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Witasp tog nytt
nacksving på V75!

Omslaget:
Efter V75-seger med Yucay Boko på Åby fick Leif Witasp
spänna musklerna mot olympiska brotterskan Ida-Theres
Nerell. Det gick dock inte lika bra som i loppet.
Foto: Hanold/Foto-Mike
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Stall leif witasp MARS 2011
Antal

1

25		 4

2

3

Seger		Plats		Prissumma

1

2

16%		 28%		 303.400 kr

Hemkommen från semestern, fräsch och uppladdad, fick jag
börja med att vinna V75. Hästarna känns fortsatt fina så jag
tror på en fin vår trots att vi har legat lite lågt med startandet under mars. Vintern har varit för lång och det har tagit
hårt på hästarna men vi kommer att börja plocka ut lite mer
treåringar så det blir en intressant period framöver.
/Leif

Stall kajsa frick MARS 2011
Antal

1

8		 1

2

3

Seger		Plats		Prissumma

1

1

13%		 38%		 70.500 kr

I mars hade jag två sköna semesterveckor i Thailand och
det blir en riktig rivstart när jag kom hem med seger för
Elise Hamp. Det var väldigt roligt att hon äntligen fick vinna
och det känns att hästarna har form för dagen. När jag
dessutom får köra så mycket trevliga hästar som Hibogubben så känns det verkligen skoj. Jag vill även framhäva tvååringarna som jag tycker håller en bra och jämn standard
och det ska bli roligt att sätt igång och köra premielopp med
dem framöver.
/Kajsa

månadens häst mars 2011

Yucay Boko

Foto: Hanold/Foto-Mike

Valack 6 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 2011: 2 2-0-0 • 15,4am • 125.000 kr.
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V75 - Klass II - försök 7

Januari 2011: Turbo Daylight
Februari 2011: Turbos Cherie
Mars 2010: Yucay Boko
April 2010: Castor Race
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
mars 2011
110304

110313

Yucay Boko inledde lunchtravet

Strålande montédebut av
Red Light Girl

Yucay Boko lekte hem det inledande lunchloppet på Rommetravet.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Yucay Boko spelades till dunderfavorit på Romme idag.
11 för 10-favoriten gjorde dock
ingen besviken utan vann enkelt.
Kajsa Frick satt upp bakom Leif
Witasp supertalang Yucay Boko
under dagens lunchtävlingar på
Romme. Efter en ganska så försiktig avgång hamnade han i andrapar utvändigt men Kajsa vilade
inte på hanen utan sände fram sexåringen mot ledning redan i första
sväng. Andover Hall-sonen fick
sedan överta täten efter ett halvvarv och därmed var loppet över.
Kajsa hade sedan fullständig kontroll på händelserna och lät Yucay
Boko sträcka ut sista biten varpå

han lämnade konkurrenterna med
full spänst under hovarna. Segertiden blev 17,9/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

I fredags gjorde Red Light Girl
debut i monté.
Det slutade på bästa sätt med seger för Viktoria Strand Jörgensen.
För en månad sedan gjorde Red
Light Girl ett mersmakande montékval och i fredags var det så dags
för tävlingsdebut i den nya disciplinen. Från sitt springspår kom
hon iväg som tredjehäst och fick
rygg på ledaren. På sista bortre
långsidan gled ”Vickan” ut på utsidan av ledaren och pressade sig
till tät in i slutsvängen. Red Xingstoet drog sedan undan genom kurvan och hade ett rejält försprång in
på upploppet men in mot mål började krafterna tryta och hon räddades av mållinjen. Segertiden blev
18,2/2140 m
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

