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Har Wall fått en
ny stjärna?

Omslaget:
Ägaren och uppfödaren Hans Ivar Wall jublade
efter Miss Wall Stars imponerande debutseger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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Stall leif witasp maj 2011
Antal

1

40		 6

2

3

Seger		Plats		Prissumma

4

6

15%		 40%		 286.400 kr

Efter en liten downperiod i början av året tycker jag nu att
det känns lite uppåt på djurena. Det har ramlat in en del segrar under maj och nu ser vi framåt igen och hoppas på lite
tur både med spår och positioner i loppen. Jag ser verlkligen
fram emot sommaren.
/Leif

Stall kajsa frick maj 2011
Antal

1

11		 1

2

3

Seger		Plats		Prissumma

0

0

9%		 9%		 31.700 kr

Äntligen fick Predator Lavec vinna och det var väldigt skoj.
Att han kunde avgöra från dödens trodde man inte. Det var
roligt att han fick visa att han inte är så tokig. Det har även
blivit lite segrar med Hibogubben och jag hoppas att vi kan
sätta dit dem trots att det är V75 någon gång.
Tvååringarna går premielopp nu och de har alla skött sig
väldigt bra och visat framfötterna. Det är även kul att Illinois Rose har fått vara fräsch och det känns som att han
kan klättra en bit om han står på fyra friska ben. Även Evelina Xing är på väg tillbaka efter sin skada så det känns som
att alla problem börjar läka ut.
/Kajsa

månadens häst maj 2011

Miss Wall Star

Foto: Hanold/Foto-Mike

Sto 3 år e. From Above u. Lady Wall Star ue. Starchip Entrprise.
Ägare & Uppfödare: Hans Ivar Wall, Rättvik.
Tränare: Leif Witasp. Skötare: Hans Ivar Wall.
Starter maj 2011: 1 1-0-0 • 17,5m • 30.000 kr.
Rä
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MISS WALL
STAR
30.000 kr

MOZART
TÖLL
30.000 kr

LEIF
LIGHT

28.000 kr

Kajsa Frick

30.000

Svensk Travsports Unghästserie

Januari 2011: Turbo Daylight
Februari 2011: Turbos Cherie
Mars 2011: Yucay Boko
April 2011: Sandrngham Hanover
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
maj 2011
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Briljant avslutning av Diamond of Ace
Nu börjar Leif Witasps treåringar att röra på sig.
Idag vann hans egna Diamond of
Ace tillsammans med Kajsa.
Med debuten överstökad var det
nu dags för Diamond of Ace att
få segerdefilera. Det skedde på
Romme idag då han efter en perfekt smyglöpning spurtade till seger för Kajsa Frick. Hon gav Turbo
Sund-sonen ett lopp i tredje-par
invändigt. In på upploppet sattes
sedan attacken in och via en vass
spurt kunde Diamond of Ace fånga
in ledande favoriten i sista stegen.
Segertiden blev 19,3/2140 m.

Efter en tät slutstrid stod Diamond of Ace och Kajsa Frick som segrare.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

OLA HALLERSTEDT

Kajsa avslutade veckan med dubbelseger
Kajsa Frick tillbringade söndagseftermiddagen på Romme.
Det blev en lyckad utflykt som
resulterade i två vinster.
Kajsa tog dagens första seger tillsammans med pappa Leifs treåring Diamond of Ace som spurtade
till en knapp seger efter ett lopp i
tredje invändigt. Hon fick sedan,
för första gången, stifta bekantskap med Jouko Pärssinens Oki on
Line. Det resulterade i en komfortabel spetsseger.

www.witasp.se
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Shirley MacLain Enzo Wibb klar för Sverigeloppet
vann enkelt

Det var inga stora marginaler när Enzo Wibb knep finalbiljetten till Sverigeloppets final som avgörs på
Solvalla fredagen innan Elitloppet.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Idag skulle Dalarnas representant i Sverigeloppet att utses.
Vinnare blev Enzo Wibb och Leif
Witasp som får åka till Solvalla.

