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ÅRGÅNG 6

Sergei Hanover
is back in business!

Omslaget:
Efter en lite tung inledning på fyraåringssäsongen är nu Sergei Hanover tillbaka i
vinnarcirkeln.

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

Foto: Hanold/Foto-Mike

Stall leif witasp maj 2010
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4

11%		

35%		

257.700 kr

Det var lite tunt runt förra månadsskiftet men nu har det
släppt och djuren känns klart bättre nu. Det är framförallt
fyraåringarna och Yosemite Boko som jag vill framhäva och
nu hoppas jag att vi får lite tur i spårlottningarna i de större
loppen. Jag har siktet inställt på några sådana lopp och jag
hoppas det blir roligt framöver.
/Leif
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Jag tycker det snurrar på rätt så bra för dagen faktiskt och
alla hästar drar sitt strå till stacken. Det var väldigt positivt
att King of Shogun tog sista chansen och även hedersmärren Evelina Xing har gjort det bra på slutet. Nu börjar även
tvååringarna att visa framfötterna och det drar ihop sig mot
premielopp. Sådant är alltid inspirerande.
/Kajsa

månadens häst maj 2010

Sergei Hanover

Foto: Hanold/Foto-Mike

Hingst 4 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 maj 2010: 1 1-0-0 • 14,8am • 50.000 kr.
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Försök Norrlands GP/A Kihlst. Minne

Januari 2010: Tunsta Turbo
Februari 2010: Åsundens Gigant
Mars 2010: Yucay Boko
April 2010: Castor Race
Maj 2009: Sergei Hanover
Juni 2009: Turbo Viking
Juli 2009: Sergei Hanover
Augusti 2009: Sergei Hanover
September 2009: Castor Race
Oktober 2009: Big River Create
November 2009: Yahaa Brodda
December 2009: Mansfield Hanover

nyhetsbörsen
maj 2010
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Leif och Turbos Cherie drog längsta strået
Det blev en riktig familjefejd på
Rättvik idag.
Far och dotter stred sida vid sida
men pappa Leif vann kampen.

Efter en mersmakande andraplats i
debuten för en knapp vecka sedan
var Turbos Cherie nu segermogen.
Tillsammans med Leif Witasp tog
hon idag karriärens första seger på
hemmabanan Rättvik. Turbo Sunddottern kunde ta hand om ledningen in i den första kurvan och väl
i tät fick Witasp bestämma. Sista
700 blev de dock rejält utmanade
av stallets andra häst i loppet, Nova
Det blev en rafflande slutstrid mellan de två stallkamraterna Turbos Cherie och Nova Race, där den förstRace, med yngsta dottern Katrin i nämnde höll undan till seger.
sulkyn. De två treåringarna stod Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
i en klass för sig och utkämpade kunde hålla undan knappt men sä- medan Nova Race fick tiden18,3.
en riktigt duell där Turbos Cherie kert. Segertiden blev 18,2/2140 m OLA HALLERSTEDT
100507

Bra första intryck av Intervention

Kajsa Frick fick en ny, trevlig
bekantskap på Rättvik idag.
Tillsammans med Intervention
vann hon dagens första lopp.

För första gången satt Kajsa Frick
idag upp bakom Andreas Fagers Intervention och det slutade på bästa
sätt, med seger. Kajsa gav nioåringen ett fint lopp i tredje utvändigt

och kunde vänta med att sätta in attacken till upploppet. Intervention
avslutade då bra och kunde avgöra
säkert i sin årsdebut.
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se
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Tredje raka
Fin Rommekväll för Kajsa
för Vickan och
Sharp Launcher
Sharp Launcher fortsätter att
dominera i montéloppen.
Nu var Viktoria Strand Jörgensen tillbaka i sadeln vilket gav
seger.
Sharp Launcher trivs minst sagt
ypperligt i monté och då helst med
Viktoria Strand Jörgensen på ryggen. Idag, på Örebrotravet, tog
duon tredje raka segern tillsammans. Viktoria red en perfekt lopp
där hon från sina dubbla tillägg satt
i rygg på ledaren varvet kvar. Där
kunde hon sedan bida sin tid och
knappa halvvarvet från mål klev
hon ut och rundade ledaren. Sharp
Launcher länsade sedan undan till
en mycket lätt seger på 16,2/2180
m.
OLA HALLERSTEDT

