Stall

Leif Witasp
Kajsa Frick
RAPPORT FÖR MARS 2009

ÅRGÅNG 5

B.W.L.Champion

laddad för en ny säsong

Omslaget:
På fredag gör Kajsa Fricks stjärna
B.W.L.Champion årsdebut hemma
på Rättvik.

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

Foto: Kim Nyblom/Foto-Mike

Stall leif witasp mars 2009
Antal

1

2

3

Seger		

Plats		

Prissumma

34		

3

4

3

9%		

29%		

220.500 kr

Nu har våren kommit till Rättvik och jag hoppas att det lossnar lite för stallet. Det har gått lite trögt en tid tycker jag
så nu hoppas vi på islossning. Jag hoppas först och främst
mycket på mina unghästar och det finns en hel del fina i stallet. De har mycket fina lopp att tjäna pengar i så det är mitt
stora mål för dagen.
/Leif

Stall kajsa frick mars 2009
Antal

1

2

3

Seger		

Plats		

Prissumma

5		

1

1

0

20%		

40%		

43.000 kr

Månadens höjdpunkt var segern med Crown Imperial på
hemmaplan. Hästarna känns överlag starka och rejäla och
det ska bli intressant nu när det är många årsdebuter som
väntar. Jag tänker då speciellt på B.W.L.Champion och Evelina Xing. Ulbasse är ett roligt nyförvärv som ser bra ut och
även treåringarna känns fina. Våren börjar äntligen komma
och det är jätteskönt när det blir lite ljusare på kvällarna
och fåglarna kvittrar.
Vi kommer att höja träningsavgiften till 300:-/dag för de
äldre och 250:-/dag för unghästar t.o.m. 2 år, p.g.a. ökade
omkostnader.
/Kajsa

månadens häst mars 2009

Turbo Viking

Foto: Hanold/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 mars 2009: 1 0-1-0 • 16,0am • 50.000 kr.
S 090325-6
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RACE
30.000 kr

16,0a

22

Leif Witasp

50.000

Pamir Broddes lopp - Treåringslopp

Januari 2009: Indian Go
Februari 2009: Turbo Viking
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
mars 2009
090302

Knappt för Portman Road och Kajsa
Det var nästa på dagen ett år sedan Portman Road vann senast.
Under gårdagens tävlingar på
Rättvik kom karriärens andra
seger.

Från sitt innerspår hamnade sjuåringen som tredje häst på innerspår.
Där smög Kajsa med hela loppet
innan hon hittade ut i början av
upploppet. Portman Road svarade
sedan för en visslande avslutning
och kunde avgöra säkert sista biten
på 17,9a/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

Efter en perfekt styrning bakom Portman Road kunde Kajsa Frick avgå med segern.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

090314

Kajsa fixade miljonutdelning
En ensam vinnare tog hela V65potten på Romme i fredags.
Detta mycket tack vare Kajsa
Frick som skrällde i andra avdelningen med Saga Cinderella.
Bakom 27-oddsaren Saga Cinderella svarade Kajsa för en styrning direkt hämtad ur skolboken.
Ekipaget fick tredje invändigt och
på sista bortre långsidan hittade
Kajsa ut i andra ytter. När attacken sedan sattes in i utgången av
slutkurvan kunde Buzzin Briandottern avgöra enkelt sista biten.
OLA HALLERSTEDT

Kajsa Frick styrde in Saga Cinderella till seger till ett glatt odds.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

www.witasp.se

090320

Rättviksdubbel till Kajsa
Kajsa Frick noterades för en
dubbelseger under dagens lunchtävlingar på Rättvik.
Först van hon med egentränade
Crown Imperial och sedan med
Daredevil.
I karriärens sjunde start spräckte
Crown Imperial nollan. Det skedde
i V4:s tredje avdelning på Rättvik
idag. Från sitt innerspår lyckades
Kajsa Frick efter en del möda behålla ledningen och fick sedan bestämma i täten. Fyraåringen kämpade sedan tappert över upploppet Crown Imperial tog karriärens första seger tillsammans med sin tränare Kajsa Frick.
och även om det hårdnade till sista Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
biten blev segern säker på tiden arna genom att även vinna det av- samma som med Crown Imperial:
17,9a/2140 m.
slutande loppet med Lars Stenvalls Ledning från start till mål.
Kajsa rundade sedan av tävling- Daredevil. Segerreceptet var det OLA HALLERSTEDT
090320

