarna har lyst priset var 10.000 kronor och Kajsa
med sin frånvaro. Igår fick hon äger Marion Mad Money-dottern
dock äntligen åter vinna lopp då tillsammans med Mattias Berghon spurtade hem V4-1 på Rom- ström.
me. Kajsa gav femåringen en per- OLA HALLERSTEDT
fekt resa i andra-par utvändigt och

180323

Äntligen seger för Cash Lady
Igår fick äntligen Cash Lady
spräcka segernollan.
Tillsammans med Kajsa
Frick spurtade hon hem stoloppet på Gävle.
Cash Lady har för det mesta gjort
bra insatser men ändå inte fått sätta
nosen först. Däremot har hon ofta
varit med där framme och faktiskt
varit tvåa i var tredje start. Nu var
det äntligen hennes tur och efter en

fin resa kunde hon enkelt avgöra
på Gävle igår kväll. Kajsa Frick
serverade fyraåringen ett lopp i
rygg på ledaren och vid utgången
av slutsvängen uppenbarade sig
luckan. Cash Lady avslutade vasst
och hade avväpnat ledaren mitt på
upploppet. Segern blev säker på
16,0 /2140 m och segern var värd
25.000 kronor. Kyösti Blomerus
äger Nu Pagadi-dottern.
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

I’m a Keeper - Verkar allt riktigt bra med
och han har fått mycket jobb i vinter. För
dagen känns han lite utöver det vanliga.

treåringar

Forsman - Åkte på lite karledsproblem.
Han har tränat ganska så mycket och meningen var att debutera under april men
nu får vi vänta någon vecka till. För övrigt
verkar allt bra med honom.
Hank the Keeper - Ska vi börja finputsa
nu när det blir fina banor och han har gått
rejält sista veckorna. Nu är det dags att
börja med tempon.
Ibby Jean Boko - Har gjort tre starter
och gått anständigt. Hon börjar släppa lite
vinterpäls och växer eventuellt lite så vi
har varit lite försiktiga med henne någon
vecka. Senaste tiden har hon dock känts
riktigt bra.
Moet - Hade en lite knölig period för några veckor sedan men det är över nu. Nu
när det blir sommarbanor ska vi köra till
lite och hon är mogen för kval.
Sognare - Har fått en rejäl vinterträning
men har drabbats av lite karledsbekymmer. Nu är dock allt ok så det blir rundbanejobb framledes.
Wein on Line - Har sitt humör som han
slåss med men han är stark och rejäl på
alla sätt. Fungerar huvudet känns det som
att han kan gå rätt så långt och han är
kvalklar.

fyraåringar

Cash Lady - Har höjt sig ett snäpp i vinter och gjort det bra vilket hon visade i
årsdebuten. Jag hoppas och tror att hon
ska kunna hävda sig bättre i år.
Charmante Amok - Var riktigt fin på
Örebro på en lättsprungen banan men var
ute på Gävle och då var det lite blött och
kletigt och det var inte till hennes fördel.
Hon blev lite tagen och släppte lite vinterpäls så det var förändringar i kroppen.
Hon fick ta igen sig och nu laddar vi mot
sommarbanor och sommarbalans.

femåringar

Fancy Keeper - Har gjort ett par starter
och fick dra fram tåget senast så det blev
en tung resa. Hon kommer allt mer och är
klart mognare i år än ifjol.
L.C. - Nöter på och drar in någon krona
då och då. Vi får se om han kan höja sig
lite med barfotabalans.
Simb Ransom - Avverkade årsdebuten på
ett bra sätt och känns fortsatt fin efter det.
Vi siktade in oss på ett lopp i påsk men
poängen räckte inte så nu får han starta
hemma på Rättvik istället.
Xanthis Business - Kändes fin inför en
tilltänkt start på V75 men blev struken
och hade problem med karlederna en dryg
vecka. Nu har han jobbat i full utsträckning och känns både stark och smidig för
dagen.

