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Stall leif witasp augusti 2009
Antal

1

2

3

Seger		

Plats		

Prissumma

33		

4

1

4

12%		

27%		

578.100 kr

Djuren är på gång över lag för dagen och det blir intressant
i höst. Det har varit många glädjeämnen förra månaden då
framförallt Sergei Hanover och Castor Race har visat framfötterna. Även Turbo Viking är tillbaka och jag tror faktiskt
även Big River Create kan överraska framledes. Lite minus
dock till Enzo Wibb och även Pain Rice som jag vet kan mer.
Vi laddar nu mot Kriteriekval och nyligen gjorde både Yosemite Boko och Rocky Race bra lopp i Derbyförsöken. Rocky
kommer jag närmast prova i kval till Europaderbyt.
För andra månaden i rad körde jag in över en halv miljon och
jag hoppas att vi kan vara med och kriga om lite fina pengar
även under September. Det blir nog svårare då det inte finns
så många penningstinna lopp men vi får försöka.
Själv åker jag på semester nästa vecka och det blir en vecka
på Cypern. Jag är hemma igen måndag den 14:e.
/Leif
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0

1

0

0%		

17%		

64.200 kr

Förra månadens ljuspunkt måste jag säga var Monster Drives senaste lopp. Med tanke på vad som hände efteråt då
han blev så halt kan man inte säga annat än att han är en
härlig individ med ett hjärta av guld. Nu får vi hoppas att
hovproblemet går fort över så vi får blicka framåt mot årgångsloppen. Tyvärr är han dock inte anmäld till Kriteriet.
Jag debuterade även Primus Olyfid och han tror jag kan
tjäna fina pengar framöver. Det har även kommit in en del
nya hästar vilket alltid är skoj och det ska bli intressant att
se vad Ixis Pearl kan uträtta på tävlingsovalenh.
/Kajsa

månadens häst augusti 2009

Sergei Hanover

Foto: Hanold/Foto-Mike

Hingst 3 år e. Yankee Glide 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 Augusti 2009: 2 2-0-0 • 14,4aM • 300.000 kr.
Ro 090821-8 6/2140
B 090828-7 10/2140
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Borlänge Cup
Norrländsk 3-åringselit - Final

Januari 2009: Indian Go
Februari 2009: Turbo Viking
Mars 2009: Turbo Viking
April 2009: Turbo Viking
Maj 2009: Sergei Hanover
Juni 2009: Turbo Viking
Juli 2009: Sergei Hanover
Augusti 2008: B.W.L.Champion
September 2008: Turbo Viking
Oktober 2008: Turbo Viking
November 2008: Rocky Race
December 2008: Turbo Viking
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Kajsa var Maffia- Dubbelseger till Witasp
boss på Romme

Roseley Gene tog årets första seger efter ledning från start till mål.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Leif Witasp noterades för två
segrar igår på Romme.
Kajsa Frick fick chansen bakom Först vann han med Aurboda
välstammade Maffia på Romme och avslutade sedan kvällen med
Roseley Gene.
igår.
Hon förvaltade förtroendet på
Roseley Gene inledde sin karriär
bästa sätt och vann enkelt.
redan som tvååring och vann då
Kajsa Frick sände Lena Lindbergs ett av sina lopp. Som treåring har
Viking Kronos-dotter direkt till det dock strulat en hel del och Rite
ledning och fick sedan bestämma On Line-dottern har mest ägnat sig
tempot efter behag. Över upplop- åt galopp. Igår höll hon sig dock i
pet stack sedan Maffia undan och rätt gångart och Leif Witasp kunde
lämnade sina konkurrenter på be- ta hand om ledningen. Han valde
hörigt avstånd. Det var fyraåring- sedan att dra i ett jämnt hårt tempo
och Roseley Gene höll undan till
ens andra raka seger.
en säker seger på 18,0a/2140 m.
OLA HALLERSTEDT
Kajsa styrde Maffia till en smått överlägsen seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Leif hade dessförinnan även vunnit tredje loppet med Aurboda. Efter en lugn inledning var de framme som tvåa varvet kvar och fick
sedan ledningen gratis när Sonett
Mobac galopperade mitt på den
bortre långsidan. Aurboda höll sedan igång bra sista halvvarvet till
en knapp seger.
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se
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Bullit mot start Sergei Hanover vann Borlänge Cup

