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E3-succé
för Witasp!

ÅRGÅNG 5

Omslaget:
Leif Witasp har all anledning att
vara nöjd med långa E3 där hans
Turbo Viking slutade trea.

Producerat av
Travdirekt i Karlstad HB
w w w. t r a v d i r e k t . c o m
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Stall leif witasp juni 2009
Antal

1

2
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Plats		

Prissumma

33		

3

1

2

9%		

18%		

452.000 kr

Nu tycker jag det rullar på hyggligt och det är framförallt
treåringarna som har börjat komma ut och göra bra ifrån
sig. Det är inte fy skam att vara trea i E3-finalen med Turbo
Viking. Extra glädjande är det att det är Turbo Sunds första
avkomma som tjänat över en miljon kronor som treåring.
Jag vill även framhäva Sergei Hanover som har gjort det
bra på slutet. Nu får vi hoppas att det rullar på lika bra med
många fina lopp med bättre prissummor åt unghästarna.
/Leif

Stall kajsa frick juni 2009
Antal
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0

0%		

10%		

22.350 kr

Det har varit en riktigt nattsvart månad på alla sätt och
vis men man vet ju hur det är i den här branschen. Det är
bara att kämpa sig uppåt igen och försöka se ljust på det
hela. Visst är det alltid tråkigt att tappa så fina hästar som
B.W.L.Champion och B.W.L.Power men sån’t är livet.
Det ska bli väldigt intressant att kvala Primus Olyfid för han
känns så tidigt så han får göra någon tvååringsstart. Jag
tycker även Can Trust är värd en framgång för hon känns
såpass fin i träning och så hoppas jag även Evelina Xing är
fin så hon får gå ut i de större sammanhangen.
/Kajsa

månadens häst juni 2009

Turbo Viking

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Hingst 3 år e. Turbo Sund u. Västerbo Etiquette ue. Spotlite Lobell.
Ägare: Kent-Åke Beckman, Mölnlycke. Uppfödare: Stall Bright HB, Rättvik.
Tränare: Leif Witasp. Skötare: Anna Wallinder.
Starter juni 2009: 2 1-0-1 • 13,3am • 280.000 kr.
Ro 090615-3 8/2140
Go 090627-10 4/2140

1
2
2

TURBO
VIKING

280.000 kr

CASTOR
RACE
40.000 kr

SERGEI
HANOVER
40.000 kr

1
3
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Leif Witasp 80.000 Uttagningslopp E3 - Öppen klass
Leif Witasp 200.000 E3 - Final - Öppen klass

Januari 2009: Indian Go
Februari 2009: Turbo Viking
Mars 2009: Turbo Viking
April 2009: Turbo Viking
Maj 2009: Sergei Hanover
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
juni 2009
090612

090616

Säkert för
Castor Race

Turbo Viking vann E3-uttagningen

Vinna eller försvinna.
Det stämmer bra in på Leif Witasps Castor Race.
Efter att ha inlett karriären med en
övertygande seger hade treåringen
två galoppmisslyckanden. Med
dessa i bagaget åkte Leif Witasp
till Lindesberg igår och nu visade
sig Super Arnie-sonen från sin bästa sida.
Leif inledde i tredje invändigt
men kunde glida ut i andra-par ytter 1300 kvar. På bortre långsidan
tog sedan Castor Race upp jakten på hårddragande Vikens Hot
Guy och över upploppet avgjorde
Rättvikshingsten säkert på fina
16,3/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

Trots att Turbo Viking slog av på takten sista biten vann han E3-uttagningen säkert..
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

VTurbo Viking är klar för årets
första storlopp.
Igår kvalade han in till E3-finalen via seger i sitt försök.
Igår kördes det uttagningar till årets
första stora drabbning för treåringarna - Långa E3. Leif Witasp var
på jakt efter en av finalplatserna
med sin Turbo Viking och via seger i sitt försök är han nu en av de
12 som gör upp om förstapriset på
800.000 kr i Gävle den 27:e juni.
Leif laddade framåt direkt med
Turbo Sund-hingsten och kunde
ta hand om ledningen när Jealous
Broline galopperade i första sväng.

