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Vilken comeback
av Yucay Boko!

Omslaget:
Efter drygt två års frånvaro från tävlingsbanan gjorde Yucay Boko en fantastisk
comeback som resulterade i en lätt seger.
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Stall leif witasp mars 2010
Antal

1

2

3

Seger		

Plats		

Prissumma

27		

3

2

7

11%		

44%		

241.300 kr

Nu har alla fina starthästar fått årsdebutera och jag tycker
det ser riktigt ljust ut efter en lång och kall vinter. Vi har
kunnat tränat fullt ut och det känns på hästarna att vi har
fått lite form i stallet efter lite sparsamt tävlande. Castor
Race, Sergei Hanover och Turbo Viking har fått lufta sig och
jag måste givetvis nämna Yucay Bokos comeback. Nu får vi
hålla tummarna att han håller ihop för då kan vi få en rolig
säsong.
/Leif

Stall kajsa frick mars 2010
Antal
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2

3

1

20%		

60%		

95.200 kr

Jag måste får börja med att nämna Rixallsvenskan och Predator Lavec. Det var fantastiskt roligt att få vinna i debuten
och jag måste erkänna att man har lite press på sig fast man
inte vill det. Att han sedan var första Rix-häst att vinna gör
ju inte saken sämre! Jag tycker överlag det rullar på bra,
både som tränare och kusk och hästarna går riktigt skapligt för dagen. Framöver vill jag höja ett varningens finger
för Evelina Xing och även Predator Lavec och Primus Olyfid
som kan sluta långt framme. Olyckan med Jim var väldigt
tragiskt och vi får hålla alla tummar att han tillfrisknar.
/Kajsa

månadens häst mars 2010

Yucay Boko

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Hinst 5 år e. Andover Hall u. Lost Lady ue. Go Get Lost.
Ägare: B.K.B.-Form AB, Mölnlycke. Uppfödare: Boko Stables Sweden AB, Stockholm.
Tränare: Leif Witasp. Skötare: Katrin Frick.
Starter mars 2010: 1 1-0-0 • 16,9am • 40.000 kr.
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Dagens Flex - En enklare trio!

Januari 2010: Tunsta Turbo
Februari 2010: Åsundens Gigant
Mars 2009: Turbo Viking
April 2009: Turbo Viking
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
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Kajsa och
Granfaksa
avslutade V65

Crown Imperial rejäl vid andra raka

Kajsa Frick noterades för en seger på Gävle ikväll.
Tillsammans med Granfaksa
vann hon den sista V65-avdelningen.
Planen var att leda loppet från start
till mål, men riktigt så blev det inte.
Granfaksa ledde visserligen största
delen men från start kunde hon
inte vara med utan fick överta ur
den första kurvan. På sista bortre
långsidan attackerade Bodbäcksjarl hastigt och svepte till ledning.
Kajsa vred dock ut sjuåringen till
angrepp i sista sväng och redan i
utgången av kurvan hade hon återtagit kommandot. Över upploppet
höll Granfaksa enkelt undan till
årets första seger.
OLA HALLERSTEDT

Crown Imperial har formen på topp och tog enkelt andra raka segern.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Crown Imperial har hittat en fin
vinterform.
Igår tog femåringen andra raka
segern på Rommetravet.

gången laddade dock Kajsa Frick
framåt direkt och kunde pressa sig
till ledning ur den första kurvan.
Väl i tät fick hon sedan bestämma
och Korean-sonen kunde gå undan
Återigen hade Crown Imperial till en lätt seger på 18,2a/2140 m.
lottats på ett tråkigt spår. Den här OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