Säkert för Red Light Girl
Efter en andra- och en tredjeplats i år fick Red Light Girl sätta pricken över i:et.
På hemmabanan Rättvik tog hon
årets första seger.
Leif Witasp hade hittat en lämplig
uppgift åt sin femåring i V4-2 och
Red Light Girl spelades till favorit.
Hon infriade det förtroendet och
tog en enkel spetsseger. När ledande Clever Tinson galopperade i
första kurvan fick Witasp ledningen gratis och därmed var loppet i
princip över. Leif fick styra och
ställa som han ville i täten över
upploppet hade Red Xing-dottern
inga som helst problem att hålla
konkurrenterna ifrån sig. Segertiden blev 19,3a/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

Red Light Girl ledde varje meter av loppet tillsammans med Leif Witasp.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

www.KAJSAFRICK.se

090324

Mellby Rouge smått överlägsen
Igår presenterade Leif Witasp
en ny vinnare.
Mellby Rouge vann tillsammans
med Kajsa Frick på Romme.
Från sitt springspår tog Mellby
Rouge direkt hand om ledningen
och Kajsa valde sedan att dra i ett
jämnt tempo. Runt slutsvängen
utmandes Fast Photo-dottern av
utvändige Viking Line men in på
upploppet fick den se slaget förlorat och Mellby Rouge gick undan
till en lätt seger på tiden 19,7/2140
m.
OLA HALLERSTEDT

Kajsa Frick lotsade pappa Leifs Mellby Rouge till en enkel seger på Romme.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

090328

Lätt debutseger för Castor Race
Under gårdagens tävlingar på
Romme gjorde Castor Race tävlingsdebut.
Det slutade på bästa sätt med en
övertygande seger.

Från sitt bakspår hamnade Leif
Witasp i tredje utvändigt medan
det var ett moderat tempo i täten.
Ut på slutrundan skruvades farten
upp och Castor Race började avancera framåt. Mitt i slutsvängen var
han framme bakom tätduon och
när Leif sedan satte in attacken
vid upploppets början avgjorde
den resliga Super Arnie-hingsten
enkelt sista biten. Segertiden blev
19,5/2140 m.

Castor Cafe svarade för en förstklassig tävlingsdebut då han spurtade till seger i karriärens första start.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

MÅNadsrapport mars
stall witasp
tvåÅRINGAR
Beckman - Gör det han ska och har gått
mycket backjobb ett tag. Vi kör 1.45 på
rakbanan.
Egguinox - Har blivit väldigt medgörlig
och jag har kört nedåt 1.50 men det finns
mycket att ta av.
Fast Shuffle - Har nog kommit in i en
växtperiod för han har inte varit så smidig
och fin i de senaste jobben. Vi får därför ta
det lite försiktigt ett tag.
Hampus Dirt - Har gått mycket backjobb
och han är liten och späd så han behöver
fylla på sin kropp. Han sköter sig på ett
bra sätt.
Leif Light - Är fortfarande lite ospänstig
och gänglig men vi nöter på. Han har visat
att han kan springa.
Lottmar - Har gått runt 2.00 och blev behandlad för några veckor sedan. Han har
blivit betydligt finare efter det.
Mansfield Hanover - Är liten men naggande god och sköter sig exemplariskt.
Den här hästen besitter fin fart.
Mr Midnight Star - Har det lite svårt för
dagen men jag hoppas på en klar förbättring när vi får sommarbanor.
Nova Race - En rejäl sort med bra gång
som dessutom har blivit mycket snällare
och mer gedigen.
Out of Touch - Är nyss inkommen och
har bara gått något lätt rätvarv. Hon är
väldigt bekväm av sig.
Running Ram - Håller på att växa i
sin stora kropp och fungerar bra. Vi har
dock inte kört några speciella farter än så
länge.
Sandrngham Hanover - Är lite ospänstig och gänglig men travet är inget att
klaga på. Jag har kört 1.50 full väg i rundbanejobb.
Selsey Bill - Var väldigt liten men har
vuxit till sig och blivit större. Det syns att
han kommer och han gnider på på ett bra
sätt.
Sid the Kid - Har bra spänst och fin gång.
Vi har kört 1.45 full distans och han blir
intressant att följa framöver.
Stellaria Gene - Har varit väldigt komplicerad men har faktiskt börjat släppa till nu
och är i stort sett problemfri.
Turbo Daylight - Kan vara bakrädd i vissa lägen men är annars en trevlig individ
och har en bra gång.
Turbos Cherie - Är lätt och fin i kroppen
och har en bra gång men har varit inne i
en växtperiod. Vi har kört 1.40 full väg.
Viggo Trizz - Har varit behandlad och har
gått ett par lätta jobb efter det då han visade en klar förbättring.