110319

Lekande lätt
V75-seger för
Yucay Boko
Idag tog Leif Witasp stallets
tredje V75-seger för året.
Yucay Boko övertygade stort när
han ledde klass II runt om.
Yucay Boko fortsätter att visa att
han är en travhäst utöver det vanliga. Efter att endast ha förlorat ett
lopp i knarriären ställdes han idag
inför sin tuffaste uppgift hittills,
V75. Rättvikshästen spelades till
tung favorit och Leif Witasp laddade rejält från start och kunde utan
bekymmer ta hand om ledningen.
Efter att ha kommit upp till 500
meters-passering på snabba 12,0
fick Witasp dämpa tempot till underkant 1.17 vid varvning. Ut på
slutrundan fick Yucay Boko sällskap av Mr Q.L. på utsidan men
hade inga problem att freda sig
utan gick undan till en enkel seger
på upploppet.
- Det är helt fantastiskt att han har
kommit tillbaka såhär. Det trodde
vi inte efter att han höll på att förblöda i somras. Men man brukar ju
säga att katter har nio liv och den
här har nog i alla fall sju, sa tränaren Leif Witasp och fortsatte:
- Han blev lite loj i sista sväng men
när jag ryckte tussarna på upploppet var det ingen fara.

Det rådde ingen tvekan om vem som var bäst i loppet när Turbos Cherie och Leif Witasp vann
trots en inledande galopp.
Foto: Hanold/Foto-Mike

Leif Witasps fina V75-form håller i sig och Yucay Boko ordnade stallets tredje triumf för året.
Foto: Hanold/Foto-Mike

OLA HALLERSTEDT

www.KAJSAFRICK.se

110322

Årets andra V65-seger för Kajas och Hibogubben
Hibogubben har vunnit två av
årets tre starter.
Kajas Frick har kört två av loppen
och det har slutat på bästa sätt.

obesegrade tillsammans i år. Ikväll
svarade sjuåringen för en rejäl insats
då han ledde V65:s fjärde avdelning
från start till mål. Kajsa körde ett
taktiskt perfekt lopp och gav aldrig
Kajsa Frick har verkligen bra tum- tilläggshästarna någon chans. Fame med Hibogubben och duon är voriten Rino Dox kom fram snett

utvändigt på slutrundan men då
trampade Kajsa gasen i botten och
Hibogubben ångade på till en knapp
men säker seger på nya rekordet
26,4/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

110322

Sandrngham Hanover tog tredje raka

Sandrngham Hanover har en härlig form för dagen.
Ikväll tog han tredje raka segern
när han vann V65-1 på Bollnäs.

direkt hand om ledningen och väl i
tät fick Leif Witasp bestämma inledningsvis. Vid varvning fick han dock
sällskap av favorite Stay the Night
på utsidan och genom slutsvängen
Årets fyra starter har gett tre segrar kördes det för fulla muggar. Witasps
för Sandrngham Hanover som ikväll fyraåring var den starkaste av de två
gjorde det bra på Bollnäs. Trots ett och när favoriten galopperade som
femtespår tog Cantab Hall-sonen slagen mitt på upploppet blev segern

lätt på nya rekordet 16,2/2140 m.
- Jag kände mig aldrig slagen och
jag tycker han visar att han är klart
bäst i ledning. Han är väldigt startsnabb med voltstart från alla läget
så jag hoppas såklart att fortsättning
följer, sa Leif efter loppet.
OLA HALLERSTEDT

110325

Fjärde gången gillt för Elise Hamp
Kajsa Frick ställde till med en
överraskning på Romme ikväll.
Med egentränade Elise Hamp
vann hon till drygt 30 gånger
pengarna.
Elise Hamp hade i sina tre starter
före dagens haft stort förtroende hos
spelarna och stått i 52 för 10 som
mest. Segrarna har dock uteblivit
och därmed verkar totokollektivet
ha tappat förtroendet. När hon nu
slog till i karriärens fjärde start blev
oddset nämligen hela 32,88. Det var
dock en hel del dramatik med i bilden innan Super Arnie-dottern stod
som segrare. Kajsa tog hand om täten in i första sväng men släppte till
Kjell Wallin och Barcelóna efter ett
halvvarv. Ledaren drog undan i ett
rejält tempo på slutrundan och nära