100313

Femstjärnig comeback av Yucay Boko
Efter ett drygt två år långt tävlingsuppehåll var Yucay Boko
igår tillbaka på tävlingsbanan.
Trots den långa pausen svarade
han för en fenomenal insats.
- Han lekte med dem, sade en
mycket nöjd Leif Witasp.
Efter ”sju svåra år” med en efterhängsen gaffelbandsskada var det
äntligen dags för Yucay Boko att
göra comeback på Romme igår.
Som treåring gjorde var han obesegrad i två starter innan skadan
och nu återupptog han segerraden.
Från sitt innerspår hade femåringen inga som helst problem att hålla
ledningen. Varvet kvar kom favoriten Ridgehead Emil upp utvändigt
men i sista sväng hade Leif ”fulla
linor” och över upploppet joggade
Andover Hall-sonen undan till en

Yucay imponerade stort vid sin comeback då han tog en enkel seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

lätt seger.
- Med tanke på att han är så orutinerad och bara hade gjort två starter och dessutom aldrig varit med
bakom bilen måste jag säga att han

gjorde det berömvärt bra, sammanfattade Leif Witasp. Segertiden
blev 16,9a/2140 m och fortsättning
lär följa....
OLA HALLERSTEDT

100322

Lyckad Bollnäsresa för Leif
En seger, ett andra- och ett tredjepris.
Det blev Leif Witasps facit från
dagens lunchtävlingar.
Leif Witasp inledde en ny tävlingsvecka på Bollnästravets lunchtrav
med tre hästar. Yosemite Boko
gjorde en intressant årsdebut och
visade att vinterträningen gjort
sitt. Det blev tuff körning i loppet

med bra fart hela vägen och Witasp get. Dessutom slutade han sedan
bidade sin tid i fjärde utvändigt. trea med stallets tredje häst ÅsunDryga halvvarvet kvar gav han Ex- dens Gigant
press Ride-sonen anfallsorder och OLA HALLERSTEDT
han höll farten bra sista halvvarvet
till en knapp seger på nya rekordet
13,7a/1640 m. Segern blev en liten
revansch för målfotoförlusten i det
föregående loppet då Leif var nära
att skrälla med 30-oddsaren Oliver
Gene, som dock åkte dit i sista ste-

www.KAJSAFRICK.se
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Lätt för Kajsa och King of Lace

Sharp Launcher
i en klass för sig

Kajsa infriade favoritskapet bakom King och Lace och tog en enkel seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Efter en veckas semester var
Kajsa Frick igår tillbaka i hetluften.
På Romme tog hon en lätt seger
med King of Lace.

trots sitt tråkiga utgångsläge, till
stor favorit (17 för 10). Kajsa hittade en fin position i tredje utvändigt
och gav King of Lace anfallsorder
600 kvar. In på upploppet tog Ideal
Somolli V.-sonen över och sprinOwe Annerlunds åttaåring har en tade enkelt undan sista biten.
härlig form för dagen och spelades, OLA HALLERSTEDT

Sharp Launcher höll stor show
på Gävle igår.
I ett montélopp var han fullständigt överlägsen.

Det var drygt två år sedan Sharp
Launcher senast vann och det var
lite svårt att förstå efter gårdagens
uppvisning på Gävletravet. Till100326
sammans med Viktoria Strand Jörgensen krossade han allt motstånd
i det inledande montéloppet. GalIgår gjorde Rubberman årsde- att släppa täten för att sedan gå ut lant Baron-sonen susade direkt till
och återta kommandot vid varv- ledning och drog sedan i ett tufft
but.
Kajsa Frick lotsade sjuåringen ning. Kajsa kunde sedan lifta med tempo. Första 500 passerades på
i rygg och 300 kvar uppenbarade snabba 10,5 och vid varvning stantill hans 19:e seger.
sig luckan. Rubberman kopplade nade klockan på 13,5. Trots det
Från sitt tråkiga utgångsläge längst sedan grepp direkt in på upplop- hade han inga som helst problem
ut bakom startbilen hamnade Rub- pet och gick undan till en lätt seger att hålla undan utan sjuåringen
vann i utklassningsstil på fina
berman utvändigt ledande favori- sista biten.
14,4a/1640 m.
ten Quantum Winner. 1500 kvar OLA HALLERSTEDT
OLA HALLERSTEDT
valde dock körande Daniel Olsson