mars2018
äldre

Aston - Har jag behandlat i en kota och
därför han han tagit det lite lugnt och fått
en andhämtning. Han har börjat gå igång
och nu känns det bra igen.
Cool Keeper - Har gjort det bra i de starter
han gjort i år och gick anständigt bakom
bra hästar i Gulddivisionen på Romme.
Om allt är som de ska efter den starten är
siktet inställt på V75 på Umåker.
Glimmer U.S. - Var positiv i senaste starten trots lång distans och jag hoppas att
han kommer att tända till nu när han slipper hakar i skorna.
Sandrngham Hanover - Kom tillbaka
och gjorde ett riktigt bra intryck i årsdebuten på Gävle på 12,3. Han har lopp på
Rättvik i mitten av april och han känns
fräsch och fin för dagen.
Turbo Gothia - Var sådär i comebacken
för mig men det känns att det finn mer inombords men han måste visa det i lopp
också.
Västerbo Exclusive - Har inte haft lopp
på en hel månad men har jobbat på som
vanligt. Han känns bra och startar ikväll.
Yvaine Gene - Har fått ett par lopp i sig
och det känns att hon kommer mer och
mer. Jag hoppas vi får något hyggligt
läge så jag får klämma till henne lite från
början och se om hon kan vara med där
framme direkt.
Xavier Gene - Har gått rejält under hela
mars så vi får ge honom något rundbanejobb och se vart han står tempomässigt.
Om vi hittar något lämpligt lopp i slutet
av april är det inte omöjligt att vi provar
att starta.

ändringar
ut

Prototype Hanover, Quand Venez Vous,
Stern

månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

Bon Marie - Har vi ryckt ut vargtänderna
på och hon har även släppt lite vinterpäls
så hon har blivit en helt annan häst. Hon
har fått det lite lugnare men känns stark
och rejäl även om vi inte kört några direkta
tempon än.
Elektra M.R. - Har träningen flutit på jättebra med senaste veckorna och hon har
blivit starkare och rejälare. De är väldigt
fin driv i henne och hon kan nog närmare
premietider redan nu fast vi inte har tryckt
av henne något.
Fanny Flex - Har inte haft några bakslag
än utan vi har tränat på med henne hela tiden. Hon har blivit starkare i kroppen men
vi har bara kört 1.50 som snabbast i intervallerna.
Galaxy - Är en liten snabb märr som har
tränat bra hela tiden även om han har lite
attityd och är lite egensinnig.
Garca - Har väldigt lätt för sig och rör sig
enkelt. Hon går styrketräning och har inte
gått några tider än men kan säkert lätt under 1.40.
Giselle - Har blivit lite vass för dagen så
därför har vi tagit det lite lugnt med henne.
Hon går inga tempon utan vi kör styrketräning fortfarande så att hon inte ska bli för
het.
Gracile - Har vi fortsatt att köra mycket
styrketräning med och hon har inte gått
några riktiga tempon. Hon rör sig väldigt
enkelt och bra.
Gracy - Har kommit ikapp efter skadan
och ligger inte alls långt efter nu. Vi kör
bara styrka och bygger upp höger bakben
som hon har haft problem med.
Guardian - Är en kille med utstrålning
och han gör det vi begär av honom men
inget mer. Han har bra psyke.
Gusto - Är frisk igen och tränar för fullt
och hon har inte tappat så mycket. Hon har
gått mycket styrketräning och kommer att
börja med intervalljobb frampå.
Husar Norrgård - Har vi kunnat träna på
som vi önskar och han har satt muskler. Vi
har inte kört några tempon än utan köra
styrketräning.
Kung Norrgård - Har varit konvalescent
hela månaden och bara skrittats. Han börjar komma igång och joggas i april.
Mr Ben Bishop - Sköter träningen på
bästa tänkbara sätt och gör det vi begär
av honom. Han har ett bra steg men är lite
halvflegmatisk.
My Golden Eye - Sköter träningen med