Elise Hamp tog karriärens första seger sedan ettan i brutit ner innanför bangränsen sista biten.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Kajsa vek ut Elise Hamp till anfall in tvåan i mål, Elise Hamp, som notepå upploppet såg hon chanslös ut att rades för nya rakordet 18,4/2140 m.
nå ledaren. Denne bröt dock ner i ba- Segern var värd fina 40.000 kr.
nan precis innan mål och blev sedan OLA HALLERSTEDT
diskvalificerad för att ha kört utanför
bangränsen. Segern gick då alltså till

www.witasp.se

MÅNadsrapport mars
stall witasp
tvååringar
Big River Hanover - Har vi kört
1.50/1600 m med efter operationen och
han känns faktiskt riktigt fin.
Castor di Quattro - Börjar fatta vad det
handlar om och har växt och blivit lite
maffigare. Det är till hans fördel och vi
har kört 1.45 full väg med honom.
Chanel Boko - Har utvecklats rejält senaste månaden och har dessutom blivit
betydligt spänstigare. Hon har gått en bit
under 1.40 i jobb.
Eunice Race - Har tagit vintern på rätt
sätt och blivit mer alert än tidigare. Hon
har gått banjobb efter 1.35.
Leo Boy - Har vaknat till när vårsolen
kom och banorna blev finare. Han sprang
1.40 i sitt, blott, tredje banjobb och var
helt ok på det.
L.K. - Har vuxit mycket under vintern
och har gått mycket mängdträning. Jag
har kört 1.50 full distans med honom.
Masterofdeception - Har jag kört 2.00
med efter operation och han är lite knölig
till och från. Jag tror att det är uppehållet
som har satt sina spår.
My Golden - Har dragits med hosta från
och till hela vintern och är inte helt kvitt
den än. Hon är en fin travare som bara har
gått underkant 1.40 i jobb.
My Ovi - Är en bekväm herr som är lite
trött och trög. Han har dock en bra gång
och har gått 1.50 på rundbanan.
O’Hara Blue Chip - Är en liten fin
springare som har väldigt lätt för sig. Hon
har gått 1.35 på distansen.
Scarlet Darban - Vill jag ska växa lite för
hon är nästan i minsta laget. Det är dock
inga fel på hennes rörelser och hon har
gått 1.50.
Simb Jackson - Gick premielopp på
Rättvik i slutet av månaden på 34,5 och
det var inga problem.
Simb Likeness - Är en riktigt fin travare
som har bra gång. Hon är en enkel och fin
häst som gick 33,2 i premieloppet.
S.O.S.Futurliner - Är en häst som har utvecklats enormt sista veckorna måste jag
säga. Han har gått lite farter nedåt 1.45
och det bekommer honom ingenting.
Stinger Hanover - Har gjort det rätt hela
vägen men har haft en liten svacka när
han blev lite knölig. Nu är han tillbaka
och känns jättefin och han har gått 1.45.
Tobbe Dreamcatcher - Är en stor, rejäl
och lite pampig sort som tar för sig rejält
ner det bär iväg. Han går lätt 1.35.
Turbo Turbo Dream - Är en lite trög och
oinspirerad sort men väldigt trevlig. Jag
får knacka lite på henne och hon har pas-