Kajsa och Rubberman bäst på Gävle

www.witasp.se

100326

Succéstart för Predator Lavec

Snacka om succéstart! Starten för Stall Rix-FM Dalarna blev bästa tänkbara när Predator Lavec vann sin debut tillsammans med Kajsa Frick.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Starten i Rixallsvenska kunde
inte ha börjat bättre.
Det blev seger direkt för Dalarnas Predator Lavec.
- Det här var häftigt, jublade en
glad Kajsa Frick.
Det blev en riktig kalasstart för
Stall Rix-FM Dalarna 2010. I sin
första start tog Predator Lavec en
enkel seger och gick därmed upp i
topp i Rixallsvenskan. Kajsa prickade bra från springspår och kunde
direkt ta hand om ledningen. När

sedan favoriten Tennessee Reyor
kom upp på utsidan valde Kajsa att
släppa täten ur första sväng. Hemmaekipaget fick sedan ett fint lopp
i rygg på ledaren och när sedan
den utvändigt hästen galopperade
i slutkurvan fick de chansen. In på
upploppet fick Predator Lavec full
anfallsorder och när ledaren galopperade kunde Kajsa höja näven i
en härlig segergest.
- Han var så fin i värmingen idag
så jag tänkte att det här kommer att
bli bra om det blir rätt kört för oss

och det blev exakt som jag vill ha
det. Han har varit lite överambitiös
i träning men blev en helt annan
häst nu när det blev allvar och han
skötte sig exemplariskt, berömde
Kajsa och fortsatte:
- Han kändes nästan lite lat i loppet
och nar jag tog ut honom i banan
var han lite småseg men han svarade dock ärligt när jag jagade på
honom....
OLA HALLERSTEDT

www.KAJSAFRICK.se

MÅNadsrapport mars
stall witasp
tvåÅRINGAR
Alicia Keeper - Fortsätter att utvecklas
och har väldigt lätt för sig. Hon har inte
börjat gå några nämnvärda tider utan vi
väntar med det tills det blir finare banor.
Anna Race - Har utvecklats konstant hela
vintern men har stått och hostat och snorat
lite så vi tar det lite försiktigt några dagar
framöver.
Diamond of Ace - Börjar växa i kroppen
och är positiv att ha att göra med. Vi har
kört mellan 1.40-1.45 på rakbanan och
han är en hygglig individ.
Don Civil - Är en liten frän kille som är
rejäl i vagnen trots sin lilla storlek. Han
har gått 1.40-1.45 på rakbanan.
Keystone Florence - Är en riktigt fin travare som har utvecklats bra. Jag har kört
1.37 full distans med henne.
Le Sogno - Har fått en smäll på ett bakben
så hon får ta det lugnt en månad framöver.
Made for Run - Har blivit besvärlig och
är väldigt hingstig trots sin ringa ålder. När
han sköter sig visar han att det är en riktigt
fin travare och vi har kört 1.40-1.45.
Mayan Mystica - Är en liten häst med
gott mod som har sprungit 1.37 full distans. Det var en bra prestation av henne.
Miss Wall Star - Har fått en reaktion i ett
bakben och har därför gått i hage i stort
sett hela månaden.
Mozart Töll - Har börjat räta upp sig efter sin växtperiod och har fyllt i kroppen
under vintern på ett berömvärt sätt. Vi har
dock bara kört 1.50 på rakbanan.
No Cash S.F. - Tränar på för fullt och allt
går som det ska.
Persos Amarula - Var sent inkörd och går
endast motion. Hon har i alla fall blivit
snällare att ha att göra med.
Rostow Race - Finns det inget att klaga
på utan han gör allt rätt och det känns
fortfarande att det finns kraftig utveckling
i honom. Vi har kört 1.40-1.45 på rakbanan.
Simb Indian Dance - Kan flytta på sig
trots att hon är skev i ett framben och därför har lite platsbrist.
Simb Lukas - Har kommit tillbaka stark
senaste månaden efter sin benbitsoperation. Han ser riktigt bra ut och spänsten
har börjat komma men han har ännu inte
gått något tempo.
Sith Hanover - Har varit lite ojämn i sitt
uppträdande och är en fin häst med bra
gång. Han har gått mycket vinterträning
men vi har ännu inte kört några tider.
Slide to Third - Är en fin individ med bra
gång som är trevlig att ha att göra med. Vi