Under fjolårets resa till USA köpte Leif Witasp fem ettåringar.
En av dem fick stanna kvar i
hemlandet och nu är han på
gång...
För andra året i rad besökte Leif
auktionen i Harrisburg i höstas och
inhandlade fem hästar. Fyra av dem
kom hem till Rättvik under vintern
medan Bullit (e. Windsong’s Legacy) fick stanna kvar i USA. Det är
Chris Freck som tränar tvååringen
i New Jersey och nu i veckan kvalade han.
- Chris körde honom själv och körde på ren saftey. Han noterades för
tiden 2.03, vilket blir dryga 1.16
och då gick han 14,5 sista 400:ingen. Allt ser bra ut med hästen inför
fortsättningen och det kan eventuellt bli start i början av september,
berättar Leif som kommer att besöka Harrisburg även i år.
- Om någon är intresserad av att
köpa häst är det bara att höra av
sig och i månadsskiftet oktober/
november bär det av.
OLA HALLERSTEDT

Sida vid sida kämpar de två Rättvikshästarna Sergei Hanover och Monster Drive och det var den förstnämnde som avgick med segern den här gången.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Under fredagskvällen avgjordes Yankee Glide-sonen som vann på
Borlänge Cup på Romme.
16,4a/2140 m.
Det blev en äkta familjefight där
pappa Leif drog längsta strået
med Sergei Hanover.
Sergei Hanover går från klarhet till
klarhet och tog fjärde raka segern
på Romme ikväll när han vann
Borlänge Cup med 100.000 kr i
förstapris. Dottern Kajsa snabbstartade med Monster Drive och
tog hand om ledningen och fick
Sergei Hanover på utsidan. Efter
en lugn inledning trycktes gasen i
botten på bortre långsidan och de
två Rättviksekipagen kom sida vid
sida in på upploppet, en bra bit före
klungan.
Sergei Hanover kopplade segergreppet tidigt och även om invändige Monster Drive aldrig
ville ge sig blev segern säker för

Leif Witasp hade ytterligare en
uppsittning under kvällen då han
körde Assint i sista loppet och även
här blev det seger. Efter en smakstart från tillägg kunde Leif ta hand
om ledningen i första sväng och
över upploppet gick femåringen
undan till en enkel seger.
OLA HALLERSTEDT

www.KAJSAFRICK.se
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Enkelt för Witasps Kriteriehopp

Castor Race visade att han inte hade några problem att hantera Kriteriedistansen 2640 meter och siktet är nu inställt på det största loppet för treåringarna.
Foto: Maria Holmén

Han har redan treårige stjärnan
Turbo Viking i stallet.
På onsdagen visade Rättviks Leif
Witasp upp en ny talangfull treåring på Solvalla.
Castor Race var bara bäst i
STC:s Unghästserie.
- Han har styrkan som gör att jag
siktar på kriteriet, sa Witasp.

treåringarnas största lopp Svenskt
Travkriterium i oktober, och
Witasp fick de svar han ville ha.
- Han var rejäl och fin hela vägen.
Det är en gedigen häst och han har
styrkan som gör att jag siktar på
kriteriet, sa Witasp som har ytter-

ligare växlar sparade.
- Han har varit så rullig och dan att
han fortfarande går med tunga skor
och tåvikter. Så det finns saker att
plocka bort med tiden..
OLA JOHANSSON

Castor Race har provat lyckan på
Solvalla två gånger tidigare. Båda
gångerna har det blivit galopp. Den
här gången höll han ordning på
benen och då stod han också i en
klass för sig. Via en våldsam forcering efter ett varv tog han över ledningen och där stannade han hela
vägen in i mål.
Det var första gången som Castor Race provade distansen 2 640
meter, samma distans som väntar i

www.witasp.se

090829

Hjärtat bankar för Sergei

Sergei Hanover krossade motståndet i Norrländsk Treåringselit och fick 200.000 kr för besväret.
Foto: Lars Jakobsson