serat 1.50 på ett bra sätt.
Ulysses Gene - Är en stor och slapp fransos som det är mycket jobb på. Han blir
allt bättre utan att vi har kört några farter
med honom.
Åstas Viking - Är en härlig individ som
har både bra och dåliga dagar. De bra
dagarna går han lätt nedåt 1.50 och han
kommer att gå premielopp i april.
treÅRINGAR
Alicia Keeper - Har gått några rundbanejobb efter vinterträningen och gick
1.21/1600 m senast. Hon verkar både
stark och rejäl och ska få några jobb till
innan årsdebuten.
Anna Race - Blir allt bättre i aktionen
och senast körde jag 1.28/1600 m med
henne på ett tilltalande sätt.
Diamond of Ace - Hade en liten växtperiod
efter kvalet i januari men har kommit ner i
farter nu igen och gick drygt 1.20/1600 m i
jobb. Det kan bli start i april.
Don Civil - Har gjort några starter och
har gjort det bra utan att övertyga. Han är
behandlad i ett framknä och känns fräsch
efter det.
Keystone Florence - Har jag gnuggat
mycket backe och rakbana med i vinter
och hon känns bättre och bättre. Hon ska
gå något banjobb i början av månaden så
jag får se vart hon står.
Le Sogno - Hade problem med ett framknä och är behandlad i det. Hon tas därför
bara lugnt för dagen.
Made for Run - Har blivit bättre och
känns faktiskt starkare. Jag vill ändå slipa
till honom i några jobb innan det blir debut.
Mayan Mystica - Nöter på helt ok och är
en liten och oansenlig häst. Hon gör det
dock bra i stort sett varje gång och det får
hon fortsätta med.
Miss Wall Star - Besitter en hög kapacitet och bra fart men har problem med
att hon är väldigt stänkrädd. Om det blir
bättre har hon en bra tid i kroppen.
Mozart Töll - Gjorde debut på Rättvik
men galopperade tyvärr och kändes inte
helt 100 efteråt. Vi får kolla upp honom
innan nästa start.
Persos Amarula - Har inte varit till sin
fördel senaste veckorna utan har haft problem med leder och växtvärk.
Rostow Race - Väntar jag mig mer av än
vad han har visat. Han känns fräsch och
fin så det dröjer inte innan han startar igen
och då blir det barfotabalans vilket jag
tror han är klart gynnad av. Han ska passas framöver.
Simb Lukas - Har inte varit riktigt fräsch
sista tiden och är genomgången och lite

lätt behandlad. Han får därför ta det lugnt
någon vecka.
Sith Hanover - Har grovnat i och lagt på
sig några kilon under vintern. Han känns
också riktigt fräsch efter operationen och
har jobbat 1.21/1600 m.
Slide to Third - Efter mycket om och men
har han blivlit bättre och jag har kört 1.27
med honom. Han känns stadigt bättre.
Stein Daylight - Har inte visat sitt kunnande än i min träning och jag har försökt hitta
något som jag tror stör honom. I grund och
botten tror jag han är en fin häst.
Tintin Trizz - Har börjat jogga efter operationen och vi hoppas att allt har fallit väl ut.
Town Hall - Har börjat gå lite jobb och
känns ok i 1.25-farter.
Turbo Sweden - Är lite ojämn i sitt uppförande och var in till banan och gick
1.25. Det känns att det börjar släppa för
honom.
Valet Forge - Har börjat gå lite lugna jobb
efter vinterträningen och ska börja finslipas framledes. Hon har bara gått 1.30 så
här långt.
Winning Crown - Tycker jag har skött
sig på ett bra sätt och var trea utvändigt
ledaren senast. Jag tror han kommer att
tjäna hyggligt med pengar i vår.
Wired Chip - Är en okomplicerad individ som har gjort det vi har begärt. Jag har
inte testat honom men har kört 1.19/1600
m och det har varit problemfritt. Han debuterar inom kort.
Yes We Can - Körde jag 1.21 med i mitten av månaden men några dagar efter det
blev han mystiskt halt. Vi har inte hittat
vart problemet sitter.
fyraÅRINGAR
Jeanbatic - Kan bättre än vad han har
visat och springer lite på tomgång fortfarande. Han hade varit borta någon vecka
och behövde loppet senast och han får
starta på.
Leif Light - Har fått en liten paus men
jobbar hyggligt för dagen. Han startar så
fort det finns något lämpligt lopp.
Lottmar - Har gjort ett par bra lopp men
kan bättre. Jag tycker han tappade för
mycket spänst 400-500 kvar i loppen och
får jag bukt med det blir det en rolig säsong.
Mansfield Hanover - Blev det lite fel för
senast då han satt fast men gick en bra tid.
Han är lite på gång men går bara med autostart så det är bara att leta lopp.
Mojito N.O. - Har börjat gå lite tuffare
jobb efter sin långa konvalescenttid och
får jobba på hela nästa månad också.
Nova Race - Överraskade positivt i årsdebuten då hon avslutade bra och landade på
15,3 med voltstart. Hon blev då inkvalad