har plockat bort några benbitar så han är
konvalescent en tid framöver.
Tintin Trizz - Har blivit rejält och växt
mycket och även spänsten har infunnit
sig. Han visar goda anlag och vi kör mellan 1.40-1.45 på rakbanan.
Town Hall - Börjar rätta till sig och är
väldigt samarbetsvillig. Jag har dock inte
jagat honom i några nämnvärda farter
utan lagt mycket grund i kroppen.
Turbo Sweden - Är en skön individ som
är positiv att jobba med. Han har släppt
till bra senaste tiden och det känns som
det finns bra utveckling i honom. Vi kör
1.40-1.45 på rakbanan.
Valet Forge - Har vi kört runt 1.40 med
full väg efter en uppbyggnadsvinter. Hon
är nu opererad för lösa benbitar så det följer en konvalescentperiod.
Åstas Elin - Är en humörfylld märr som
fortfarande har lite aktionsproblem. Vi har
kört 2.10 full distans med henne och får vi
gnugga på ett tag till blir det här bra.
treÅRINGAR
Beckman - Har gått från klarhet till klarhet och gjorde en berömvärd debut på
Solvalla som tvåa på 17,8. Han känns ok
efter det och startar igen inom kort.
Egguinox - Har vi varit väldigt försiktiga
med hela månaden p.g.a. hans medicinering för benhinneinflamation.
Fast Shuffle - Väntar vi på att han ska bli
ohalt men det blir han inte utan han dras
fortfarande med sin fraktur. Nu väntar vi
på utlåtande från expertisen.
Hampus Dirt - Har jag börjat finslipa
men det märks att han har problem med
brodd i skorna. När jag kan sommarsko
och allt släpper tror jag inte han är så långt
borta från start. Han har ändå gått 1.23
full distans i jobb.
Jeanbatic - Blev framhalt i början av månaden och vi har konstaterat att det satt i
en hovled. Han är behandlad och har jobbats igång och känns väldigt fräsch och
fin. Det blir en intressant månad som följer.
Leif Light - Är lite upp och ner och är
både bakrädd och lat. Han har i alla fall
visat 1.24 full väg i banjobb och vi fortsätter att jobba på mot kval.
Lottmar - Är en häst som har utvecklats
rejält under vintern och dessutom blivit
förnuftig och snygg. Vi har kört 1.35-fart
på rakbanan och han är startklar.
Mansfield Hanover - Har känts fin och
stabil i jobben och förvånade mig rejält
när han dummade sig i årsdebuten på Solvalla. Vi gick till tandläkaren efter det och
hittade ett litet fel så vi hoppas att det var
en sådan bagatell.