Katrin K Frick intervjuas efter segern med Shirley
MacLain som faktiskt fick vänta nästa tre år på att
följa upp debutvinsten.
Foto: Hanold/Foto-Mike

Shirley MacLain inledde sin
karriär med seger 2008.
Det dröjde sedan nästa tre år till
nästa seger kom.

Fredagen den 27:e maj avgörs finalen i Sverigeloppet med 300.000
kr till vinnaren och idag kvalade
Leif Witasp in egentränade Enzo
Wibb. Femåringen kom med en
seger i senaste starten och spelades till favorit. Witasp fick tidigt
överta ledningen och höll sedan ett
jämnt tempo i täten. Det blev sedan en riktigt fight över upploppet
där Viking Kronos-sonen höll undan med liten marginal.
- Han har haft väldigt problem
men nu verkar vi ha hittat helt rätt.
Han kvick ut med voltstart och
jag tyckte det var lika bra att köra
fram. In på upploppet höll han sedan på att galopperad så det blev
lite kris sista biten, sade Leif.

I sjätte starten i regi Leif Witasp
blev det seger för Shirley MacLain.
Katrin Frick satt i sulkyn i ett lärlingslopp på Fornaboda och gav
Malabar Circle Ås-dottern ett fint
smyglopp i tredje-par invändigt. In
i slutsvängen kunde hon glida ut
i andraspår och in mot upploppet
sattes attacken in. Sexåringen av- Succé för Leif, Leif och Leif
slutade bra sista biten och avgjorde Witasp hade dessförinnan även
vunnit med Leif Light som tog
enkelt på 17,6a/2140 m.
årets första seger. Dell Ridge ImaOLA HALLERSTEDT

ge-sonen tog hand om ledningen
ur första svängen och idag var han
bara bäst och gick enkelt undan
över upploppet. Segertiden blev
nya rekordet 15,1a/1640 m.

Leif Light svarade för en rejäl insats då han gick
undan från ledning.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

- Han kan mycket när han har sina
bra dagar och idag kämpade han på
rejält, sade Witasp.

www.KAJSAFRICK.se

110521

Mozart Töll imponerade från dödens
Mozart Töll svarade igår för en
svettig insats på Romme.
Trots ett lopp utvändigt ledaren
avgjorde han till en säker seger.
Det blev en smårörig och galoppfylld inledning på loppet där Mozart Töll kom bra iväg från sitt
bakspår och fanns som femma i
första sväng, första häst i andraspår. Leif avvaktade sedan ett par
längder bakom ledaren innan han
gled framåt ut på sista bortre långsidan. 600 kvar var han framme
utvändigt ledaren som dock ryckte
undan med någon längd ur slut- Mozart Töll avgör enkelt trots ett tungt lopp utvändigt ledaren.
svängen. Denne stumnade dock Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
mitt på upploppet medan Mozart
Töll farten och kunde avgöra sä- nare och kusk utan även spelarna 18,9/2140 m.
kert sista biten. Gigant Neo-so- och vinnaroddset blev 34 gånger OLA HALLERSTEDT
nen överraskade inte bara sin trä- pengarna. Segertiden skrevs till
110523

Predator Lavec tog årets första
I sin femte start för året blev det
äntligen seger.
Predator Lavec var bara bäst på
hemmbanan Rättvik idag.
Efter att ha agerat en aning stinglöst under våren bestlutade sig
Kajsa Frick för att byta miljö på
Predator Lavec och det gjorde susen. Idag svarade fyraåringen för
en grym insats då han vann det
inledande lunchloppet på Rättvik.
Från sitt bakspår kom Kajsa iväg
bra och hamnade som första ekipage i andraspår. Varvet kvar hade
Predator Lavec glidigt fram utvändigt ledaren och in på upploppet
var denne knäckt. Trots det tunga
loppet utvändigt ledaren stod Civil Action-sonen emot attackerna
bakifrån och vann säkert på nya
rekordet 15,1a/1640 m.

