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ÅRGÅNG 5

Bra inledning
på det nya året!

Omslaget:
Indian Go har inlett 2009 på ett strålande sätt och har varit på plats i sina
samtliga tre starter.

Producerat av
Travdirekt i Karlstad HB
w w w. t r a v d i r e k t . c o m

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Stall leif witasp JANUARI 2009
Antal

1

2

3

Seger		

Plats		

Prissumma

23		

2

2

3

9%		

30%		

127.000 kr

Det nya året har börjat som det förra slutade med att det varit både upp och ner. Visst finns det en del glädjeämnen men
det känns framförallt som det är unghästarna som kommer
att ta över och göra oss riktigt glada framöver.
Nu har vi äntligen fått vinter och lite kyla så väderleken har
vi med oss för dagen.
I fredags fick vi årets fyraåring genom Staro Almab på vår
travgala.
Turbo Sund har nu anlänt till Bologna i Italien och det rapporteras att allt går enligt ritningarna. Han har lämnat prover
och det ser riktigt bra ut.
/Leif

Stall kajsa frick JANUARI 2009
Antal

1

2

3

Seger		

Plats		

Prissumma

8		

1

1

3

13%		

63%		

58.000 kr

Det nya året har börjat jättebra tycker jag. Indian Go har
gjort det riktigt bra i årets starter och även Aces Manilla
har gått felfritt och då fått visa att hon duger. Det var synd
att ”Babsan” blev skadad men det känns ändå som att hon
har tävlat på övertid och hon har ändå haft en fantastisk
karriär.
Det ska bli spännande att debutera Monster Drive och
B.W.L.Power och det blir intressant att se vart de står.
/Kajsa

månadens häst januari 2009

Indian Go

Foto: Hanold/Foto-Mike

Valack 7 år e. Indian Silver u. Åkerspöket ue. Self Confident.
Ägare & Uppfödare: Marianne Wegner, Krylbo.
Tränare: Kajsa Frick. Skötare: Eva Ek.
Starter januari 2009: 3 1-0-2 • 15,5k • 38.000 kr.
Ro 090126-4 1/1640
Ö 090115-5 2/1660
E 090105-6 6/2640
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INDIAN GO
38.000 kr

KING OF
MY HEART
32.500 kr

DEFI TRIZZ, STARO BORIS,
PAIN RICHE, ACES MANILLA

20.000 kr

15,5a
15,4
19,4

34
80
87

Frick Kajsa
Frick Kajsa
Frick Kajsa

25 000 Travgalan på Galaxen i Borlänge
6 000
7 000
Januari 2008: Big River Supreme
Februari 2008: Yucay Boko
Mars 2008: Rocky Race
April 2008: Engesve Bella
Maj 2008: B.W.L.Champion
Juni 2008: B.W.L.Champion
Juli 2008: Ringside
Augusti 2008: B.W.L.Champion
September 2008: Turbo Viking
Oktober 2008: Turbo Viking
November 2008: Rocky Race
December 2008: Turbo Viking

nyhetsbörsen
JANUARI 2009
090107

090107

Kajsa spurtade
till favoritseger

Pain Riche inledde med seger

Det tog inte Kajsa Frick många dagar innan första
årssegern infann sig. På Romme vann hon lätt tillsammans med Peace on Track.
Foto: Adam Ström/stalltz.se

Under söndagens tävlingar på
Romme tog Kajsa Frick årets
första seger.
Bakom Bo Petterssons Peace on
Track spurtade hon till seger i
det avslutande loppet.
Det var ett drygt halvår sedan Kajsa senast körde Peace on Track och
nu tackade hon för förtroendet genom att fixa en knapp seger. Ekipget sladde en bit bak i fältet men
när sjuåringen fick anfallsorder ut
på bortre långsidan gick det undan
och Peace on Earth-sonen avgjorde
sedan säkert sista biten.
OLA HALLERSTEDT

Pain Riche vann sista starten ifjol och inledde även det nya året med att vinna.
Foto: Adam Ström/stalltz.se

2009 började på bästa sätt för
Leif Witasp.
I onsdags hade han en häst till
start på Eskilstuna och det slutade med en enkel seger.