Mojito N.O. - Är en bra häst i grund och
botten som är mycket jobbad. Han skulle
ha startat på Momarken men vi fick då
stryka p.g.a. snöstorm. När han har en bra
dag räcker han långt i sin klass.
Nova Race - Fick en reaktion efter senaste starten och blev allmänt dålig och
tappade aptiten. Hon har fått ta igen sig en
tid för att få upp huller igen.
Running Ram - Är lite upp och ner men
känns faktiskt rätt så fin i jobben. Han har
lite magproblem för dagen men det kan
bli kval under april.
Sandrngham Hanover - Vintern har
gjort honom gott och han känns stark och
fin i jobben. Han har tyvärr haft lite karledsproblem så vi väntar med att starta
tills det har läkt.
Selsey Bill - Är en liten ärlig kille som
försöker så gott han kan. Han utvecklas
konstant och har gått under 1.24/1600 m.
Sid the Kid - Är väldigt upp och ner men
kan mycket när han väl bjuder till. Han får
göra några starter till framöver så får vi se
vad som händer.
Turbo Daylight - Har jobbat riktigt bra
en tid och jag tyckte han var startklar men
var sedan urusel i senaste jobbet. Jag hoppas det var en tillfällighet så vi får starta i
början av månaden.
Turbos Cherie - Har utvecklats rejält senaste månaderna och och skötte kvalet bra
på 20,3 i slutet av månaden.
Viggo Trizz - Har växt mycket och lagt
på sig en hel del. Han är dock lite fransk i
aktionen men gick ändå 18,1 trots en kort
galopp i senaste starten. När han går felfritt kan han räcka långt.
Zeb Hornline - Har vi kört 1.25 med på
ett bra sätt men han behöver mycket jobb
för sin storlek. För dagen har han tyvärr
karledsproblem.
fyraÅRINGAR
Big River Create - Har faktiskt blivit
mycket bättre sedan vi fick lite värme. Jag
kunde köra henne barfota i senaste starten och hon höll då starkt som trea från
dödens. Hon har dåligt med poäng men
startar när tillfälle ges.
Castor Race - Gjorde årsdebut på Solvalla och gick i mål med lite sparat. Han
känns perfekt i jobben efter det och startar
härnäst på Bollnäs den 1:e april.
Enzo Wibb - Blev väldigt hingstig och
dum för någon vecka sedan så vi beslöt
oss för att kastrera honom. Han går därför
bara motion för dagen.
Key To My Life - Tycker vi är betydligt
bättre än vad resultatraden visar. Om inget händer provar vi att montékvala henne,
annars får vi hitta på något annat.

Pain Riche - Visade äntligen, efter sju
svåra år och bedrövelser, att han tillhör
kategorin ”bra fyraåring” i senaste starten. Han gick då i mål med lite sparat och
jag hoppas han får hålla sig lika fräsch
framöver.
Sergei Hanover - Är en helmysig häst
som är enkel att ha att göra med. Han
årsdebuterade som trea på Solvalla med
tredjespår runt sista sväng och det är bara
mersmak i munnen efter den starten. Nu
är siktet inställt på ”påskägget” i Gävle.
Tunsta Turbo - Var inte fräsch i senaste
starten och blev behandlad men känns
ändå inte helt 100. Det kan vara lite karledsbekymmer och han ska testas i påskvecken innan vi tittar på någon ny start.
Turbolines - Har blivit fin och lite rund
om baken under vintern och i årsdebuten
satt hon fast med krafter sparade. Senast
gick hon bra som trea och hon får fortsätta
att starta på.
Turbo Viking - Har tränat bra hela vintern och jag tycker han har lagt på sig lite
och känns stark och rejäl. Han borde ha
kunnat prestera lite bättre i årsdebuten på
Åby för att jag skulle vara helt nöjd och vi
provar igen på Gävle i påsk.

rigering på till montéloppet senast och då
visade han en uppryckning. Efter att ha
öppnat 10,5 första halvvarvet gick han i
mål som vinnare på 14,4 med Viktoria i
sadeln.
Yahaa Brodda - Känns bra i lugna jobb
och är ofta med där framme med rätt resan. Hon får fortsätta att starta på.
Yosemite Boko - Har jobbat riktigt bra
och känts väldigt stark och rejäl men förvånade mig ändå med att vinna i årsdebuten på 13,7/1640 m. Jag hoppas och tror
att han går en fin säsong till mötes.
Yucay Boko - Tycker jag imponerade i
comebacken med en lätt seger på 16,9 full
väg. Han åkte därefter på karledsproblem
och blev svullen i ett bakben. Han får stå
över något jobb och ta det lugnt några
veckar framöver.
Åsundens Gigant - Är en lite ojämn och
egensinnig herre. Det finns bra fart i honom och vi får leta lämpliga lopp åt honom.