Zeb Hornline - Är en stor och rejäl häst
som behöver mycket jobb. Han är lagom
bekväm och rör sig bra och vi har kört
1.50/2000 m.

Turbo Viking - Gör alltid sitt i loppen
och tjänar fina pengar. Han har hur mycket fina lopp som helst och är med och slåss
om segern i de lopp han ställer upp i.

TreÅRINGAR
Arnie’s Laphroaig - Har väldiga problem
med aktionen och jag får inte till honom.
Han är ett frågetecken för dagen.
Carabiner Hanover - Är faktiskt riktigt
fin med sommarskor och nu hoppas jag att
vintern är över för då tror jag det lossnar
rejält för honom.
Castor Race - Debuterade i slutet av månaden och avgjorde på ett bra sätt med
1.15 sista varvet. Han känns som rätt sort
och blir högintressant att följa.
Enzo Wibb - Sitter inne med bra fart men
jag vet inte varför han har galopperat i
sina starter. Jag gör lite korrigeringar och
vi startar på för jag tror på honom och att
det kommer lossna.
Gliding Strength - Har haft problem
med sitt framben till och från man har
känts fin i de senaste jobben. Jag hoppas
att hon håller sig fräsch och får visa vad
hon kan.
KC Spring Caviar - Börjar komma så
smått efter sin behandling och springa det
kan hon. Hon kan dock ha lite humörsvårigheter emellanåt.
Pain Riche - Gjorde faktiskt ett riktigt bra
lopp senast och var nära vinnaren i mål.
Han blev mycket finare när jag fick rycka
skorna och kommer tjäna fina pengar i
treåringsloppen framöver.
Piacenza - Är en liten oansenlig häst som
gnider på och gör det på ett bra sätt.
Roseley Gene - Har jobbat på i full utsträckning men det finns inga lopp åt
henne. Jag hoppas det blir bättre propositioner framöver.
Rural Legend - Blir allt bättre och starkare men har några jobb kvar innan det
blir kval.
Sergei Hanover - Var klart godkänd i
årsdebuten på 17,0 och fick stryk av bra
hästar. Jag tror mycket på honom och med
det loppet i kroppen ser jag fram emot
fortsättningen.
Tunsta Turbo - Blev lite bakrädd när jag
provade att rycka tussarna i jobb och var
sedan väldigt spänd i sin senaste start. När
det släpper för honom har han god kapacitet.
Turbolines - Har kommit väldigt och
kvalade i början av månaden. Det har faktiskt lossnat för henne nu och hon är redo
för debut.
Turbonina - Har jobbat bra en tid och jag
tycker hon ska räknas i den klass hon nu
befinner sig i.

fyråÅRINGAR
Global Kilkea - Var rent ut sagt bedrövlig senast och vi har kollat upp henne utan
att hitta några nämnvärda saker. Hon har
jobbat i full utsträckning men måste visa
bättring.
King of My Heart - Fick ta det lite lugnt
efter V75-starten och hoppade omotiverat
senast. Han känns helt ok i jobben och jag
hoppas att utvecklingen fortsätter.
Petite Ribb - Blev lite stel efter senaste
starten men i sista jobbet var hon klart positiv. Hon sitter inne med bra kapacitet så
jag förväntar mig en hel del av henne.
Superfeet - Har jag skrämt liv i och
han har gått nedåt 1.20/1600 m. Han är
kvalklar.
Yosemite Boko - Har kommit in igen efter att ha varit ute en månad och visar en
klar förbättring i aktionen. Han har gått
något 1.30-jobb och startar inom kort.
äldre
Alandias Kismet - Tycker jag borde kunna prestera lite bättre men har gått bra till
slut efter invändiga lopp. Jag hoppas det
blir någon skräll framöver.
Big River Supreme - Har jag varit besviken på efter senaste starten men i sista
jobben verkar han ha kommit tillbaka och
känns riktigt fin. Han kan bli ett utropstecken i nästa start.
Mellby Rouge - Har jobbat bra och känts
väldigt stark och rejäl i jobben. Hon gled
till ledning i senaste starten och vann lätt.
Fortsättning följer.
Oliver Gene - Har vi börjat köra lite långsamt med efter sin skada.
Red Light Girl - Har blivit bättre och
bättre och vid segern senast vann hon
trots ledning vilket var positivt för henne.
Jag hoppas det inte var sista segern.
Ringside - Har varit väldigt trög att få tillbaka men av senaste jobbet att döma är vi
inte alls långt borta från årsdebut.
Sharp Launcher - Blev rejält behandlad efter senaste starten och känns uppåt
i jobben.
Simb Lorrikeet - Visade lite förbättring
senast men har dåligt med poäng och får
bara skitlägen när hon startar.
Staro Almab - Har varit lite överambitiös
när vi har provat honom på banan men det
känns att han närmar sig årsdebut. Han
har mycket pengar på sig och bör ha en
start i sig innan det blir allvar.
Staro Boris - Svek rejält senast och jag