av slutkurvan. Pain Riche hade då
inga som helst problem att sticka
undan till en lätt seger och är nu
obesegrad i sina två starter.
OLA HALLERSTEDT

Dottern Kajsa Frick tog med sig
nyblivne treåringen Pain Riche till
Eskilstuna på måndagen. Efter en
perfekt resa kunde Leif Witasps
adept spurta till en lätt seger. Kajsa
inledde på innerspår men gick ut
som första häst i andraspår på bortre långsidan. De fick sedan en rygg
att gå i och Kajsa kunde vänta med
att sätta in attacken till utgången

www.witasp.se

090110

Krokan och Kajsa avgjorde knappt
I fredags tog Kajsa årets tredje
seger.
Hon skrällde i V5-1 tillsammans
med Emil Svanhns Krokan.
Krokan öppnade raskt den första
biten och susade direkt till ledning
men i första sväng valde Kajsa att
släppa. När luckan sedan kom vid
upploppets början hade Krokan
torrt spurtkrut och kunde avgöra
en tät slutstrid till drygt 30 gånger
pengarna.
OLA HALLERSTEDT

Efter en perfekt styrning kunde Kajsa Frick avgöra bakom Krokan.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

090117

Kanonspurt av Karma och Kajsa

Karma Zet formligen flög fram över upploppet och hann avgöra V65-4 sista biten.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Kajsa Frick har fått en bra start
på kuskåret 2009.
Under fredagens tävlingar på
Romme tog hon årets fjärde seger när hon vann V65-4 med
Karma Zet.

placering för sjuåringen som hade
mycket långt fram till täten i slutsvängen. Tibbe Lavec-dottern svarade dock för en virvlande avslutning och flög lågt över upploppet
till en knapp seger värd 40.000 kr.
OLA HALLERSTEDT

Från sitt svåra fjortondespår bakom startbilen hamnade Karma Zet
som väntat i kön. Det såg inte ut
att bli någon vidare framskjuten

www.KAJSAFRICK.se

090123

090127

Övertygande vinst av Defi Trizz

Indian Go ledde
varje meter

Indian Go har hittat en riktig toppform och tog årets
första seger tillsammans med sin tränare Kajsa
Frick på Rommes lunchtrav.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Defi Trizz imponerade stort när hon tog sin första montéseger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Under gårdagens tävlingar på
Gävle tog Leif Witasps Defi Trizz
karriärens första montéseger.
Tillsammans
med
Victoria
Strand Jorgensen tog hon en lätt
seger.

hon återupptagit montén på svensk
mark och igår kom första segern.
Med Victoria Strand Jorgensen i
sadeln inledde Defi d’Aunou-dottern i fjärde invändigt. På sista bortre långsidan kom hon ut ett spår
och fick fritt 600 kvar. Defi Trizz
Förra året stod Defi Trizz statione- forscerade sedan fram som ett ångrad i Frankrike och gjorde ett antal lok genom slutsvängen och gick
montéstarter. Det blev dock inga undan till en enkel seger på fina
större framgångar med ett tred- tiden 16,0a/2140 m.
jepris som bäst. På senare tid har OLA HALLERSTEDT

Kajsa Frick gästade Rommes
lunchtävlingar med Indian Go
under måndagen.
Det slutade med att sjuåringen
tog årets första seger.
Från sitt innerspår bakom startbilen kunde Indian Go, som spelats
till favorit, hålla ledningen även
om det kostade en 11,5-öppning
första halvvarvet. Kajsa fick sedan
dämpa tempot till 16,0 vid varvning
och över upploppet höll Indian Silver-sonen farten storstilat och höll
undan men liten marginal.
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