USA-födde Sergei Hanover fortsätter att krossa sina svenska
kullkamrater.
I finalen av Norrländsk Treåringselit var han omutlig trots
blytung resa.
- Det är sällan hjärtat bankar på
det här viset, sade en påtagligt
nöjd Leif Witasp.
Bergsåker inledde Sundsvall Open
Trot-helgen med en högklassig
fredagskväll. Hela sju lopp hade
sexsiffriga förstapris och de nästan
6 000 åskådarna fick valuta för entrépengen.
Mest imponerade alltså Sergei Hanover som trots forcering i tredjespår första 700 meterna fram utanpå ledaren i stenhårt tempo bara
lämnade konkurrenterna över upp-

loppet.
- Det känns inombords hur bra
han, det är sällan man känner hjärtat banka på det här viset. Han gör
allt jag begär och idag begärde jag
mycket. Men har man en bra häst
kan man köra i stort sätt hur som
helst, myste Witasp.
Segertiden för Sergei Hanover blev
1.14,4a/2 140 meter.
I det slagna fältet återfanns i sex
starter obesegrade You Bet Hornline som gjorde en slät figur.
- Vi har haft lite trubbel med honom och jag känner fortfarande att
vi inte löst det, förklarade Robert
Bergh.
ROBIN JOHANSSON

www.KAJSAFRICK.se

MÅNadsrapport augusti
stall witasp
tvåÅRINGAR
Beckman - Har faktiskt blivit betydligt
bättre efter sin långa krångelperiod och
han har gått 1.35 på rakbanan. Nu fungerar han till belåtenhet.
Big River Seville - Är stor och tung men
går sakta men säkert framåt. Målet är att
klara premielopp och han har passerat
1.40-gränsen så det ser hoppfullt ut.
Egguinox - Har varit upp och ner. Det
är bra fart i honom men aktionsmässigt
stämmer det inte riktigt till 100. Vi kommer därför att gå igenom honom med
röntgen.
Fast Shuffle - Står mest i box med sin
hovbensfraktur.
Hampus Dirt - En fin travare som börjar
jobba på i full utsträckning och han har
gått 1.30 i jobb.
Jeanbatic - Är lite opolerad och oinspirerad men det är fin gång i honom. Han
kommer nog att kunna flytta på sig framöver och vi har kört 1.38 full distans.
Leif Light - Har i bara kört 1.35-jobb
med efter kastrationen och han springer
med och pacear de som inte har kommit
så långt ännu.
Lottmar - Har vi börjat dra igång med
lite tempojobb efter sommarens långsamkörning. Han går 1.50-1.55 på rakbanan
och ser bra ut.
Mansfield Hanover - Är fortfarande en
liten och lättspringande individ som vi har
kört 1.25 full väg med. Det är absolut inga
problem för dagen.
Mr Midnight Star - Börjar faktiskt bli
bättre och bättre och vi har kört 1.26 med
honom. Det finns mycket i honom.
Natalie Crown - Klarade premieloppet
på fina ben och hon är en häst som har utvecklats rejält de två senaste månaderna.
Nova Race - Har blivit väldigt foglig och
fin och har även lagt på sig lite muskler i
sin stora kropp. Hon rör sig lätt och vi har
kört 1.28 som bäst.
Running Ram - Ska börja gå jobb efter
kastrationen och allt har fungerat bra så
här långt.
Sandrngham Hanover - Har vi kört 1.25
full väg med utan problem och det här är
en häst som har utvecklats rejält senaste
tiden.
Selsey Bill - Börjar faktiskt att arta sig
och har, efter en trög inledning på karriären, börjat släppa till nu. Han går mycket
backjobb för dagen.
Sid the Kid - Är en fin häst som är välutvecklad och rejäl. Det är inte omöjligt
att det blir någon tvåårsstart för hans del.
Han har gått backe och rakbanejobb hela