äldre
Mellby Rouge - Tycker jag har jobbat
bättre än vad hon har presterat i sina starter i år. Jag hoppas det lossnar och hon
startar igen på Gävle under påsk.
Oliver Gene - Kan jag inte annat än vara
nöjd med och senast gjorde han ett bra
lopp som knappt slagen. Jag försöker hitta
något liknande lopp och han får fortsätta
att starta på.
Petite Ribb - Hade inte haft ett passande
lopp på en hel månad inför senaste starten
och behövde det loppet.
Ringside - Har kommit tillbaka efter sin
gaffelbandsskada och skötte sig bra i kvalet i fredags.
Rocky Race - Har vi behandlat för en
blödning i ett bakben och får ta det lugnt
någon vecka framöver.
Sharp Launcher - Gjorde vi en liten kor-

ut:
Arn af Gothia

Ändringar
IN:
Ringside -02 e. Turbo Thrust

stall frick
tvåÅRINGAR
Elise Hamp - Kom in i en liten växtperiod men vi har ändå kört runt 1.40 med
henne på ett bra sätt. Hon tas dock lite
lugnt för dagen.
Hjärter Dam E. - Fick stora karledsproblem så hon får ta det lugnt en period och
körs bara långsamt för dagen.
Mister Lini - Är en fartfylld rackare som
kommer allt mer. Han är dock lite hetsig
för dagen och vi har bara kört 1.40 med
honom.
Åstas Tezz - Är en otroligt trevlig häst
som bara knatar på och hon kommer att
gå premielopp den 19:e april.

TreÅRINGAR
Alandias Michelle - Var med i provlopp
förra veckan och kändes stark och rejäl.
Jag körde runt 1.23 full väg och det löste
hon på ett bra sätt. Det känns som hon har
vuxit i kroppen och årsdebuten är planerad till Gävle den 12:e.
Hällvinn - Är en rätt så fin travare som
kvalade på 48,4 i slutet av månaden. Han
gick 1.43 första varvet men fick sedan lite
problem på slutrundan.
Predator Lavec - Löste debuten på bästa tänkbara sätt och var otroligt fin, inte
minst i psyket. Han startar härnäst på Solvalla på onsdag och efter det blir det en
liten längre paus.
Primus Olyfid - Har gjort bra lopp i
skymundan hela tiden och är värd en seger. Senast fick han helt enkelt stryk av
en bättre häst och härnäst startar han på
söndag. Det var några bra emot då men
han tjänar sina pengar.
Tap Turvy - Har släppt till ordentligt nu
och har som snabbast gått 1.28. Han får
fortsätta att träna på och vi skyndar långsamt.
äldre
Crown Imperial - Har gått fantastiskt bra
på slutet men senast fick han dödens på en
opassande bana. Han föll ändå med flaggan i topp och gör nu en intressant start i
V75 på lördag. På sin fina form känns han
inte helt avsågad.
Evelina Xing - Känns kalasfin men har
haft otroligt mycket otur i år. Hon är klart
bättre än raden och jag hoppas det blir
fina pengar på fredag. Hon får fortsätta att
starta under våren.
King of Shogun - Blev lite sliten efter
näst senaste starten men gick bra på Gävle
efter pausen. Han får starta på och är värd
att bevaka för snart sitter segern där.
Private Drive - Galopperade senast men
det får jag ta på mig för jag överforcerade honom i första kurvan. Han håller sin
fina form och startar igen på lördag. Han
får starta på under våren och kommer att
tjäna fina pengar när han får rätt lopp på
rulle.