För andra året i rad vinner Kajsa Frick Super Lights stoserie, den här gången satt hon bakom Nosy Rosies.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Kajsa Frick hade en bra dag på
jobbet igår.
På Romme vann hon två lopp
och körde totalt in drygt 110.000
kr.

tern fick gå största delen av loppet
utvändigt ledaren kunde hon avgöra enkelt till slut.
Dessförinnan hade Kajsa vunnit
med Ramona Razz som ledde sitt
lopp från start till mål. Kajsa höll
Ifjol vann Kajsa Frick Super Lights ett jämnt tempo hela vägen och
Stoserie med egentränade Evelina kunde glida undan till en lätt seXing. Igår vann hon samma lopp, ger.
nu med Rättviks Travskolas Nosy OLA HALLERSTEDT
Rosies. Trots att Super Arnie-dot-

100521

Kajsa fixade dubbel på hemmaplan
Idag tog Kajsa Frick en ny dubbelseger på Dalatravet.
På hemmaplan noterades hon
för två lunchsegrar.
För en vecka sedan tog Kajsa Frick
en dubbelseger på Rommetravet
och nu var det återigen dags. Platsen var nu hemmabanan Rättvik
som stod som värdar för dagens
lunchtävlingar. Kajsas första dagsseger togs med Mellby Rouge som
hon tidigt sände fram utvändigt ledaren. Hon blev sedan avlöst varvet kvar men kunde via en bra spurt
sista halvvarvet avgöra säkert.
Frick vann sedan även det efterföljande loppet med Moe Linder.

Kajsa Frick tog en ny dubbelseger då hon vann med Mellby Rouge och Moe Linder på Rättvik.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Här körde Kajsa snyggt mellan målrakan och kunde avgöra i sista
hästar genom slutsvängen och in steget
på upploppet fick Moe Odin-sonen OLA HALLERSTEDT
fritt. Han avslutade sedan bra över

www.KAJSAFRICK.se
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Bollnässeger för Säkert för Sergei Hanover
Kajsa

I årets fjärde start blev det till slut seger för fyraårige Sergei Hanover. På Hagmyren vann han ett försök
till Norrlands Grand Prix och Anders Kihlströms minne och fler segrar väntar säkerligen Yankee Glidehingsten.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
Det blev en lyckad debut bakom Lawrence Broline
för Kajsa Frick och duon vann sin första start tillsammans.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Efter en liten tids vila är Sergei
Hanover tillbaka.
På Hagmyren tog han ikväll
årets första seger.

Kajsa Frick gjorde en söndagsutflykt till Bollnäs igår.
I dagens sista uppsittning blev Historien från ifjol ser ut att uppdet seger bakom Lawrence repa sig. Under våren som treåring
Frontline.
fungerade inte Sergei Hanover men
i maj släppte han till. Efter att ha
Det var första gången Kajsa fick gjort tre starter i år fick han en dryg
stifta bekantskap med Zoogin- månads paus och ikväll blev det en
sonen och det kunde knappast ha övertygande seger på Hagmyren. I
slutat bättre. Av inledningen av ett försök till Norrlands Grand Prix
loppet fanns dock en del att önska tog Leif Witasp hand om ledningdå Lawrence Frontline hade pro- en ur första sväng och fick sedan
blem och tappade mark. Varvet bestämma. När favoriten Sinou
kvar anslöt han dock klungan och Madrik gav sig iväg i tredjespår
ut på sista bortre långsidan gled på den sista bortre långsidan skruKajsa ut i tredjespår. Det blev dock vade Witasp upp tempot och fick
stopp där och in i slutsvängen låg ett försprång i slutkurvan. Yankee
de fortfarande sist. Då gjorde Frick Glide-sonen höll sedan farten bra
slag i saken och ställde på i fjär- över upploppet till en säker seger
despår och via en mäktig långspurt på 14,8a/2140 m på den småsega
avgjorde Lawrence Frontline sä- banan.
kert över upploppet.
OLA HALLERSTEDT
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