sommaren och sköter träningen till belåtenhet.
Stellaria Gene - Är stor och slapp men
det är bra gång i henne. Vi har kört 1.35
efter ett litet sommaruppehåll.
Turbo Daylight - Är en riktigt fin Turbo
Sund-are som är kompakt och rejäl och
gör allt vi begär av honom. 1.28 full distans har han knallat.
Turbos Cherie - Är en fin travare som
dock inte är helt 100. Hon blir dock bättre
och bättre och kommer att gå premielopp
inom kort.
Viggo Trizz - Har lagt på sig och vuxit till
en riktigt fin häst. Han har gått lite uppbyggnadsjobb och jag har varit lite försiktig med tempokörningen. Han går 1.35 på
rakbanan.
TreÅRINGAR
Big River Create - Har jag varit väldigt
nöjd med och senast på Solvalla blev det
helt fel och vi kom helt på vingel så den
starten är det bara att glömma. Hon jobbar fortsatt bra och ska inte nonchaleras
i sin klass.
Castor Race - Var fin att köra vid Solvallasegern senast och nu är det full laddning
mot Kriteriekval och förhoppningsvis får
vi sedan vara med i Kriteriet om en månad.
Enzo Wibb - Har visat att han är högkapabel men har inte riktigt landat än. Vi
gnuggar på och jag hoppas vi övervinner
problemen för då kan vi få en riktigt rolig
höst med honom.
Gliding Strength - Har jag varit väldigt
försiktig med för det här är en jättefin
travare. Hon har dock problem med sitt
framben och fick lite känning i det efter
debuten då hon ändå gick 18,8. Hon är
bättre nu och startar igen inom kort.
Key To My Life - Är en rejäl och fin häst
som jag tror kan få en bra fyraårssäsong
när hon har fyllt ut kroppen. Hon kommer
dock att starta på under hösten.
Pain Riche - Dras med diverse skavanker
och är behandlad så jag hoppas vi kan få
bukt med honom. Han kan gå långt och vi
gör det bästa av situationen.
Roseley Gene - Finns det bra fart i men
hon strular ofta till det för sig med galopper. Vi får försöka hitta på någon lösning.
Rural Legend - Börjar återfå sin spänst
och gick 1.22 i jobb i veckan. Han är inte
långt borta från start.
Sergei Hanover - Har blommat ut till
fullo nu och i de senaste starterna har han
krossat motståndet. Senast imponerade
han på 14,4 full väg men tyvärr har han
inte några speciella lopp under hela September så vi få se vad vi hittar på.

Tunsta Turbo - Tycker jag faktiskt har
ändrat sig till det bättre och jobbar bra för
dagen. Jag har dock kört bort alla poäng så
han har svårt att komma med i lopp men
den dagen han gör det ska han passas.
Turbolines - Är startklar igen efter en
del infektioner i sommar. Hon har gått ett
1.21-jobb med 1.18 sista varvet och känns
bra igen.
Turbo Viking - Fick ta igen sig efter E3finalen i juni och senast på Åby visade han
faktiskt att formen är på gång igen. Siktat
är nu inställt på Kriteriekval och det här är
en häst med hög potential.
fyråÅRINGAR
Petite Ribb - Är behandlad i framknäna
efter en del tveksamma insatser efter vinsten i somras. Det ska göra nytta och hon
återkommer på tävlingsbanan i slutet av
månaden.
Rocky Race - Blev det ett struligt Derbykval för då han fick gå mestadels i dödens och det är det inte många som klarar
av. Han känns fortsatt uppåt och nästa
start blir eventuellt på Solvalla.
Superfeet - Har varit upp och ner under
en längre tid men det är en liten ljusning
nu för hans del. Det är inte omöjligt att
han startar under månaden.
Yosemite Boko - Har gjort det väldigt bra
måste jag säga efter att ha haft så stora bekymmer i inledningen av året och sedan
kommit tillbaka och tjänat 300.000 kr.
Han var även nära att få vara med i årets
Derby.
Yucay Boko - Har vi börjat skritta i tryckvagn.
äldre
Arn af Gothia - Är en fin travare och jag
släppte av honom på rakbanan och han
sprang då lätt 1.30/500 m men aktionen
var inte helt perfekt. Vi kollade upp och
behandlade honom i ett knä men nu är han
i full träning igen och vi letar lopp.
Big River Supreme - Har inte löpt upp
till mina förväntningar så jag har ändrat
lite på träningen och kör ett tuffare upplägg nu. Jag tror det kan göra nytta.
Bognor Regis - Är helt ok och jobbar fullt
ut. Han har dock inga poäng och absolut
inga lopp men möjligheten kan finnas att
han kommer ut i slutet av månaden.
Mellby Rouge - Blev struken för en lättare korsförlamning för någon vecka sedan
men är åter tillbaka i full träning och vi
letar lopp åt henne. Hon känns så bra hon
kan vara tycker jag.
Oliver Gene - Är tillbaka i full tävlingskondition och är kval- och startklar.
Rapid Girl - Håller inte och får väl sluta