bravur och tränar för fullt. Det finns inget
att anmärka på för dagen.
Papaya Roadrunner - Har vi tagit bort
vargtänderna på och hon tränas för fullt.
Det är bra driv i henne men hon har inte
gått några tider att tala om även om jag tror
att hon lätt springer 1.40 om vi skulle testa.
Quite a Barbara - Är en liten miniatyrkopia av sin mor och är en fin travare som gör
allt rätt än så länge.
Theon - Har vi tränat för fullt på sistone
och han rör sig väldigt enkelt och bra

treåringar

Fascinate - Tränar för fullt och vi kör lite
intervalljobb och sänker tiderna successivt. Han är lite bekväm men gör det vi begär av honom och förhoppningsvis är han
kvalklar i månadsskiftet om allt går som
det ska.
Fastnet - Har vi kört mycket intervaller
med på slutet och något jobb efter 1.23 full
väg på ett bra sätt. Tanken är att kvala på
Rättvik en 17:e.
Joffrey - Har vi tränat rejält och han tar åt
sig jobben på bästa tänkbara sätt. Han kan
vara kvalklar i månadsskiftet.
Lady X. - Är äntligen kvitt sina halsbekymmer och har tränat på en del. Det
känns som att hon är väldigt lättränad och
hon känns fin så vi startar i mitten av månaden.
Short Circuit - Har gått mycket styrketräning efter behandling och även lite intervaller och han kommer allt mer. Han börjar
bli mer häst och har ett väldigt vägvinnande steg och lägger mycket mark under sig.
Vi fortsätter så här under april med styrka
och intervaller men inga tider.
Vadsaninudå - Känns jättefin i jobben
igen och rör sig väldigt bra trots sin storlek. Tanken är att kvala på Rättvik under
marknadsfredagen.
Västerbo Jolene - Körde vi ett 1.25-jobb
med förra veckan och hon var jättefin men
tyvärr desto sämre i jobbet efter. Hon är
behandlad i framknäna och tar det lugnt
men vi siktar ändå på kval den 17:e.
Åstas Gotthard - Tar åt sig träningen och
jobben på bästa tänkbara sätt och vi körde
ett varv efter 1.35 på ett väldigt bra sätt.
Om det inte blir några bakslag är tanken att
debutera under maj.

fyraåringar

Bitter Tears - Gick väldigt bra på Romme
men fick gå i tredjespår och det var inget
tempo första varvet. Hon gick i alla fall
felfritt och visade sedan på Gävle som trea
att hon kommer allt mer. Hon tar åt sig lop-
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pen bra och tanken är att starta på Bollnäs
den 6:e.
Diamant Norrgård - Blev lite konfunderad när ledaren galopperade och lade ner
verksamheten när hon fick springa i ledning. Jag tog ner henne till banan och bytte
miljö och hon känns stark och rejäl i jobben så jag hoppas det var en engångsföreteelse. Hon startar igen när tillfälle ges.
Drivknut - Börjar få några banjobb men
har fortfarande dålig spänst i kroppen. Han
behöver fler jobb innan det kommer men
det går åt rätt håll.
Höstbo Anita - Skötte sig väldigt förnuftigt och bra i provlopp trots opassande
bana och hon känns starkare. Nu siktar vi
på start på Romme den 20:e.
Juvel Norrgård - Har vi kört några jobb
med och benet ser bra ut. Hon känns jättefin i jobben och kommer ut i mitten av
april.
My Magic Dream - Har gått över till intervaller och något banjobb och vi har legat mellan 1.28-1.26 varje gång. Det känns
som att hon tar åt sig jobben på ett bra sätt
och ska få några fler innan vi kvalar.
Rally Frans - Skötte sig jättebra som fyra
och som tvåa på Romme efter ett lopp
mestadels i dödens. Han höll ändå farten
bra och känns fräsch och fin men tyvärr
har han lite dåligt med passande lopp så vi
startar när tillfälle ges.
Se på Mig - Gjorde en fin årsdebut och det
är inte många hästar man känner på att vinterträningen gett sådan utveckling. Jag har
även kunnat lätta henne och längt checkremmen och hon var bra som tvåa mot
äldre hästar på en opassande banan senast.
Nu siktar vi in oss på ett lopp mot jämnåriga ston på Bollnäs den 13:e och hon blir
väldigt intressant framöver.
Västerbo Ka Ching - Var bra i provlopp
och skötte det med bravur. Han gick 1.21
sista varvet och avslutade bra och jag körde sedan ett jobb igen på påskafton men
var inte lika nöjd då. Han får någon vecka
till så att han känns lika fin som tidigare.