Witasp fick sedan bestämma helt
efter behag i täten och varvade på
måttliga 1.18. Alla trodde därmed
att loppet var över men det blev
trots det en hård kamp in mot mål
då Turbo Viking bromsade till sista
biten och vara nära att bli snuvad
på segern. Han höll dock nosen
först och vann på 16,1a/2140 m.
- Jag var nöjd att jag vann loppet,
men inte med hur han uppträdde på
upploppet. Han bromsade till och
det är oroväckande. Jag var på han
en gång och det gillade han inte, sa
Leif.
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

090628

200.000 kr till Turbo Viking

Enzo Wibb och Leif Witasp kämpade sig förbi stallkamraten B.W.L.Power och Kajsa Frick på upploppet.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Turbo Viking svarade för en fin
insats i gårdagens E3-final.
Via en tredjeplats och 200.000 kr
kan han nu titulera sig miljonär.

sonen bra med på noterna och
hamnade i rygg på ledande Lisa’s
Big Boy. Denne var dock slagen
redan i slutsvängen och då såg det
mörkt ut för Turbo Viking. Leif
Från sitt innerspår var Turbo Sund- Witasp kunde dock tråckla sig loss

in på upploppet och spurta in till
tredjeplatsen värd 200.00 kronor.
Därmed passerade Turbo Viking
miljonstrecket.
OLA HALLERSTEDT

www.KAJSAFRICK.se

MÅNadsrapport juni
stall witasp
tvåÅRINGAR
Beckman - Har fortsatta aktionsproblem
så han får vistas i hagen några veckor.
Big River Seville - Börjar faktiskt få lite
spänst i sin stora kropp men blir ändå en
sen häst. Han går mellan 1.40-1.45 och
målsättningen är att köra premie innan
hösten.
Egguinox - Har släppt till efter kastrationen men är nu behandlad i framknäna.
Fast Shuffle - Har jag tagit hem till gården
och han får bara gå lite uppbyggnadsjobb
i backen efter som han har växt igen.
Hampus Dirt - Har vi bränt i ett överben
och han får 14 dagars vila i hagen.
Leif Light - Skötte sig förvånansvärt bra
i premieloppet som han fixade på ett godkänt vis på 30,5. Efter det har han blivit
kastrerad.
Lottmar - Bara gnider på och gör det vi
begär. Vi kör mycket motion i skogen en
period i sommar och han har släppt till
och går runt 1.50. Fortare än så får vi inte
köra för dagen.
Mansfield Hanover - Är under fortsatt
stadig utveckling och har gått under 1.25 i
jobb. Han ska kunna starta i höst.
Mr Midnight Star - Blir bara bättre och
bättre. Han slappnar av och jag är faktiskt
nöjd med honom för dagen. Vi har kört
nedåt 1.25/1600 m och fortsätter han så
här finns det förhoppningar att han startar
i höst.
Nova Race - Är en stor och rejäl märr
som har lätt för sig. Vi har kommit en bra
bit på väg och hon går lätt 1.30 för dagen
och är premieklar.
Running Ram - Har varit inne i växtperioder från och till och även haft problem
med en hovspricka. Han går dock 1.30 på
lätta ben och går premielopp inom kort.
Sandrngham Hanover - Har lugnat sig
avsevärt efter kastrationen och gör allt på
rätt sätt. Han går bara rakbanejobb i 1.40fart.
Selsey Bill - Är en liten ettrig individ som
fixade premieloppet på 32,5 trots en galopp på vägen.
Sid the Kid - Har haft en växtperiod och
inte varit riktigt framåt. Efter premieloppet fick han gå upp till gården och där har
vi bara jobbat lugnt i backen.
Turbo Daylight - Gjorde sig illa i hagen
för några veckor sedan och har fått ta det
lite lugnt. Han jobbar fullt ut igen nu och
har gått nedåt 1.30 så det dröjer inte innan
vi kör premielopp.
Turbos Cherie - Har haft lätt för sig hela
tiden men åkte tyvärr på en harhas i början av juni. Vi har bränt henne så nu får

hon någon vecka i hagen så det får läka
ihop.
Viggo Trizz - Börjar hitta stilen efter att
ha varit väldigt fransk i gången. Han fixade premieloppet på ett bra sätt på 1.31
men kan dock bättre.
TreÅRINGAR
Big River Candy - Är en liten sak som
har lite aktionsproblem i vissa lägen. Han
har ändå kommit runt banan på 1.21/1600
m.
Big River Create - Är en jättefin travare
som har lätt för sig men dock inte orkesmässigt för dagen. Hon är startklar om
någon vecka.
Castor Race - Är en häst med goda utvecklingsmöjligheter. Senaste starten
vann han efter ett tufft slutvarv och jag
ser ljust på framtiden.
Enzo Wibb - Gjorde några riktigt bra
insatser men felade sedan i E3-försöket i
sista sväng och hade annars landat på en
15,5-tid. Han blev behandlad efter det så
han är mogen att komma tillbaka i mitten
av månaden.
Gliding Strength - Har varit inne på banan och gått 1.23/1600 m på ett bra sätt.
Hon är fräsch för dagen och jag hoppas
hon håller ihop nu för då blir det kval i
mitten av månaden.
KC Spring Caviar - Har fått mycket rakbanejobb och även ett rundbanejobb då
jag körde 1.24 med henne på ett bra sätt.
Hon kvalar i mitten av juli.
Key To My Life - Fick vi in som fölmärr
men hon har jobbat ritigt bra. Hon galopperade i kvalet under midsommar men
gick ändå en 1.23-tid. Vi provar att starta
henne hemma på Rättvik under juli.
Pain Riche - Tycker jag gör det bra i stort
sett varje gång och han gick 14,7 utvändigt ledaren som tvåa senast. Vi kommer
att prova honom i lite tuffare sammanhang och han tjänar fina pengar.
Piacenza - Är en liten enkel häst som jagar pengar i sina starter.
Roseley Gene - Har jobbat på bra en tid
men det är väldigt tunt med lopp åt henne.
Hon kommer att gå ut och prova vanliga
lopp innan hon får möta sina jämnåriga
kamrater igen.
Rural Legend - Fräschade vi till och han
jobbade på rätt så bra men blev stänkrädd
i debuten och felade bort sig. Han kan en
hel del och ska räknas i sin låga klass.
Sergei Hanover - Är en av topparna i
vår treåringskull och vann trots ett lopp
utvändigt ledaren senast. Han avslutade
då sista varvet i underkant 12,5 och han
duger långt i alla sammanhang.
Tunsta Turbo - Har återhämtat sig efter