Predator Lavec fick gå hela loppet utvändigt utan rygg men kunde trots det avgöra till seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

www.witasp.se
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Kajsa och Hibo- Miss Wall Star grym i debuten
gubben åter
vinnare

Blåblodiga Miss Wall Star svarade för en mersmakande debut som slutade med en lätt seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Mormor Lady Snärt vann 20
lopp och tjänade över 5 miljoner
kronor.
Idag gjorde barnbarnet Miss
Wall Star en mersmakande debut.

debut på Rättvik idag. Det började
dock illa för treåringen som galopperade direkt och tappade ett 50tal meter. Kajsa Frick körde dock
resolut framåt och landade utvändigt ledande favoriten Honey Bear
Kajsa Frick och Hibogubben tog
1400 kvar. In på upploppet var
idag femte årssegern.
Att Lady Snärt var en riktigt kanon denne slagen och Kajsa kunde seEfter misslyckandet senast var råder det inga tvivel om och nu har dan sitta och finåka sista biten till
sjuåringen nu tillbaka i topp.
kanske Hans Ivar Wall fått ytterli- en lätt seger på 17,5/2140 m.
gare en stjärna. Det var i alla fall OLA HALLERSTEDT
Det har verkligen häxat för Kaja stjärnglans runt Miss Wall Stars
och Hibogubben på V75 men när
det vankas ”vanliga” lopp går det
bra och segrarna har radats upp.
Idag gästade de Hagmyren och
tog tillsammans årets femte seger.
Trots ett lopp utvändigt ledaren
kopplade Järvsöfaks-sonen grepp
på upploppet och höll sedan säkert
undan sista biten.
OLA HALLERSTEDT

www.KAJSAFRICK.se

MÅNadsrapport maj
stall witasp
tvååringar
Big River Hanover - Har vi tagit upp till
gården så han ska få gå lite backträning
för att få lite spänst i sin stora kropp.
Castor di Quattro - Har blivit bättre och
rejälare för varje jobb och gick premielopp i slutet av månaden på underkant
1.31 på ett bra sätt.
Chad Boko - Fick vi in för en månad sedan och han är en stor och rejäl häst som
behöver lite jobb och träning. Han rör sig
på ett bra sätt.
Chanel Boko - Blev behandlad i en has
efter premieloppet och har återtagit lite
lugna tempoarbeten.
Eunice Race - Har varit fin hela tiden och
gick 26,5 i kvalet trots att hon blev lite
störd till galopp i första sväng. Hon ser
bra ut för dagen.
Leo Boy - Har flyttat till gården för att gå
lite backträning efter sitt premielopp som
han avverkade på 30,7. Allt är väl så här
långt.
L.K. - Har växt till sig och blivit rejäl och
är dessutom lite hingstig för dagen. Han
sköter jobben på ett bra sätt och har gått
premielopp.
Masterofdeception - Har ryckt upp sig
avsevärt sista 14 dagarna och jag har kört
nedåt 1.30 något varv med honom. Farten börjar komma och han har även blivlit
stabil.
My Golden - Är en rejäl och fin märr som
gick premielopp under månaden och hon
har gått 1.25 full väg i jobb.
My Ovi - Är en fin travare som dock är
något barnslig och valpig ännu. Han rör
sig bra och har gått premielopp.
O’Hara Blue Chip - Har inte blivit riktigt 100 efter sin sträckning som hon
ådrog sig för någon vecka sedan så hon
har bara gått lugnt.
Scarlet Darban - Har bara gått framåt
hela tiden och är enormt präglad av sin
mor. Hon gick 23,5 i kvalet och uppförde
sig väldigt bra.
Simb Jackson - Har börjat gå lite lättare
rakbanejobb efter kastrationen som drog
ut på tiden. Han är på gång igen.
Simb Likeness - Är en väldigt fin travare
som dock är något trång i framaktionen.
Det är inga problem för dagen och hon
har jobbat nedåt 1.25 full väg.
Stinger Hanover - Har varit väldigt fin
en period men gjorde sig lite illa i en has
förra veckan. Det är inget allvarligt och
han har tagit upp träningen men tar det
lite lugnt för dagen.
Tobbe Dreamcatcher - Börjar få lite
spänst och är allmänt uppåt. Han har dock