MÅNadsrapport JANUARI
stall witasp
tvåÅRINGAR
Beckman - Har gått sitt första jobb efter
operationen och gick 2.00 på rakbanan.
Allt ser bra ut.
Egguinox - En egensinnig kille som faktiskt börjar släppa till och visar en rejäl
gång. Han blir intressant att följa framöver.
Fast Shuffle - Är fortfarande reslig och
snygg och går mycket skogsträning. Jag
har inte börjat pressa några tider ännu.
Hampus Dirt - En enkel häst med bra
rörelser som har lätt för sig. Han går tuff
motionsträning för dagen.
Leif Light - Vi lägger ner mycket träning
på hans gängliga kropp och han har därför
inte gått några tider ännu.
Lottmar - Har jag börjat köra lite rundbanejobb med och han har visat farter nedåt
2.00 ganska omgående. Det är premietider men han är mycket tränad så jag är
inte orolig för att vi tar honom för hårt.
Mansfield Hanover - Fick en liten reaktion efter hemkomsten från Amerika men
har repat sig och äter som han ska igen.
Han har haft en lugnare period men allt
ser bra ut för dagen.
Mr Midnight Star - Är en häst med bra
gång och aktion och det finns mycket fart
i honom men han kan uppträda lite omoget emellanåt.
Nova Race - Är stor och rejäl och behöver lite tid på sig. Hon har kommit ganska
bra i träningen och så här långt känns det
helt ok.
Running Ram - Är stor och rejäl och
gnuggas rejält i skogen. Han har även gått
några lugna rakbaneintervaller.
Sandrngham Hanover - Hade en period
då han var lite bångstyrig men har blivit
betydligt bättre de senaste veckorna. Han
uppför sig nu i stort sett normalt och är
en fin häst.
Selsey Bill - Är av den mindre sorten och
har varit förkyld en period i början av månaden. Han har nu återupptagit träningen
full ut och allt är väl för dagen.
Sid the Kid - Är en häst med stora fartresurser men det finns en nackdel och det är
att han fortfarande kan vara lite bakrädd.
Annars är han en häst som vi gillar.
Stellaria Gene - Är nyss inkommen och
under inkörning.
Sydney Gene - Är nyss inkommen och
under inkörning.
Turbo Daylight - Är en lätt och okomplicerad häst som rör sig på ett bra sätt och
det finns inget att anmärka på.
Turbos Cherie - En lätt tjej som har bra
rörelser och det finns bra fart i henne utan

att vi har tagit några tider.
Viggo Trizz - Har varit lite ospänstig och
fransk i gången men kommer så sakteliga
och blir betydligt bättre för varje vecka.
Det ser bra ut för dagen.
Zeb Hornline - Börjar gå fulla träningsrundor nu men är en stor häst som behöver lite tid på sig.
TreÅRINGAR
Arnie’s Laphroaig - Har kommit in i en
växtperiod och ligger mest hela dagarna.
Han får gå lite motionsturer några dagar
framöver.
Carabiner Hanover - Har gått mycket
tung träning en period och vi har kört
några jobb med honom. Runt 1.24/1600
m löser han på lätta ben.
Castor Race - En häst jag gillar men för
dagen har han varit lite rullig och har därför bara gått något lätt jobb. Han får släppa till och när det känns bra får vi köra till
med honom. Jag hade räknat med att det
ska vara startklart under februari.
Enzo Wibb - Har kommit mer och mer
efter kvalet och känns faktiskt startklar.
Han har gått något 1.22-jobb på slutet och
blir nog intressant att följa på vårsidan.
Gliding Strength - Har jag kört några
1.25-intervaller med och allt är bra så här
långt. Hon är en fin häst med bra driv.
KC Spring Caviar - Blev lite ofräsch och
det blir veterinärbesök för henne.
Pain Riche - Har gjort två starter och vunnit båda så jag kan inte begära mer. Han
har tränat på för fullt och känns så fin som
jag vill och det är bara att leta nya lopp.
Piacenza - Har varit lite trött och seg i
jobben senaste tiden men har ändå jobbat
på. Jag räknar med att hon startar i slutet
av månaden.
Roseley Gene - Hade lite problem med
ett bakben i början av januari men det har
släppt nu och hon går sina jobb. Hon har
lagt på sig och vuxit till sig under uppehållet och är inte långt borta.
Rural Legend - Är tyvärr lite het i banjobben med det är enda nackdelen. Han
har annars lite go i sig och får fortsätta
med lite lugna jobb innan vi kvalar.
Sergei Hanover - Har växt lite och var åtgärdad men har börjat gå något lätt jobb.
Det blir dock inga hårdare jobb den närmaste veckan.
Tunsta Turbo - Har släppt till och är i
stort sett startklar. Han har gått något jobb
efter 1.22 och ska få något ytterligare finslipande jobb.
Turbolines - Har faktiskt börjat mogna
nu och har lugnat ner sig och är sansad
och fin i jobben. Äntligen ser jag ljust på
framtiden för hennes del men hon har inte

