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Leif och Kajsa
har inlett året bra

Omslaget:
Både Leif Witasp och Kajsa Frick har inlett kuskåret bra
och ligger på över 10 i segerprocent. Leif är t.o.m. uppe
i 19% för dagen!
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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Stall leif witasp april 2011
Antal

1

37		 3

2

3

Seger		Plats		Prissumma

4

8

8%		 41%		 257.000 kr

Jag väntar fortfarande på mina treåringar som det är väldigt
trögt att få ut och jag skyller på vintern men det kanske helt
enkelt inte är så lätt. Jag har dock flera som är på gång och
ska ut och även några i bakfickan som kommer att kvala
inom kort. Jag har även några fina fyraåringar som har tjänat lite pengar och några har fick prova på uttagningarna till
Pokalloppen.
Rättvik är en sommarbana och när vi nu drar igång på hemmaplan är det alltid roligt.
/Leif

Stall kajsa frick april 2011
Antal

1

6		 0

2

3

Seger		Plats		Prissumma

2

0

0%		 33%		 33.500 kr

Det har varit en ganska så bra månad men ändå lite oflyt
och stolpe ut. Det har definitivt varit för många andraplatser och jag tänker då på Hibogubben i V75 och Simb Frizz
i ”Påskägget”. Det var sista hästen som startade i regi Jim
Frick och Jim var själv på plats i Gävle. Det hade verkligen varit en höjdare att få vinna det loppet. Hästarna här
hemma tycker jag är på gång och de flesta från stallet ska
passas.
/Kajsa

månadens häst april 2011

Sandrngham Hanover

Foto: Hanold/Foto-Mike

Valack 4 år e. Cantab Hall u. Sally Hanover ue. American Winner.
Ägare: Leif Karlssons Grävmaskiner AB, m fl. Uppfödare: Hanover Shoe Farms Inc., USA.
Tränare: Leif Witasp. Skötare: Katrin Frick.
Starter april 2011: 2 1-0-1 • 14,9am • 62.000 kr.
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Fyraåringslopp

Januari 2011: Turbo Daylight
Februari 2011: Turbos Cherie
Mars 2011: Yucay Boko
April 2010: Castor Race
Maj 2010: Sergei Hanover
Juni 2010: Evelina Xing
Juli 2010: Turbo Viking
Augusti 2010: Rocky Race
September 2010: Rocky Race
Oktober 2010: Rocky Race
November 2010: Nova Race
December 2010: Turbos Cherie

nyhetsbörsen
april 2011
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Strong insats av Full pott för Kajsa Sandrngham
Running Ram
och Tams Borgöl åter i vinnartagen
Leif Witasp noterades för en seger på Bollnäs lunchtävlingar
idag.
Det var dock dottern Kajsa som
ordnade den bakom Running
Ram.

Idag fick Kajsa Frick stifta bekantskap med Tams Borgöl.
Hon föll det sjuåringen på läppen och det hela slutade med seger.

Leif satt själv upp bakom loppets
favorit Sith Hanover som inte kunde försvara sitt innerspår. Witasp
hittade dock ut och kunde köra sig
till tät ur första sväng medan Running Ram hamnade i kön, som fyra
i andraspår. Leif dämpade sedan
farten där framme vilket inte stärkte chanserna för köhästarna men
när Kajsa gav sig av i tredjespår
ut på slutrundan bet det riktigt bra
för Running Ram. Han kom fram
utvändigt ledarduon på sista bortre
långsidan men blev hängande resten av loppet. Trots det hade Kiss
Francais-sonen styrka och mod att
avväpna stallkamraten sista biten.
Segertiden blev 18,5a/2140 m.

Tams Borgöl hade galopperat i
stort sett varje start i karriären men
väl understödd av Kajsa Frick höll
han sig idag i rätt gångart och då
blev det seger. Efter en lugn start
hamnade de i kön men 1500 meter
från mål avancerade Kajsa framåt
i tredjespår och landade utvändigt ledaren ut på slutrundan. Hon
manglade sedan ledaren rejält sista
halvvarvet och in på upploppet
hade Tams Borgöl kopplat grepp.
Kajsa behövde sedan bara passa
Qvadrigo-sonen sista biten och
kunde måtta in segern till en säker
längd.
- Det var en jättefin travare men
jag fick sitta på helspänn, sammanfattade Kajsa.

OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

Ikväll tog Sandrngham Hanover
årets fjärde seger.
Han ledde V65’s sista avdelning
på Bollnäs från start till mål.
Sandrngham Hanover sitter inne
med en accelerationsförmåga utöver det vanliga och kvällens uppgift var som klippt och skuren för
Cantab Hall-sonen med voltstart
och innerspår. Han tog också programenligt hand om ledningen och
Leif Witasp fick bestämma tempot
efter behag. Han ökade farten successivt och över upploppet hade
fyraåringen inga problem att hålla
undan och segermarginalen blev
en säker längd. Segertiden noterades till 17,0/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se
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110429

Kajsa ordnade Enzo Wibb avgjorde familjedrama
första segern åt
Poppins

Kajsa Frick höjer näven i luften bakom Poppins som
tar karriärens första seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Det bjöds på en rafflande duell mellan far och dotter på Romme där pappa Leif gick segrande ur striden
bakom Enzo Wibb.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Systrarna Frick har turats om
att köra Poppins.
Idag var det Kajsa som satt i sulkyn och det slutade med en enkel
seger.

Det bjöds på en riktig familjefejd mellan far och dotter idag.
Pappa Leif visade dock att gammal fortfarande är äldst...

hand om täten med nyförvärvet
T.X.Almabell. Efter ett drygt halvvarv gav sig Witasp av i tredjespår
och landade utvändigt om ledaren.
I en tät slutstrid mellan de två hemLeif Witasp satt upp bakom Enzo maprofilerna kunde Leif och Enzo
Från sitt innerspår satt Poppins Wibb som jagade första seger ef- Wibb avgöra i sista steget. Segertidirekt i ledning och Kajsa fick se- ter sin långa bortavaro. Från sina den blev 17,4/2680 m.
dan bestämma som hon ville där dubbla tillägg hamnade hon som OLA HALLERSTEDT
framme. Naglo-dottern visade sig väntat i kön medan Kajsa Frick tog
vara på sitt bästa löphumör och när
Kajsa valde att rycka i slutsvängen
fick hon genast ett par längder och
Poppins höll sedan det försprånget
upploppet ner. Det var fyraåringens första seger i karriärens fjärde
start.
OLA HALLERSTEDT

www.KAJSAFRICK.se

MÅNadsrapport april
stall witasp
tvååringar
Big River Hanover - Börjar bli allt spänstigare i sin stora kropp och jag har kört
1.50 full distans med honom.
Castor di Quattro - Kan mer än han vill
för dagen och har jobbat 1.40/2000 m.
Chad Boko - Kom in efter avverkat premielopp i fredag. Han är en fin travare.
Chanel Boko - Var riktigt fin i premieloppet men ska behandlas för en lättare
åkomma. Hon får sedan ta igen sig någon
vecka efter det.
Eunice Race - Driver det bra för trots att
hon är väldigt tät i sin aktion. Jag körde
för fort med henne i premieloppet så vi
gör ett nytt försök senare i månaden.
Leo Boy - Har växt till sig och blivit riktigt fin. Han har även krupit ner i tider och
jag har kört en bit under 1.35 så han är
klar för premielopp.
L.K. - Är en fin häst som också börjar
mogna. Han kan springa riktigt fort och
är premieklar.
Masterofdeception - Börjar få ordning
på sig nu efter att ha haft lite karledsproblem under våren. Han ser riktigt fin ut för
dagen och blir intressant att följa. Han har
gått 1.40 i jobb.
My Golden - Har varit krasslig i stort sett
hela vintern med sin hosta men det har
börjat släppa de senaste veckorna. Hon har
gått några rakbanejobb och allt ser bra ut.
My Ovi - Är lat och bekväm men det kan
ha berott lite på växtvärk. Han gör dock
det vi begär och har gått 1.35 på rakbanan.
O’Hara Blue Chip - Är ett riktigt litet
krutpaket och en fin travare. Hon går mellan 1.30-1.35 men kan betydligt bättre.
Scarlet Darban - Är väldigt lik sin mamma och är en trevlig individ. Hon är lätt i
gången och vi har kört 1.32 med henne så
hon är klar för premielopp.
Simb Jackson - Har haft problem med
kastrationen och har bara motionskörts de
senaste veckorna.
Simb Likeness - Är en snabb och fin travare som lätt går 1.30 för dagen.
S.O.S.Futurliner - Har utvecklats konstant sedan han kom in i träning och har
passerat 1.40 på lätta ben. Vi siktar på premielopp i slutet av månaden.
Stinger Hanover - Har rätt sorts stuk
med en rejäl gång och det känns att det
här kan bli en riktigt bra häst.
Tobbe Dreamcatcher - Är lite tung men
ändå spänstig och är mycket jobbad. Vi har
dock inte plågat honom i några tempon.
Turbo Turbo Dream - Är en fin märr
som jag tror kan bli tidig i hös om utvecklingen håller i sig. Hon har sänkt vartefter