inte gått några våldsamma farter men har
sprungit under 1.30.
Turbo Turbo Dream - Är en rejäl och
långklivande märr med fin gång. Hon blev
lite ivrig när vi kvalade och galopperade
strax efter start men knallade sedan runt
på en 1.26-tid och uppförde sig stabilt.
Unni Gene - Har fått lite växtvärk, vilket
brukar komma efter lite träning. Hon har
en lätt och vägvinnande aktion så jag tror
inte det blir några problem.
Åstas Viking - Är en liten hulligan som
har blivlit kastrerad efter sitt kvallopp då
han knallade runt på 1.49.
treÅRINGAR
Alicia Keeper - Var bra i senaste starten
efter ett invändigt lopp och landade på en
låg 1.16-tid med lite sparat. Nu är siktet
inställt på Guldstoet på Axevalla på söndag och vi får se hur långt det räcker.
Anna Race - Har varit på konvalescenthem någon vecka och blivit både behandlad och tränad. Jag hopps vi får tillbaka en
fräsch och fin häst.
Diamond of Ace - Startade för någon
vecka sedan men var inte alls till sin fördel utan uppträdde väldigt knepigt. Vi har
inte hittat några större fel så jag får träna
ner honom någon vecka innan vi återupptar snabbjobben.
Don Civil - Kan bättre än vad han har visat och senast snubblade han tyvärr till i
ledning. Han borde ha kunnat vara med
och gjort upp om segern annars. Han har
dåligt med poäng och får starta så fort han
får vara med.
Keystone Florence - Kommer så sakteliga och det har tagit lång tid efter vintern.
Nu känns det som hon är på rätt väg och
vi har kört 1.25-1.30 på rakbanan.
Le Sogno - Har släppt till efter behandling och vi har kört 1.25 full distans på ett
tilltalande sätt.
Made for Run - Har blivit stark men är
väldigt humörsbetonad och svår att få
grepp om. Han är startklar.
Mayan Mystica - Jobbar på i full utsträckning men har dåligt med poäng.
Hon startar när hon får plats i loppen.
Miss Wall Star - Har jobbat bra länge
men har haft väldiga problem med att hon
är stänkrädd. Hon debuterade i slutet av
månaden och gick runt dem trots startgalopp och dödens hela vägen.
Mozart Töll - Gjorde ett väldigt gediget
intryck vid segern senast när han fällde
sina kullkamrater från utvändigt i en
snabb avslutning.
Persos Amarula - Börjar få lite fart i sina
ben efter att ha varit lite tung i kroppen.
Nu går hon nedåt 1.26 och ser bra ut.

Rostow Race - Har jobbat bra en längre
tid utan att komma med i några lopp. När
han väl kommer med är han värd att passa.
Simb Lukas - Har varit åtgärdad och
börjat gå jobb efteråt. Han känns och ser
mycket bättre ut men har inte kommit ner
i några våldsamma farter.
Sith Hanover - Blir det mer tryck i för
varje start och senast på Solvalla svarade
han för en riktigt bra insats då han drog
fram vinnaren och gick 14,6 full väg.
Slide to Third - Blev lite knölig och rullig igen så vi har behandlat hovlederna på
honom. Innan det gick han något 1.21jobb.
Stein Daylight - Har varit rullig hela vintern men börjar bli bättre nu och vi har
passerat 1.28. Det går han lätt och vi siktar på kval under månaden.
Tintin Trizz - Har kommit rejält de sista
jobben och känns faktiskt riktigt fin. Vi
ska försöka kvala honom under juni.
Town Hall - Har det släppt till rejält för
och jag hoppas det håller i sig. Han går
lätt 1.23 i jobb och känns riktigt fin så han
ska kvala under månaden.
Turbo Sweden - Gick kval i slutet av månaden och är allmänt uppåt. Han är en god
travare som dock inte är startklar förrän
om en månad.
Valet Forge - Har blivit spänstig och rejäl
och gick 1.20 i jobb med lätthet. Hon startar inom någon vecka.
Winning Crown - Blev kastrerad i början
av månaden och har hunnit med ett par
jobb efter det. Han har även fått aptiten
tillbaka och det här ser bra ut.
Wired Chip - Ger gedigna intryck utan
att kännas som bäst så det finns något att
slipa på. Får vi till honom kan det lossna
rejält.
Yes We Can - Har blivit riktigt fin igen
efter en del trassel och kändes bra i sista
jobbet. Han går in till banan i slutet av
månaden för att få ett test och se vart han
står. Han ska gå kval under juni.
fyraÅRINGAR
Jeanbatic - Var less i sista starten och har
gått hem till ägaren.
Kimberly Face - Åkte på en jättesträckning för någon vecka sedan och vi har
börjat dra igång henne efter det.
Leif Light - Visade faktiskt riktigt fina
resurser i senaste starten när han segrade
på en låg 1.15-tid över 1600 m. Han får
gärna fortsätta med det.
Lottmar - Är ett problembarn för dagen.
Vi letar fel och bedövar och kör men kan
inte hitta något på honom. Det är tråkigt
för det är en riktigt bra häst i grunden.
Mansfield Hanover - Finns det fart i men

