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”Jim Frick är med
och kör hästen”
Över 5 000 segrar som kusk.
I ett V86-lopp på Solvalla på onsdagen kan den pensionerade
tränarlegendaren Jim Frick få sig ännu en seger - som hästägare.
Solvallatränaren Thomas Francks New Charger är ett hett bud i
V86:ans femte avdelning.
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Thomas Franck flyttade ut till Jim Fricks gård i våras och är en av tre-fyra tränare
som tränarlegendaren placerat hästar hos sedan pensioneringen 2010.
New Charger är en av hästarna Thomas Franck managerar på anläggningen i Knivsta.
En lite speciell häst, sett till både ägaren och kapaciteten.
– New Charger har ju varit känd för att ha bra kapacitet redan från början. Den senaste
starten var den första på över ett år på grund av en senskada. Jag tycker att han var
riktigt bra. Han har tagit loppet rätt och känns bra i träningen efteråt också, säger
Thomas Franck.

Tungt lopp i comebacken
Endast nio starter (en seger) har det blivit för den femårige valacken som inledde
karriären hos Anna Forssell på Solvalla.
Vid tredjeplatsen på Rommetravet för ett par veckor tvingades New Charger vandra i
tredjespår hela sista varvet.
Med comebacken överstökad kan New Charger vara segermogen i V86-5 i Solvallas
jackpotomgång.
– Det känns spännande inför den här starten. Men läget med bakspår på kort distans
kräver förstås lite tur. Det är ett öppet lopp och det får inte strula för mycket. Jag har
även 12 Maranello (V86-3) till start, en häst jag kör själv. Han var väldigt bra senast
men känns bortlottad den här gången.
Thomas Franck har ofta besök av Jim Frick i stallet.
– Han hjälper till med körningen av bland andra New Charger och tycker att det är kul.
Det är bra att han håller igång. Självklart kommer han att vara på plats på Solvalla när
hans häst startar.
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