gått några hårdare tester än.
Turbonina - Blev behandlad under december och fick ta igen sig lite. Efter det
har det blivit en betydlig skillnad och hon
har gått något 1.22-jobb och känns riktigt
fin för dagen. Hon är startklar om ett par
veckor.
Turbo Viking - Har gjort två starter under december och varit först i mål båda
gångerna. Det känns som han börjar lägga
galoppskorna ifrån sig och han ska få en
liten paus på 6-8 veckor innan nästa start.
fyråÅRINGAR
Global Kilkea - Har känts mjuk och smidig och går bara 1000-metersintervaller i
1.27-fart. Hon kommer att starta igång i
slutet av månaden.
King of My Heart - Har gått bra de senaste starterna och avslutade rejält utan
att räcka till seger. Jag kommer att smyga
med honom och ge honom lite invändiga
lopp några starter till innan vi kör offensivt.
Petite Ribb - Är en häst som jag faktiskt
tror kan ha lite snabba pengar att hämta
framöver. Hon har jobbat rejält under månaden och jag hoppas vi får lite utdelning
på det.
Superfeet - Har varit inne i några veckor
och har en egen vilja men vi har lärt honom att han ska springa fort också. Han
har visat 1.23/1600 m och han kan flytta
på sig.
Yosemite Boko - Har varit fin en längre
tid utan att vi har tryckt av honom allt för
mycket. Han har gått nedåt 1.20/1600 m
och det är bara hålla tummarna att han
håller ihop aktionen.
Yurrae Boko - Har vi jobbat på undan för
undan och jag har kört 1.20/1600 m med
henne. Hon är tillbaka i startklart skick
igen.
äldre
Alandias Kismet - Var en besvikelse
senast då hon bara felade 500 kvar. Hon
känns bra för övrigt och det är bara att leta
nya lopp och starta på.
Alandias Lime - Har inte varit till sin fördel senaste veckorna och har varit stel och
kantig. Om det är något större fel har vi
faktiskt ingen riktig koll på och hon får ta
det lugnt någon dag till.
Big River Supreme - Är tillbaka och jobbar faktiskt riktigt bra. Han känns väldigt
fräsch och fin för dagen och ett tag tänkte
jag att han skulle vinterträna hela februari
men eventuellt är han tillbaka på tävlingsbanan i slutet av månaden.
Defi Trizz - Var kanonfin när hon vann ett
montélopp på Gävle på 16,0 och run

dade hela fältet. Det finns inga sådana bra
montélopp under februari så hon får varva
med något sulkylopp då det inte år något
fel på formenhon kommer att gå till avel.
Friendly Friend - Nöter på hyggligt måste jag säga men behöver lite tur i loppen
för att komma till sin rätt. Det är bara att
hoppas vi har lite tur med spåren för då
kan hon vara med där framme.
Kulls Nero - Tycker jag har bra form men
får ingen utdelning på den. Han känns
stark i jobben och får han bara ett bra läge
framöver kan han vara ett litet rysarbud.
Oliver Gene - Har problem med en has
och har semester för dagen.
Red Light Girl - Har jobbat bra en längre
tid och jag har kört 1.20 på lätta ben. Om
hon kommer med i lopp får vi passa upp
för jag tror hon är mogen att segerstrida i
den klass hon nu befinner sig.
Ringside - Går lite korta intervaller men
är inte helt 100 i sitt bakben. Han är i alla
fall ohalt.
Sharp Launcher - Var en besvikelse senast då han bara gav upp. För övrigt känns
han fräsch och fin så det är bara att ge honom invändiga lopp så han får bygga upp
självförtroendet.
Simb Lorrikeet - Har jag tagit upp till
gården igen för att se om vi kan hitta på
någon förändring. Hon känns fin i jobben
men sviker totalt när det blir lopp så hon
är svårbedömd.
Staro Almab - Känns kanonfin i vinterträningen och har börjat gå lite intervaller.
Nu känns han äntligen helt 100%-ig.
Staro Boris - Gnider på riktigt bra måsta
jag säga och har snart tjänat 100.000 kr.
Vi hade inga stora förhoppningar på honom när han kom in i träning så det är en
positiv överraskning. Han tjänar säkert
någon krona till framöver.
Staro Yzerman - Kan mycket men man
får lov att lura honom med lite invändiga
lopp och han är lite bättre på längre distanser för dagen. Han har en hovspricka
som han besväras av men kan för den
skull starta.
Toast Master - Fick en liten paus på någon vecka efter lite täta starter men är
startklar åter igen.
Yahaa Brodda - Har varit på lite spabehandling några veckor och känns stark
och rejäl i något lugnt jobb efter det. Hon
är inte långt borta från start.
Väskinge Emil - Körde jag 1.34/1600 m
med i jobb och på det var han riktigt fin.
Om vi hittar något lämpligt lopp inom
rimlig tid får han starta.