MÅNadsrapport maj
stall witasp
tvåÅRINGAR
Alicia Keeper - Går endast rakbanejobb
men känns perfekt så här långt. Det finns
bra fart i henne.
Anna Race - Har växt till sig och blivit
en fin tjej. Hon har gått 1.34 full distans
som snabbast.
Diamond of Ace - Har gjort det mesta rätt
och klarade premieloppet trots störningar
och galopp på vägen.
Don Civil - Är faktiskt en härlig individ
som har ett bra driv i steget. Han har gått
mycket mängdträning och inga speciella
tider.
Keystone Florence - Har fortfarande lite
humör att brottas med men blir bättre och
bättre. Det är bra gång i henne och hon
har som bäst gått 1.33 full distans.
Le Sogno - Har kommit tillbaka och
fungerar riktigt bra på rakbanan för dagen. Det är bra gång i henne och hon ska
snart börja gå lite banjobb.
Made for Run - Är en liten häst som
är väldigt valpig och kanske inte den tidigaste modellen. Han har ändå en vägvinnande aktion och har gått 1.28 i några
intervaller.
Mayan Mystica - Är en liten ettrig sak
som har gått 1.30. Hon måste åka till Norge för att gå sitt premielopp så vi får hitta
på något framöver.
Miss Wall Star - Är en fin häst som rör
sig på ett bra sätt och har bra storlek. Hon
har dock haft lite känningar emellanåt och
har bara gått rakbanejobb på slutet.
Mozart Töll - Blir allt bättre och bättre
och har börjat få ordning på sin päronformade kropp. Han har gått 1.31/1600 m
och det är inga problem. Han kommer att
gå premielopp under juni.
Persos Amarula - Är en rätt så snygg
märr som dock är sent igångsatt och därför inte har gått några nämnvärda tider.
Rostow Race - Var nere och gick 29,6 i
premieloppet och skötte sig berömvärt.
Allt ser fortsatt bra ut efteråt.
Simb Indian Dance - Har fått ta det lite
lugnare efter kvalet men jobbar nu runt
1.30 för dagen.
Simb Lukas - Har släppt till och ser riktigt hygglig ut faktiskt. Han klarade premieloppet trots en liten galopp längs vägen och landade på 33,6 med 1.29 sista
varvet.
Sith Hanover - Har lätt för sig och har
gått några 1.35-repor på rakbanan. Han
ska börja gå lite rundbana nu efter en
svacka han hade för någon vecka sedan.
Slide to Third - Börjar fungera perfekt
aktionsmässigt efter konvalescenttiden

och han har gått 1.40 som snabbast efter
operationen.
Slotts Faksen - Har varit inne i några
veckor och är rejäl och snygg på alla vis.
Han har dock lite problem med aktionen
men blir bättre för varje jobb.
Tintin Trizz - Har växt till sig och blivit
stor och rejäl. Han skötte sig bra i premieloppet men var dock något valpig.
Town Hall - Börjar släppa till lite och har
blivit mycket bättre från att tidigare varit
rullig. Han gick 1.35/1600 m i det senaste
jobbet.
Turbo Sweden - Är lätt och fin som sina
syskon och har ett bra driv i steget. Han
har gått 1.30 i intervallerna på rakbanan
och får prova premielopp under juni.
Valet Forge - Börjar komma igång efter
operationen och har gått nedåt 1.40. Hon
känns betydligt bättre nu.
Winning Crown - Har vi haft inne ett tag
och det är en reslig häst som även börjar
lägga på sig lite muskler. Han rör sig bra
och vi har kört 1.40 med honom.
Åstas Elin - Har bitvis problem med aktionen men visar bra fart däremellan. Hon
klarade premieloppet bekymmersfritt och
gick då 2.00,5.
treÅRINGAR
Beckman - Galopperade bort sig några
gånger men känns stark och rejäl i jobben. Tyvärr har han inga passande lopp
för närvarande men han är startklar och
kommer ut när tillfälle ges.
Egguinox - Börjar så smått att röra på
sig och känns faktiskt betydligt bättre för
varje veckan. Vi tränar på och tar en dag
i taget.
Fast Shuffle - Går enbart rakbanejobb
och har kommit ner i 1.30-farter. Det är
bara att hålla tummarna att det fortsätter
i rätt riktning.
Hampus Dirt - Har haft problem en längre tid då han dels är för rullig och dels har
svårt att få orken att räcka ända in i mål.
Efter diverse behandlingar och ombalansering har han ryckt upp sig avsevärt och
han har gått 1.22/1600 m.
Jeanbatic - Finns det fin fart i men han
har en egen vilja som vi brottas med. Han
galopperade bort sig i kvalet så han får
kvala om någon gång under juni.
Leif Light - Har kommit en bra bit på väg
och kvalade på 22,9 trots galopp. Han visade sedan 1.21/1600 m efteråt utan problem.
Lottmar - Fortsätter att utvecklas och
gör ett bra intryck. Han har gått 1.32 men
inte fått vinna och har några treåringslopp
framöver som vi siktar på.
Mansfield Hanover - Visar bra fart mel-