kastrationen och jobbar på bra. Vi har
dock inte kört fortare än 1.23 men han är
återigen startklar.
Turbolines - Har gjort ett par starter och
faktiskt gått bra. Hon skulle ha startat i
slutet av månaden men en lätt vrickning
stoppade henne då. Det är inget som tar
någon längre tid så vi letar något lämpligt
lopp under juli.
Turbonina - Är en snabb häst som är lite
humörsbetonad och hon hoppade tyvärr
i ledning under midsommarhelgen. Hon
ska passas i lämplig omgivning framöver.
Turbo Viking - Måste jag bara ge beröm
då han gör det ena bra loppet efter det
andra utan att ta ut sig för fullt. Han har
härdats och tål de här årgångsloppen och
trea i E3-finalen är riktigt bra. Dessutom
har han nu passerat en miljon i insprungna
pengar.
fyråÅRINGAR
King of My Heart - Tycker jag är lite på
gång men var seg i senaste starten. Han
kan bättre än vad han har visat så han får
starta på.
Petite Ribb - Har mycket otur. Jag har fått
till henne riktigt bra men hon har galopperat från start och visat bra farter efteråt.
Kommer hon med från ett bra läge står
hon på tur för en framskjuten placering.
Rocky Race - Var riktigt fin i årsdebuten
då han var fyra efter Maharaja på 13,5 full
distans. Det är fina papper och vi får hitta
lämpliga lopp innan vi ger oss in bland de
stora kanonerna igen.
Superfeet - Har börjat gå rakbanejobb efter sin framhälta och nu får vi hoppas att
det håller hela vägen.
Yosemite Boko - Blev för laddad och galopperade från start senast. Vi kommer att
prova ny utrustning och jag hoppas han
går felfritt. Då räcker han långt i sin nuvarande klass.
Yucay Boko - Går inget motionsarbete
utan det är bara hagen för hans del för
dagen.
äldre
Big River Supreme - Har gjort bra lopp
i skymundan och gick 14,9 utan att få något. Senast gick han 15,4 och fick i alla
fall pengar. Han har bättre form än vad
raden ger sken av.
Bognor Regis - Har återkommit i vår träning men har dock bara hunnit med några
lätta jobb.
Mellby Rouge - Hade varit bra i starten
innan vi skulle ut i midsommar men var
då lite för dålig och blev struken. Hon är
lite sliten och ska behandlas.
Oliver Gene - Var inne på banan och gick

1.24 full väg på ett tilltalande sätt. Han
låg bra i puls och är nog inte så långt borta
från start.
Rapid Girl - Är en fin märr som nyss
har kommit in i träning och hon har bara
gått några rakbanejobb. Därför är hon lite
svårbedömd för dagen.
Red Light Girl - Har varit en besvikelse i
de senaste starterna och inte alls varit som
hon presterade för en månad sedan. Vi hittar inga fel men hon får ta igen sig någon
vecka och jag hoppas vi kan lösa hennes
problem.
Sharp Launcher - Har dåligt med poäng
och får bara dåliga lägen. Han avslutade
starkt i ett montélopp under midsommar
och närmar sig lite form så jag hoppas vi
får vara med och få förnyade startmöjligheter.
Staro Almab - Går på lösdrift och ser ut
att trivas. Han har blivit mycket smidigare
och finare och kvalade på 17,7 i slutet av
månaden. Det löste han på ett tilltalande
vis och är fräsch och fin efteråt.
Staro Yzerman - Har jag tyckt varit på
gång en tid och känns betydligt starkare
och rejälare. Han gick bra till slut på Gävle senast som fyra på 11,5/1600 m men
har lite dåligt med lopp framöver.
Yahaa Brodda - Var inte som bäst senast
men jag tror det berodde på att hon blev
öm i fötterna och därför gav upp till slut.
Hon känns fortsatt hygglig och vi får hitta
något lämpligt lopp.
Väskinge Emil - Är upp och ner i sitt humör men den dagen han vill springa tjänar
han en hygglig slant.
Västerbo Traveller - Har börjat gå lite
rakbanejobb och det ser ut som att han
klarar det. Det är bara 1.40-tempon men
vi håller tummarna och jobbar på.
ÄNDRINGAR
IN:
Big River Candy -06 e. S.J.’s Caviar
Big River Create -06 e. Tagliabue
Bognor Regis -06 e. Tenor de Baune
Key to My Life -06 e. Credit Winner
Rapid Girl -04 e. Igor Brick
UT:
Carabiner Hanover, Out of Touch,
Stellaria Gene, Zeb Hornline