det är sällan han visar det. Senast blev han
störd till galopp så det kan vi inte skylla
honom för. Han kan bara starta med autostart så vi letar sådana lopp.
Mojito N.O. - Har börjat sänka tiderna
och ser väldigt fräsch och fin ut på 1.25
full distans.
Nova Race - Har gjort några bra lopp men
senast var hon inte lika fin. Hon har jobbat
på och startar igen inom en snar framtid.
Running Ram - Stånkar på och gör det
bra i loppen och gick en 1.16-tid senast
trots att det bara räckte till ett femtepris.
Han kommer så sakteliga.
Sandrngham Hanover - Startade under
Elitloppsdagen från ett tråkigt läge och
gick 13,9 full väg efter 5-6 veckors bortavaro. Det är klart godkänt och med det
loppet i sig är han stärkt till nästa start.
Turbo Daylight - Kom med i programmet men någon dag före den tilltänkta
starten fick han en blödning i ett bakknä.
Det positiva är att det försvann inom en
vecka och han är återigen igång.
Turbos Cherie - Har haft lite dunkel form
efter vinterns fina insatser och senast kändes det att hon är på rätt våg då hon gick
14,5 full väg och det är fina papper av en
fyraårsmärr.
Viggo Trizz - Är en av stallets mest otursförföljda hästar och jag hoppas att vändningen kom i veckan då han var målfotoslagen på 14,3/1600 m voltstart.
Zic Zac Life - Är en fin travare som har
gått 1.22 i jobb på spänstiga ben. Han blir
dock stel och kantig ett par dagar efteråt
så jag hoppas vi får bukt med det för då
blir det en intressant sommar.
äldre
Castor Race - Häxar det mycket för tyvärr. Senast slog han i vagnen och galopperade och nu har han lite för lite poäng
för att starta där jag vill. Formen känns i
alla fall bra.
Catch the Moment - Har inte fungerat
nämnvärt så vi får se vad som händer.
Enzo Wibb - Efter ett par fina insatser
kvalade han in till Sverigeloppet men där
blev det tyvärr galopp efter 100 meter.
Han känns fortsatt fräsch och fin och han
har fina lopp framledes.
Pain Riche - Har problem med sin kota
men har blivit betydligt bättre. Det ligger
dock ytterligare en vilotid framför honom.
Rocky Race - Fick en blödning men det
har gått tillbaka och han återupptar snabbjobben i slutet av maj.
Sergei Hanover - Känns att han är på
gång efter ett par starter och senast avslutade han nedåt 09,0 sista 500. Jag kommer
att försöka ha 12-14 dagar mellan starterna framöver.
Shirley MacLain - Är en humörsbetonad