lan galopperna och är behandlad efter senaste starten. Han känns nu fräsch och fin
och är startklar.
Mojito N.O. - Har tappat spänsten och
inte mått bra senaste månaden så därför
har han bara gått motion.
Natalie Crown - Är en hygglig märr med
bra driv i steget och hon kvalade på 20,9
trots att hon är stänkrädd och galopperade
kort.
Nova Race - Tycker jag gör bra prestationer i varje start och avslutade bra till femtepriset mot bra hästar senast. Det finns
dåligt med lopp i hennes klass men hon
startar när hon får vara med.
Running Ram - Har jobbat normalt efter kvalet och ska vässas till innan han är
startklar. Vi har kört 1.23 full väg.
Sandrngham Hanover - Skrynklade ihop
totalt senast och det visade sig att han
hade en halsinfektion. Han är behandlad
och har kommit tillbaka och jobbar starkt
för dagen.
Selsey Bill - Är nyligen kastrerad och
har bara gått motionsturer. Han börjar gå
tempo igen nästa vecka.
Sid the Kid - Har jag haft diverse balansproblem med men nu har jag fått till
honom riktigt bra och det visade han som
trea på 16,5 full väg i sin andra start.
Stellaria Gene - Har varit väldigt snäll en
period men har återfallit i gamla synder då
hon stannar och tittar på omgivningen rätt
som det är. Vi får se om vi kan få henne
på bättre tankar.
Turbo Daylight - Har haft problem med
en efterhängsen hälta som vi har funnit
och behandlat. Han får ta det lugnt till
början av juni månad.
Turbos Cherie - Gjorde två täta starter
från debuten med ett andrapris och sedan
vinst på Rättvik. Hon kändes riktigt bra i
dessa lopp men tyvärr finns det inga stolopp för treåringar i hennes klass för dagen.
Viggo Trizz - Efter en del balanskorrigeringar gjorde han ett riktigt bra lopp som
tvåa utvändigt ledaren. Han känns bra efteråt och startar igen inom kort.
Zeb Hornline - Är fri från sina hovsprickor och känns allmänt uppåt för dagen. Han
har dock inte gått några snabbare tester på
banan än.
fyraÅRINGAR
Big River Create - TTycker jag faktiskt
jobbar bättre än vad hon löper upp till och
han har mer eller mindre blivit en flockhäst. Vi får hitta på något radikalt för att
ge henne en nytändning.
Castor Race - Känns helt ok men har
otur med uppullade lopp då han trivs bäst

med lite drag i loppen. Jag får hitta någon
lämplig uppgift åt honom framledes.
Pain Riche - Är kastrerad och har stått på
antibiotika. Han är pigg och glad och vi
har börjat köra lite lättare jobb.
Sergei Hanover - Hade diverse problem
efter sina galoppmisslyckanden och blev
åtgärdad. Han vann sedan på Hagmyren
på ett bra sätt och har några fyraåringslopp under juni så vi får se vad vi hittar
på.
Tunsta Turbo - Har genomgått en rejäl
behandling och börjat jobbas upp efter
det. Han har bara gått på rakbanan men
känns helt ok så han får gå ett test på banan inom kort.
Turbolines - Tycker jag var godkänd i
Rättviksstarten men var lite sämre på
Romme. Det bli visserligen en tuff löpning men hon borde ha kunnat bättre.
Turbo Viking - Tycker jag gör det bra
och är ute i tuffa sällskap hela tiden. Senast blev det helt fel då han fick gå själv i
tredjespår sista 800 men var klart godkänd
ändå. Närmast har han några Breeders
Crown-lopp som vi siktar in oss på.
äldre
Mellby Rouge - Fick äntligen en seger efter många oturliga löpningar. Hon duger
långt i den klass hon befinner sig.
Oliver Gene - Gjorde några hyggliga insatser men galopperade senast. Det visade
sig att han hade problem med ett framknä
som han är åtgärdad i. Han jobbar nu bra
och är åter startklar.
Petite Ribb - Är på gång igen efter en
lättare behandling och kommer härnäst
att starta i uttagningen till Sverigeloppet
monté.
Red Light Girl - Har vi haft inne i några
veckor och hon har kommit ner till 1.30fart på rakbanan. Hon känns fräsch och
fin för dagen.
Ringside - Var klart godkänd i comebacken men var sämre senast. Han behöver fler
lopp i sig för att komma tillbaka.
Rocky Race - Har gått några jobb och
gick senast 1.30 första varvet med en
1.18-avslutning sista 500 i långvagn.
Han tyckte det var jättekul men har några
veckor kvar till start.
Sharp Launcher - Var hare i Montéeliten
då han varvade på 11,1. Jag är imponerad
av honom men förstår att han blev trött.
Han duger gott i normal omgivning och
då helst montélopp.
Yahaa Brodda - Har gått ur träning och
ska försöka bli dräktig med Red Hot Dynamite.
Yosemite Boko - Var klart bra som tvåa
på Solvalla senast efter att ha dragit fram
vinnaren. Han känns fortsatt fin och nu
laddar vi för V75 hemma på Rättvik.