stall frick
TVÅÅRINGAR
Alandias Michelle - Har fått ta det lite
lugnt efter premieloppet men känns riktigt fin för dagen och är nere på 1.25 tider med lätthet. Vi kommer dock inte att
pressa henne utan hon får gå lite lugnt
hela juli och så börjar vi bygga upp henne
i augusti.
Classic Airline - Gick premie i slutet av
månaden och visade då vilken fin inställning han har. Han får en liten paus nu med
lugna turer och han kommer att bli bra till
hösten.
Hällvin - Jobbar på bra och visar framfötterna hela tiden. Han är en jättekäck
häst som gör det han ska men vi har bara
kört 2.30 med honom bitvis. Premielopp
kommer dock inte att bli några problem
till hösten.
Poppins - Gör allt rätt och går 1.35 för
dagen. Hon jobbar på och sänker tiderna
sakteliga och vi kör premielopp i mitten
av augusti.
Primus Olyfid - Har jag kört strax under
1.24/1600 m med på ett bra sätt och han
kommer att kvala. Det blir sedan start i
augusti-september om allt går som det
ska.
Tap Turvy - Går mycket mängdträning
för dagen och kommer att göra det månaden ut innan vi börjar sänka tiderna. Vi
skyndar långsamt med honom.
TreÅRINGAR
Ducati Hamp - Har fått lite miljöombyte
och står nu inne på banan. Hon är inne i en
riktig hårdträning och det har gjort henne
gott. Hon sänker tiderna och har varit nere
på 1.25.
Monster Drive - Skulle ha startat i E3uttagningarna men åkte på feber vilket var
tråkigt. Han fick ta det lugnt ett tag men
känns bra och startar i början av juli. Sedan är siktet inställt på Breeders Crown i
Bollnäs i slutet av månaden.
M.T.Encourage - Har jag kört 1.20/1600
m med och hon behöver något mer sådant
jobb innan hon är startklar. Hon känns
stark och rejäl men saknar lite tempo så vi
letar lopp runt månadsskiftet.

fyraÅRINGAR
Evelina Xing - Har varit lite till och från i
sitt ben. Hon har inte markerat någon hälta
utan bara varit tjock så vi har därför tagit
det lite lugnt. Jag kommer att ta starten i
Lindesberg som ett test ifall vi ska prova
kval till Stochampionatet eller inte.
ÄLDRE
Aces Manilla - Hade tränat jättebra inför Rättviksstarten men galopperade helt
omotiverat i sista sväng med en bra peng
på gaffeln. Det var lite surt för nu måste vi
kvala igen och det gör hon nu på måndag.
Hon känns fräsch och fin men blir lite för
nervös när det väl gäller.
Best Jo - Har kommit tillbaka efter en sejour hos Anders Lundin som inte kunde
hitta felet. Nu har vi lagt om träningen
och han går bara lugna intervaller vilket
jag hoppas slår väl ut. Det är dock lite för
tidigt att såga vartåt det barkar.
Can Trust - Känns som hon ska och är på
väg uppåt i form men har varit en liten
besvikelse i de två senaste starterna. Hon
kan ha blivit ömfotad senast och får därför gå med skor nästa gång. Hon är bättre
än raden och ska passas framöver.
Simb Carol - Fick inte vinna senast vilket var snöpligt då hon gjorde ett bra lopp
den tunga vägen. Hon känns fräsch och
fin och får starta på med två veckors mellanrum.
Ulbasse - Blev lite sliten och är konvalescent för dagen. Vi tar sedan nya tag och
tanken är att han ska starta den 12:e på
Lindesberg med nyladdade batterier.
Ändringar
IN:
Hällvin -07 e. Järvsöfaks
Best Jo -03 e. Rigel Jo
Ut:
B.W.L.Champion, B.W.L.Power,
Indiana Shadow, Superlorea