och är nu nere och snuddar 1.30-strecket.
Ulysses Gene - Är stor och slapp och har
fortfarande lite aktionsproblem. Han har
dock blivit bättre och vi gnuggar vidare.
Unni Gene - Är nyss inkörd och har ett härligt ”Rite on Line-stuk”. D.v.s. en lätt gång.
Åstas Viking - Dras med sitt svängande
humör och de dagar han vaknat på rätt
sida är han en riktig värsting och han kan
lätt gå under 1.50.
treÅRINGAR
Alicia Keeper - Har fått ett par lopp i sig men
senast blev det helt fel. Tar hon loppen på rätt
sätt siktar vi mot lite treåringslopp framöver.
Anna Race - Tycker jag vi fick till riktigt
bra men i sista jobbet fungerade hon inte.
Hon har fått problem med sitt bakknä igen
så vi får behandla och börja om.
Diamond of Ace - Är en häst som är otroligt lik sin far och har jobbat bra hela våren. Han hoppade tyvärr bort sig i debuten
men det finns mycket inombords.
Don Civil - Tycker jag bör kunna mer än
vad han visat så vi har gjort lite småkorrigeringar som vi hoppas ger effekt. Han
jobbar i alla fall bra.
Keystone Florence - Har haft några utslag och inte varit till sin fördel de sista
veckorna. Hon kommer att börja gå jobb i
början av månaden.
Le Sogno - Har inte varit helt 100 och är
uppfräschad. Hon är en jättefin häst i grund
och botten så jag hoppas det släpper.
Made for Run - Blir allt starkare och har
uppfört sig betydligt bättre i jobben senaste tiden. Jag har kört i underkant 1.21 full
väg på ett bra sätt med honom och han är
i princip startklar.
Mayan Mystica - Får faktiskt rycka upp
sig lite då hon har hoppat och inte varit
nämnvärd i de senaste starterna. Hon kan
bättre och vi får hoppas hon har lite tur
med sig.
Miss Wall Star - Ser riktigt fin ut i jobben
men är fortfarande otroligt stänkrädd. Det
är problemet som gör att hon inte startar.
Mozart Töll - Svarade på en behandling
och har jobbat riktigt bra de senaste två
veckorna. Han startar så fort vi hittar något lämpligt lopp.
Persos Amarula - Blev behandlad och
blev väldigt tung i kroppen efter konvalescenttiden. Hon håller på och gnuggar
tempo för dagen.
Rostow Race - Har det bara strulat med
och han har stått med halsinfektion. Han
är kvitt den nu och har gått något lätt jobb.
Han känns bra och jag tycker inte han är
så långt borta ändå.
Simb Lukas - Har inte fått aktionen att stämma så nu är han behandlad i ett par leder.

Sith Hanover - Gick riktigt bra på Rättvik
senast och landade på 16,0/1640 m voltstart.
Slide to Third - Blir bara bättre och starkare för varje jobb och 22,5 full distans
har vi kommit till.
Stein Daylight - Börjar fungera nu efter behandling och vi har kört 1.30 på ett bra sätt
med honom. Det bådar gott för framtiden.
Tintin Trizz - Har gått ett jobb efter sin
konvalescenstid och allt ser bra ut så här
långt. Det är bara jobb som återstår för
hans del nu.
Town Hall - Har det släppt för och vi har
kört 1.25 med honom. Han är mycket mer
samarbetsvillig nu än tidigare.
Turbo Sweden - Jobbar på och vi har kört
22,5/1640 m och det känns riktigt bra.
Han är lik sin syster Turbos Cherie så när
det väl släpper kommer allt.
Valet Forge - Kvalade i slutet av månaden på 21,5 och det är det snabbaste hon
har gått. Hon kändes tung så vi får göra
lite balanskorrigeringar innan debuten.
Winning Crown - Kan mer än vad han
visat och springer lite på halvfart. Beslut
är nu taget att han ska bli valack.
Wired Chip - Är en mysig individ som
gick riktigt bra senast och jag hade 15,0
sista varvet så då kan man inte ta något.
Han har några treåringslopp framöver så
han får starta på.
Yes We Can - Hade problem ett tag och
blev lite uppfräschad och jag körde ett
jobb i slutet av förra veckan och nu känns
han fräsch och fin igen.
fyraÅRINGAR
Jeanbatic - Får starta på med lite täta
starter så får vi se om han tänder till. Han
var bara sådär senast men behövde troligen loppet.
Kimberly Face - Har varit inne i några
veckor och gått några rakbanejobb efter 1.351.40. Det finns inget att klaga på för dagen.
Leif Light - Har problem med voltstart
så vi letar bara autolopp åt honom. Han
känns helt normal i jobben.
Lottmar - Hittade vi inga fel på trots att han
travade dåligt senast. Han känns bra i jobben så vi provar att starta igen.
Mansfield Hanover - Har det inte varit några fel på utan han har jobbat på hela tiden.
Han går bara med autostart så jag hoppas
det blir lite fler sådana lopp så han får starta
lite tätare. Han känns helt ok för dagen.
Mojito N.O. - Har börjat gå lite tuffare
jobb efter sin långa konvalescenttid och
får jobba på hela nästa månad också.
Nova Race - Överraskade positivt i årsdebuten då hon avslutade bra och landade på
15,3 med voltstart. Hon blev då inkvalad
till Diamantstoets final på Åby den 16:e.