Åsundens Gigant - Travade inte helt 100
senast så vi ska kolla upp honom innan
nästa start. Jag hade tänkt att starta honom
i V75 på hemmaplan men nu blev det tyvärr inget av det.
Ändringar
in:
Natalie Crown -07 e. Fast Photo
Red Light Girl -04 e. Red Xing
Slotts Faksen -08 e. Järvsöfaks
Stellaria Gene -07 e. Smok’n Lantern
Winning Crown -08 e. Fast Photo
ut:
Enzo Wibb, Key To My Life, Yucay
Boko
stall frick
tvåÅRINGAR
Elise Hamp - Knallar på bra för dagen
och siktet är inställt på premielopp den
19:e.
Grändens Lomma - Har nyligen kommit
in och är inte så tokig. Vi har kört runt
2.20 och hon känns bra på det.
Hjärter Dam E. - Fick oturligt en spark
på ett framknä och är konvalescent för
dagen.
Mister Lini - Jobbar på som vanligt och
sänker tiderna successivt. Han kommer
att gå premielopp i slutet av månaden.
Singing Ram - Är fortfarande lite efter
men knallar på bra. Vi har inte kört fortare
än 1.40 men det löser hon på ett bra sätt.
Åstas Tezz - Har gått mycket mängdträning efter premieloppet och får fortsätta med det även under juni innan vi
sänker tiderna ytterligare några hack.
TreÅRINGAR
Alandias Michelle - Fick äntligen visa
lite av sitt kunnande senast då hon satt
fast med krafter sparade. Det här är en
häst som jag hoppas en hel del på i år och
hon får fortsätta att starta på.
Hällvinn - Har släppt till rejält på sistone
och jag har kört 1.40 med honom på ett
bra sätt. Om det fortsätter så här kan han
vara startklar i slutet av sommaren.
Predator Lavec - Åkte troligtvis på vätskebrist senast så han har fått ta det väldigt
lugnt efter den starten. Han kommer att gå
några rejäla jobb innan nästa start.
Primus Olyfid - Har inte haft några lopp
på slutet men känns riktigt fin för dagen.
Jag letar lopp och han startar inom kort.
Tap Turvy - Har vi kört runt 1.28 med
och han ska gå några rejäla jobb innan vi
kan tänka på kval.

äldre
Crown Imperial - Blev sliten och är uppfräschad och behandlad. Han känns nu
bra igen och kommer troligtvis att starta
nästa måndag.
Evelina Xing - Tycker jag har varit riktigt
bra på slutet utan att få sätta pricken över
i:et. Hon gör jämna och bra lopp och nästa
start blir troligtvis i Diamantstoet på Östersund den 11:e.
King of Shogun - Var riktigt positiv senast efter skoryck och lite andra utrustningsändringar. Han känns fin i träning
efter det och får fortsätta att starta på.
Private Drive - Tycker jag har gjort det
fantastiskt bra i de senaste starterna och
sist hade han lite sparat bakom Latitud.
Han känns uppåt för dagen och startar
härnäst på lördag, tyvärr från ett tråkigt
läge.
Ändringar
IN:
Grändens Lomma -08 e. Lome Kongen