till Diamantstoets final på Åby den 16:e.
Running Ram - Har vaknat till och blivit
mycket piggare och det är bättre utveckling i honom nu. Jag har kört några tuffa
jobb och han kommer att starta i början
av april.
Sandrngham Hanover - Gör någon sporadisk start och bra prestationer och senast gick han 1.13 sista varvet till vinst
från ledning. Han har dåligt med lopp för
tillfället men har en lång säsong framför
sig så det är ingen fara.
Turbo Daylight - Fick en paus efter sina
V75-starter och börjar kännas fräsch och
bättre igen. Det dröjer inte innan vi kollar
i propositionerna.
Turbos Cherie - Får godkänt i Malmö då
hon gick 15,0 och med tanke på att hon
bara är fyra år är det inget att säga om.
Hon har haft lite tunt med lopp efter det
men det blir eventuellt Breeders Crown i
Örebro om ett par veckor.
Viggo Trizz - Har gjort det bra hela tiden
och fick en liten paus då vi fräschade upp
honom. Det dröjer nog inte innan han är
ute igen och han har utvecklingsmöjligheter.

får leta autolopp åt henne och hon besitter
faktiskt bra fart för sin klass.
Turbolines - Har kommit på vingel ett
par starter och inte fått någon utdelning.
Hon känns normal i jobben så jag hoppas
hon har lite tur och kommer att tjäna fina
pengar framöver.
Yosemite Boko - Har haft en downperiod
några veckor men det har börjat släppa
när vårsolen kom. Jag ska slipa till honom
innan det är dags för ny start.
Yucay Boko - Är en häst man bara måste
gilla. Han är obesegrad i år och har dessutom vunnit på V75 så nu ska jag försöka
ha honom i kanonförfattning till finalerna
den 16:e så vi kan vara med i segerstriden
även då.
Åsundens Gigant - Har problem med
sina framkotor och går på ett försök så får
vi se om det blir förnyad start.

äldre
Castor Race - Har jag väntat mig mer av
och senast visade han att det är på gång.
Jag hade gjort lite utrustningskorrigeringar och det blev galopp i första sväng men
han gick bra sedan. Jag hoppas och tror på
honom och han ska passas framöver.
Catch the Moment - Gick 1.21 ett varv
i långvagn och det är inte så dåligt. Hon
startar inom kort.
Enzo Wibb - Har haft problem med sin
bakkota igen men de senaste dagarna har
han känts fräsch och fin. Han börjar gå
jobb men det är någon vecka kvar till start.
Mellby Rouge - Är det bara problem med
så vi får se vad som händer. Håller hon
blir det någon start till så det är bara att
hålla tummarna.
Pain Riche - Har haft problem med en
bakkota och vi har tagit det väldigt försiktigt en tid. Vi avvaktar framtiden.
Red Light Girl - Var bra vid montévinsten men blev besvärad av sin gamla gaffelbandsskada så framtiden är ett frågetecken.
Rocky Race - Har haft en träningsperiod i vinter och gått några jobb och han
känns faktiskt jättefin. Han gick under
1.18/1600 m ensam på lätta ban och har
fått några enklare jobb efter det. Det blir
årsdebut inom kort.
Sergei Hanover - Är på gång igen och har
gått jobb mellan 1.20-1.22. Han behöver
dock ett par till innan det blir årsdebut.
Shirley MacLain - Fungerar inte med
voltstart utan blir bara dum och hetsig. Vi