fattar inte vad det var med honom. Han
har tagit det lite lugnt efter det och ska
kollas upp innan vi kommer ut i nästa
start.
Staro Yzerman - Hade toppform när han
vann lopp men var bara dålig senast. Jag
hoppas det bara var en tillfällighet för det
här är en skön individ som har mer att
hämta på tävlingsbanan.
Yahaa Brodda - Är lite på gång och hade
krafter kvar senast. När det blir sommarbanor och jag kan rycka skorna ska hon
växa en klass.
Väskinge Emil - Är väldigt ojämn av sig
men han kan en hel del när det behagar
honom själv.
Västerbo Traveller - Har dragits med
skavanker och det ser ut att ha gått runt
hela hästen innan vi blivit kvitt dem. Han
körs motion för dagen.
ÄNDRINGAR
IN:
Mellby Rouge -04 e. Fast Photo
Out of Touch -07 e. Banker Hall
Västerbo Traveller -03 e. San Pallegrino
Yosemite Boko -05 e. Express Ride
UT:
Alandias Lime, Defi Trizz, Kulls Nero,
Sydney Gene, Toast Master, Yurrae
Boko

stall frick
TVÅÅRINGAR
Alandias Michelle - Gnetar på bra och
har varit nere i 1.40-tider. Hon gör det på
ett bra sätt.
Classic Airline - Har släppt till rejält de
sista veckorna och jag har kört 1.35 på ett
bra sätt. Om allt går som planerat kör vi
premielopp i månadsskiftet.
Indiana Shadow - Gör allt rätt men kan
bli lite stressad så vi skyndar långsamt.
Hon har dock fart i sig och går med lätthet
1.35 för dagen.
Primus Olyfid - Har jag kört strax under
1.30/1600 m med på ett bra sätt och han är
klar för premielopp.
TreÅRINGAR
B.W.L.Power - Har dragits med hovsprickor men är äntligen på rätt väg. Han
ska gå ett till jobb och startar eventuellt på
Romme den 11:e om det går som det ska.
Ducati Hamp - Har faktiskt börjat släppa
till mer och mer efter att ha varit inne i en
riktig växtperiod. Jag har bara kört 1.30
med henne som snabbast men nu sänker
vi tiderna successivt.
Monster Drive - Föll med flaggan i topp
senast då han gick utvändigt ledaren. Han
känns fortsatt fin och startar igen på Gävle
den 9:e.
M.T.Encourage - Har jag kört 1.25 med
och vi har hållit oss på de tiderna hela
mars. Kval ligger inplanerat de närmaste
månaderna.

fyraÅRINGAR
B.W.L.Champion - Är uppfräschad och
känns fin för dagen. Han gör årsdebut på
fredag och det är ett led i matchningen
mot större uppgifter.
Evelina Xing - Har fått två rejäla jobb på
banan och känns fin för dagen. Hon får
starta igång och jag har en del förväntningar på henne under året.
ÄLDRE
Aces Manilla - Fick en paus efter senaste
starten och har fått ta det lugnt en period.
Best Jo - Går sakta men säkert framåt efter senaste behandlingen och jag har kört
1.45 med honom. Det kändes dock att det
fattas tempo i honom så vi kör jobb ett tag
till och siktar på kval i början av maj.
Can Trust - Blev lite sliten och har fått en
paus så hon behöver säkert några veckor
för finslipande jobb innan hon är startklar
igen.
Ulbasse - Är ett intressant nyförvärv som
kändes riktigt fin när vi fick hem honom.
Han kommer till start inom kort.
Ändringar
IN:
Alandias Michelle -07 e. Super Arnie
Ulbasse -04 e. Ulfrigg
Ut:
Barbaras Courage, Crown Imperial,
Hällman, Indian Go

GLAD PÅSK!