femåringar

El Faro - Hade en förkylning som stoppade honom lite men nu är han tillbaka
och gick provlopp som han skötte sig bra
i. Han blir lite spänd i tävlingsmiljö men
blir bättre och bättre och känns stark. Han
startar på Hagmyren imorgon.
Ginger Lynn - Gick ut och vann trots lite
opassande löpning och var duktig även
gången efter. Formen är på topp och hon
startar igen den 6:e.
Tina Gel - Var jättebra på Bollnäs och

månadsrapport
gjorde ett av sina bästa lopp. Hon var sedan ute på Solvalla och gick jättebra och
kändes stark och rejäl. Hon gick väldigt
fort sista biten men rådde inte på Bula
Bula Am. Nu siktar vi på V75 idag.
Västerbo Isolde - Känns fantastiskt fin
i jobben efter behandling och skulle ha
starta på Romme men får tävlingsnerver och är inte alls lika fin. Hon är lugn i
värmning men sviker i loppet och hon ger
mig lite gråa hår. Hon känns jättefin och
nästa gång tänkte jag att Leif får prova att
köra.

äldre

Calvados Hornline - Gjorde ett av sina
bästa lopp på Bergsåker trots att han var
oplacerad men det var små marginaler
som gjorde att han inte var bland de tre.
När Jorma körde gick han helt ok men det
gick för långsamt för honom. Jag hoppas
att poängen räcker till den 8:e.

Coyote Roadrunner - Fick vila och det
gjorde honom gott och han var tvåa som
knappt slagen i lill-comebacken. Han
kändes bra då och kommer ut igen på
hemmaplan den 9:e.
Evasion Boko - Satt fast på Romme med
allt sparat och kändes jättefin men tyvärr
blev hon halt när jag joggade av henne efteråt. Hon har en liten blödning i ett bakben så hon tar det lugnt för dagen.
Juni Roadrunner - Skulle ha startat på
Bollnäs men drog på sig karledsproblem
så det var bara att stryka. Nu känns hon
åter jättefin i träning så vi planerar att
starta på Rättvik den 9:e.
Prins Norrgård - Börjar få gå lite lättare
jobb och det ser jättebra ut än så länge.
Han har inte gått några tider att tala om
men allt ser fint ut.
Tjasse - Skulle ha startat på Romme men
fick lite karledsproblem så jag strök honom. Jag hoppas han kommer med den
8:e istället.

mars2018
Todd Tabac - Har blivit kvitt sina muskelproblem och har jobbat bra. Jag körde
ett skarpare jobb och då avslutade han
1.27 sista 500 och nu ska han starta imorgon.
Västerbo RealWorld - Har varit en liten besvikelse och på Romme över 3000
meter var hon inte alls sig lik utan väldigt
stressad så det var något som satte ner
henne då. Det var sedan roligt i torsdags
när hon satt fast och avslutade bra som
trea och tanken är att hon startar den 10:e
på Gävle.
Åstas Lotta - Har gått jämnt och bra i de
senaste starterna och hon blir så mycket
bättre när hon kan tävla utan brodd så nu
väntar vi till Romme den 16:e.

ändringar
ut

Busfrö, Ce la Vie, Lerdals Kassandra