häst som var fin vid segern i ett lärlingslopp på Lindesberg. Senast återföll hon
i gamla galoppsynder men formen sitter
där.
Sunlight Girl - Har jobbat bra en längre
tid men var inget märkvärdig i kvalet då
jag tyckte hon vek ihop sig lite för enkelt.
Vi har skärpt träningen efter det och hoppas det ger resultat.
Turbolines - Var rejäl som tvåa senast
efter en smakstart och en bra avslutning.
Hon är lite på gång men det finns tyvärr
väldigt dåligt med lopp åt henne.
Yosemite Boko - Har vi börjat sänka tiderna med i jobben och han känns faktiskt
stark och rejäl men vi har ännu ingen start
inplanerad.
Yucay Boko - Fick ta igen sig efter Åbystarten för en dryg månad sedan och har
blivlit mycket gladare och piggare. Det
känns också i jobben att han är på gång
och han startar igen om ett par, tre veckor.
Åsundens Gigant - Har haft stolpe ut i ett
flertal starter men formen sitter där. Senast var han lite uppåt trots att löpningsförloppet inte blev det rätta men han fick i
alla fall lite nya poäng.
Ändringar
ut:
S.O.S.Futurliner, Ulysses Gene
stall frick
tvåÅRINGAR
Colette - Tycker jag jobbar riktigt bra för
dagen och hon gör allt vi begär. Vi har
kört nedåt 1.26/1600 m på ett bra sätt..
Danny Daylight - Är en riktigt trevlig
kille som gör det vi vill. Han är lite sen
men vi har ändå kört mellan 1.35-1.40.
High Image - Gick premielopp på ett bra
sätt men var inte som bäst då så vi har åtgärdat honom och skickat hem honom till
ägaren över sommaren.
Listas Spirit - Har vi åtgärdat och han
känns fin igen. Han har grovnat i ordentligt men är lite sen. Vi siktar på premielopp i juli.
Lucky Light - Är ett litet energiknippe
som gör allt rätt och hon gick premielopp
på 30,6 på ett jättebra sätt. Hon är väldigt
positiv..
Tunstas Light Lady - Gick premielopp på
ett riktigt bra sätt och känns riktigt skaplig
för dagen. Vi är nere runt 1.26-1.27-tider.
T.X.All In - Gör allt rätt men gör inte mer
än han behöver. Det ser ut att bli en riktigt
rejäl häst med bra inställning och han lunkar 1.26-tider.
treÅRINGAR
Elise Hamp - Jobbar klart bättre än hon
presterar i lopp och det finns bra fart i

henne. Vi provar Lindesberg på måndag
med ny kusk för hon har inte visat hela sitt
register ännu och jag tror på henne.
Singing Ram - Var ute och skulle kvala
i måndags men det blev en väldigt snäv
situation i första sväng och hon galopperade. Hon har jobbat 1.23 på ett bra sätt
och vi gör ett nytt försök i juni.
Todd Tabac - Börjar närma sig start tycker vi och han har varit nere i 1.35-tider
bitvis. Eventuellt blir det debut på Bollnäs
den 30:e.
Åstas Tezz - Knatar på bra och känns
stark och rejäl för dagen. Hon behöver
dock någon urblåsare till innan vi kollar i
propositionerna.
fyraÅRINGAR
Illinois Rose - Har vi äntligen fått lite
bukt med och han känns riktigt allert för
dagen. Han kvalade på 20,5 på ett bra sätt
och vi siktar på start i mitten av juni.
Predator Lavec - Varvar prestationerna
och näst senast var han riktigt bra från dödens. Senast blev det omstart och det var
kanske lite för täta starter. Han får ladda
batterierna och startar igen på hemmaplan
under midsommar.
T.X.Almabell - Var en besvikelse senast
och låg även högt i puls och återhämtade
sig inte som hon skulle. Vi ska kolla upp
henne ordentligt och jag hoppas hon startar på i sommar.
äldre
Crown Imperial - Tycker jag har gjort
det riktigt godkänt på slutet utan att ha
den riktiga formen. Han får ladda batterierna någon vecka så startar vi igång
i midsommar igen. Han känns i alla fall
fräsch och fin.
Evelina Xing - Känns riktigt smidig och
fin och benet ser bra ut. Jag tänkte att hon
skulle få två rejäla jobb och eventuellt kan
hon komma ut till midsommar om allt går
enligt planerna.
Thai Ricora - Hade tränat bra inför comebacken hos oss och behövde ha tempot i kroppen. Hon kändes smidig och
fin men det ebbade ut lite sista biten. Jag
försöker hitta något lämpligt lopp om 14
dagar och det känns som det finns utveckling i henne.
Ändringar
ut:
Ramona Zazz