som tävlingsindivid.
Red Light Girl - Har jag tryckt lite hårdare i något jobb och hoppas det gör nytta
och hon inte får någon reaktion av det.
Sharp Launcher - Tycker jag är alldeles
för ojämn i sitt agerande och han ska få
går rejäla tryckvagnsjobb så får vi se om
vi kan väcka honom.
Simb Carol - Fick ett litet sommaruppehåll och vi fräschade upp henne lite. Hon
jobbar nu i full utsträckning för dagen
men har några veckor kvar till start.
Yahaa Brodda - Fick ett tufft lopp senast
så den starten glömmer vi och vi letar nya
lopp åt henne.
Väskinge Emil - Är bra i jobb men måste
ha det serverat. Han har inga lopp nu så
han kommer att gå montékval vilket kan
bli intressant för hans del.
ÄNDRINGAR
IN:
Arn af Gothia -03 e. Järvsöfaks
Jeanbatic -07 e. Jeanbat du Vivier
Stellaria Gene -07 e. Smok’n Lantern
UT:
Big River Candy, King of My Heart,
KC Spring Caviar, Roseley Gene,
Turbonina

stall frick
TVÅÅRINGAR
Alandias Michelle - Har jag kört 1.22
med som snabbast och jag har tänkt att
kvala henne i mitten av månaden. Känns
hon sedan lika fin som hon har gjort är
siktet inställt på någon tvåårsstart i Oktober.
Hällvin - Har gått 2.03 som snabbast och
känns mer rejäl för varje dag. han kommer att gå premielopp den 14:e.
Primus Olyfid - Tycker jag fixade debuten
på bästa sätt då han gick 18,8 och skötte
sig klanderfritt. Han startar igen på fredag
och får han bara vara fräsch och fin får
han göra några starter framöver. Jag tror
nog han kommer att tjäna fina pengar.
Tap Turvy - Börjar släppa till allt mer
men vi skyndar långsamt. Han har gått
1.42 som snabbast och vi försöker hinna
med premielopp innan Oktobers slut.
TreÅRINGAR
Monster Drive - Gjorde ett kanonlopp
senast och föll med flaggan i topp. Efter
det blev han blockhalt men lyckligtvis var
det ingen fraktur utan en hovböld. Han tas
därför bara lugnt för dagen.

M.T.Encourage - Var urusel senast och
stod med en infektion i kroppen. Nu tar
hon det lugnt och hon får jobba på en tid
innan nästa start.
fyraÅRINGAR
Crown Imperial - Är nygammal i träning
och känns, efter lite småjusteringar, stark
och rejäl. Han känns bra i träning och
kommer förhoppningsvis ut på Rättvik
den 14:e. Jag hoppas då han får visa det
i lopp också.
Evelina Xing - Fattades det tempo i senast men hon kändes riktigt fräsch och fin
och det var huvudsaken. Jag hoppas hon
kommer med på Bollnäs den 13:e annars
får hon starta på hemmaplan dagen efter.
Ixis Pearl - Är ny i träning och är en hetlevrad dam. Hon känns dock riktigt stark
och rejäl och kommer att debutera för mig
på fredag från ett intressant läge. Vi får då
se vart hon står men det känns som att det
kommer att bli en rolig höst.
Private Drive - Har vi haft inne några
veckor och han är inte så tokig. Han är
stor och rejäl med bra driv och det blir lite
småjusteringar innan vi tittar i propositionen. Han har inga pengar på sig än så jag
tror han ska kunna hävda sig i sin klass.
ÄLDRE
Best Jo - Har vi kastrerat nu som ett sista
försök och jag hoppas det gör honom gott.
Han får ta det lugnt månaden ut.
Ulbasse - Fick vi stryka igen p.g.a. ett litet slag på senan och han är nu även kastrerad. Han får därför ta det lugnt hela den
här månaden så får vi hoppas han mognar.
Ändringar
IN:
Crown Imperial -05 e. Korean
Ixis Pearl -05 e. Ride the Night
Private Drive -05 e. Smok’n Lantern
Ut:
Aces Manilla, Can Trust, Ducati Hamp,
Ivar Grym, Poppins