ÄNDRINGAR
IN:
Red Light Girl -04 e. Red Xing
Stellaria Gene -07 e. Smok’n Lantern
Superfeet -06 e. Kramer Boy
Sydney Gene -07 e. Banker Hall
Turbo Daylight -07 e. Turbo Sund
Yahaa Brodda -04 e. Varenne
UT:
Quattro Stagione, Quayle Gene, Rocky
Race, Yucay Boko

Hällman - Är en väldigt positiv häst som
kommer allt mer. Jag har kört många 2.00jobb med honom och siktet är inställt på
kval i april.
Monster Drive - En liten fin häst som jag
har kört några 1.20-jobb med. Han ska
debutera på torsdag och blir intressant att
följa.
M.T.Encourage - Har börjat sänka tiderna och känns riktigt stark och fin för dagen. Vi har hållit oss till 1.30-farter men
hon känns väldigt fin och har växt i sin
stora kropp. Vi skyndar dock långsamt.
TREÅRINGAR
B.W.L.Champion - Var inne på första
banjobbet och gick 1.25 med lätthet och
kändes allmänt smidig och fin. Allt går
enligt planerna och han kommer att göra
något sådant jobb till och går allt enligt
planerna siktar vi på start den 25:e på Solvalla.
Crown Imperial - Har varit inne i någon
vecka och är en lätt och fin typ. Han behöver något mer tempojobb innan det är
dags för comeback.
Evelina Xing - Har fått en riktig paus för
att ladda om batterierna till våren. Hon
går bara mängdträning och får fortsätta
med det någon vecka till.

stall frick
TVÅÅRINGAR
Primus Olyfid - Har släppt till ordentligt
och är en av de tvååringar som kommit
längst tidsmässigt. Vi har bara kört strax
under 1.50 med det gör han på ett bra
sätt.
TreÅRINGAR
B.W.L.Power - Har gått två rejäla jobb
runt 1.21 och känns stark och fin för dagen. Debuten är inte alls långt borta och
det ska bli intressant att se vad han kan
uträtta på tävlingsbanan.
Ducati Hamp - Har gått rejäl mängdträning nu och jag var nere och körde 1.30 på
banan. Han kommer att gå mer tempojobb
under månaden för att rensa rören lite.

ÄLDRE
Aces Manilla - Ändrade jag lite på utrustningen på och det har fallit väl ut och då
har även resultaten kommit. Hon kommer
säkerligen att tjäna fina pengar när hon
fattar vad det går ut på och går felfritt.
Barbaras Courage - Gjorde nog sin sista
start i karriären senast för hon blev halt
efter loppet. Nu får hon nog bli mamma
på heltid.
Best Jo - Måste ha skadat sig i hagen för
han har inte alls varit sig lik. Vi bedövade
bort bogen och armbågen och då släppte
det så han är fortfarande konvalescent.
Can Trust - Har startat på flitigt under
hösten och vintern och senast fick hon
dödens vilket hon inte alls gillar. Hon är
bättre än raden och startar på när det finns
lopp..
Indian Go - Fick äntligen sätta dit den
senast och har gjort det fantastiskt bra
de sista tre starterna. Han har en del att
hämta framöver också så han får starta på
kontinuerligt.
Ändringar
IN:
Crown Imperial -05 e. Korean
Monster Drive -06 e. Thai Tanic
UT:
Can Trust, Candy Race, Portman
Road