Running Ram - Har vaknat till och blivit
mycket piggare och det är bättre utveckling i honom nu. Jag har kört några tuffa
jobb och han kommer att starta i början
av april.
Sandrngham Hanover - Gör någon sporadisk start och bra prestationer och senast gick han 1.13 sista varvet till vinst
från ledning. Han har dåligt med lopp för
tillfället men har en lång säsong framför
sig så det är ingen fara.
Turbo Daylight - Är startklar igen efter
lite småskavanker som vi har rättat till.
Han gick ett lite vassare jobb förra veckan
och känns bra igen.
Turbos Cherie - Har haft väldig otur med
spåren på slutet och har kommit på vingel
och inte alls fått till det. Formen är det
inga fel på så vi får hoppas på lite stolpe
in framöver.
Viggo Trizz - Är på väg uppåt för dagen
och känns stark och rejäl. Det blev helt
fel i Kungapokalsförsöket så han fick gå
utvändigt ledaren. Han har dåligt med poäng men slinker han med någonstans får
vi se upp.
Zic Zac Life - Börjar vi få lite stil på och
han har gått en del snabbare rakbanejobb.
Det finns mer att ta ur hästen och jag ska
testa honom inom kort så jag får se vart vi
har honom.
äldre
Castor Race - Tycker jag har riktigt bra
form och är värd en seger. Han gick ett
tungt slutvarv på Örebro som trea och senast galopperade han kort och var sedan
knappt slagen på 14,6/1640 m voltstart.
Han duger i klassen.
Catch the Moment - Har bara galopper på
slutet men ser mycket bättre ut än raden.
Enzo Wibb - Fick äntligen till det senast
på Rättvik och gick då ett bra slutvarv till
en knapp vinst. Han känns fräsch och fin så
han går en fin tid till mötes.
Pain Riche - Är konvalescent för dagen
och gör mest ingenting.
Rocky Race - Var fantastiskt fin i årsdebuten då han fick stryk av Caballion men
gick 14,5 med voltstart. Han fick sedan
lite känning i ett ben men det är ingen fara
så det blir snart start igen.
Sergei Hanover - Var jag nöjd med i årsdebuten som han klarade av på ett hyggligt
sätt. Jag har aldrig tränat någon lungblödare tidigare så jag kanske har varit för snäll
mot honom. Han tog loppet bra och kommer att starta om någon vecka igen.
Shirley MacLain - Känns helt perfekt i
jobben men blir korkad med voltstart så
det är bara att leta autostartslopp åt henne.
Sunlight Girl - Har varit ute ur träning
men har nu återkommit igen. Hon har jobbat bra hela tiden och är kvalklar.