tvåÅRINGAR
Colette - Har vuxit en hel del och hon
tränar på bra. Vi har kört 1.30 en bit och
det gör hon lätt och går allt som det ska
blir det eventuellt premielopp i slutet av
månaden.
Danny Daylight - Blev inkörd sent och
är därför lite efter de andra. Han går mest
motion för dagen.
High Image - Har ett väldigt lätt och vägvinnande steg och går 1.40 på ett bra sätt
redan nu.
Listas Spirit - Har grovnat i rejält och
springer lätt 1.40. Han har blivit riktigt
rejäl men har lite svårt att orka med sig
för dagen.
Lucky Light - Pinnar på riktigt skapligt
för dagen och gör det men begär. Hon går
1.40 på lätta ben.
Tunstas Light Lady - Är inne i en riktigt
växtperiod och har varit lite knölig så vi
har tagit det lite försiktigt. Hon ligger annars på 1.40-tider.
T.X.All In - Har haft lite problem med
karlederna och har därför tagit det lite
lugnt. Jag tycker annars han gör det man
begär av honom.

Ändringar
ut:
Master Växus
stall frick

treÅRINGAR
Elise Hamp - Fick äntligen sätta dit dem
efter att ha gjort tre godkända insatser
före det. Vi har kollat upp henne efter segern utan att hitta några fel. Hon har inga
bra lopp inom ett par veckor så hon får ta
det lite lugnt tills hon kommer ut i mitten
av april.

Hjärter Dam E. - Har jag kört 1.28 med
men hon orkar inte med sig själv så hon
ska betäckas.
Singing Ram - Har varit behandlad i en
kota och känns riktigt skaplig i jobben.
Hon ska få några rejäla genomkörare innan vi kvalar.
Todd Tabac - Blev generad i första sväng
i kvalet och tog några galoppsteg men
gick sedan bra med 1.42 sista varvet. Han
kan snabbare men vi skyndar långsamt
och han är en fin häst som kommer ut lagom till midsommar.
Åstas Tezz - Har fått ta det lite lugnt en
period men har börjat träna på allvar nu.
Hon har inte gått några snabbare tider och
måste ha några banjobb innan vi kvalar.
fyraÅRINGAR
Hällvinn - Dummade sig rejält i årsdebuten och är åtgärdad i ett framknä efter det
så jag hoppas att det var anledningen. Han
hade tränat riktigt skapligt inför det men
får ta det lugnt någon vecka nu innan kör
på igen.
Illinois Rose - Har gått något jobb men
vi har behandlat om den opererade kotan.
Han känns riktigt smidig och fin efter det
och kommer att gå lite skarpare jobb. Han
är en såpass fin häst så vi skyndar långsamt.
Predator Lavec - Är lite ojämn i sina
prestationer och senast kom vi inte riktigt in i matchen men han avslutade 1.14
sista varvet. Det var dock inte det riktiga
till slut så han kommer att byta miljö och
träningsupplägg fram till nästa starta som
troligen blir den 18:e på Rättvik.
Primus Olyfid - Har vi bytt miljö på och
han har flyttat till gården där han enbart
går backjobb. Han känns stark och rejäl
och ska bli intressant att se när han kommer ut. Meningen är att han ska starta på
Romme den 11:e.
äldre
Crown Imperial - Kan man nästan aldrig
vara besviken på och senast föll han med
flaggan i topp efter en tung inledning. Nu
siktar vi på V75 på Solvalla den 9:e för
han har såpass fin form.
Evelina Xing - Har några veckor kvar
från sin skada och tas fortfarande bara
lugnt. Hon är tillbaka i full träning i mitten av månaden.
Ändringar
in:
Danny Daylight -09 e. Tap In
High Image -09 e. Dell Ridge Image
UT:
Primus Olyfid