Turbolines - Tycker jag har bra form men
har haft lite oflyt i loppen senaste tiden. Om
det stämmer kan hon dyka upp där framme.
Yosemite Boko - Är inne i en downperiod
och går lite lugnare jobb och intervaller
tills det släpper för honom.
Yucay Boko - Klappade igenom i V75finalen och hade inte rätt blodvärden. Han
har tagit det lugnt några veckor och återupptar träningen inom kort igen.
Åsundens Gigant - Känns faktiskt oförskämt fräsch och fin och håller han sig så
här kommer han att tjäna en slant till. Han
får kanske passas lite framöver.
Ändringar
in:
Chad Boko -09 e. Yankee Glide
Kimberly Face -07 e. Egon Lavec
Sunlight Girl -06 e. Smasher
Unni Gene -09 e. Rite on Line
Zic Zac Life -07 e. Coktail Jet
ut:
Mellby Rouge, Red Light Girl
stall frick
tvåÅRINGAR
Colette - Gick premielopp på 28,8 och
gjorde det bra men var lite stänkrädd så det
får vi öva på. Hon har otroligt lätt för sig
och tränar på och sänker tiderna successivt.
Tanken finns på en eventuell tvåårsstart.
Danny Daylight - Går från klarhet till klarhet. Han ligger lite efter men jag tycker ändå
han rör sig bra och bitvis går han 1.45. Han
har sänkt tiderna rejält senaste månaden.
High Image - Känns bara bra för dagen
och har skjutit iväg på höjden. Hon har
lätt för sig och kommer troligtvis att gå
premielopp i slutet av månaden.
Listas Spirit - Fick lite krämpor så han
är behandlad i ett framknä. Han knallar
1.40-tider och bara han blir lite mer mogen springer han premietider också.
Lucky Light - Är en liten krigare som
jämnt gör sitt. Hon är långt kommen och
är stadig på 1.40-tider och jag hoppas hon
kan gå premielopp innan midsommar.
Tunstas Light Lady - Gör det hon ska för
dagen och tanken är att hon ska gå premielopp den 23:e.
T.X.All In - Har vuxit på sig och grovnat
i och känns riktigt fin för dagen. Han går
lätt 1.30 och ska gå premielopp på fredag.
treÅRINGAR
Elise Hamp - Tycker jag gick bra på Gävle och gick en bra tid men var inte riktigt
körbar till slut. Det berodde troligen på
balansen så vi återgår till den gamla och
hon startar härnäst antingen på Färjestad
eller Gävle i början av nästa vecka.
Singing Ram - Känns riktigt skaplig för

dagen och hon ska gå två rejäla jobb innan kval väntar i slutet av månaden.
Todd Tabac - Känns riktigt rejäl för dagen och springer sina 1.40-tider, Vi väntar
nog med debuten till juni-juli när de värsta har varit ute så tar vi upp kampen med
dem i sommar.
Åstas Tezz - Var riktigt bra i ett jobb och
jag körde då 1.40/1600 m på ett bra sätt.
Hon kvalar på fredag men vi väntar med
att starta framåt hösten.
fyraÅRINGAR
Illinois Rose - Ger mig gråa hår. Han är
behandlad i hovlederna och känns riktigt
skaplig och ska börja gå några rejäla jobb
så får vi se hur han tar det. Bara vi får ordning på honom kommer han att tjäna sina
pengar och efter mycket strul verkar vi
vara på rätt väg nu.
Predator Lavec - Tycker jag var bra senast och han känns riktigt på tårna efter
det. Det ska bli intressant att se vad han
kan uträtta framöver och meningen är att
han ska starta på Färjestad på måndag.
T.X.Almabell - Var i fin författning när
jag fick henne och vi blev slagna med
minsta möjliga marginal i första starten.
Hon kändes bra och har tagit loppet bra så
hon startar på fredag igen och det känns
som att vi kan få en rolig sommar.
äldre
Crown Imperial - Har gjort två V75starter men har inte fått aktionen att flyta
som jag velat och jag hoppas och tror att
det beror på barfotakörningen tyvärr. Han
känns laddad annars och startar på fredag
med skor på.
Evelina Xing - Går sitt träningsprogram
och ökar dosen för varje vecka. Nu är hon
uppe i 8 km jogg och nästa vecka kommer
hon att gå korta intervaller. Än så länge
ser benet bra ut och hon får gå månaden ut
innan det blir några riktiga jobb.
Ramona Zazz - Var inte alls som jag
tänkt mig i debuten för oss men jag hoppas att det berodde på brunst. Hon har ett
bra lopp i slutet av månaden så då hoppas
jag på en bättre insats för hon tränar bättre
än vad hon visade i lopp.
Thai Ricora - Är ett ganska så intressant
nyförvärv som tränar bra och det kännns
som att det finns fart i henne. Hon känns
stark och rejäl för dagen så vi får starta på
och se hur det går.
Ändringar
in:
Ramona Zazz -05 e. Rite on Line
T.X.Almabell -07 e. Mack Lobell
Thai Ricora -06 e. Credit Winner
ut:
Hjärter Dam E., Hällvin

