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Nu när våren kommer blir det den nya
generationen som kommer fram och ska
hävda sig. Jag tycker vi har haft en liten
down-period i mars och april men nu
känns hästarna på gång igen så jag hoppas vi får lite skjuts framledes. Nu hoppas jag att Stein Daylight får vara med i
V75-finalerna under Elitloppshelgen och
bland treåringarna ska Demi Boko bli intressant att följa.
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Jag tycker att starthästarna har gått
väldigt bra senaste månaden men ändå
har det inte blivit någon seger. De har
fått dålig utdelning på sin fina form kan
man lugnt säga. Jag har kanske lite för
många på sjuklistan nu också och det
har varit mycket strul. Men jag hoppas
det vänder och Maj kommer säkert att
bli en bra månad då vi får lite stolpe in
istället. Till helgen åker jag på en veckas
semester till Sicilien och kommer hem
igen lördag den 11:e.

månadens häst
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Stein Daylight

Foto: Hanold/Foto-Mike
Hingst 5 år e. Steinlager (US) u. Danilova ue. Anders Crown (US)
Ägare & uppfödare: Arne Abrahamsen & Leif Lindgren
Tränare: Leif Witasp Skötare: Linda Artursson
Starter april 2013: 2 0-2-0 • 14,2am • 80.000 kr.
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144 Leif WItasp
23 Leif Witasp
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V86-1
V75-6. Bronsdivisionen, försök 2.

Januari 2013: Sandrngham Hanover
Februari 2013: Sandrngham Hanover
Mars 2013: Out of Question
April 2012: My Golden
Maj 2012: Zic Zac Life
Juni 2012: My Golden
Juli 2012: Stein Daylight
Augusti 2012: Åstas Viking
September 2012: My Golden
Oktober 2012: My Golden
November 2012: My Golden
December 2012: My Golden

nyhetsbörsen
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Säkert för Kajsa och Tjasse
Kajsa Frick noterades för
en seger under Gävles påsktävlingar.
Tillsammans med Mats
Magnussons Tjasse tog hon
en säker seger.
Kajsa serverade femåringen ett fint
lopp i tredje-par utvändigt och när
köhästarna började angripa bakifrån ut på slutrundan valde hon
Kajsa och Tjasse spurtar till seger på Gävle.
att sitt kvar. Det löste sig dock fint
Foto: Hanold/Foto-Mike
och ut på den sista bortre långsidan
kunde hon haka på i rygg i tredje- in mitt i slutsvängen bet det bra för gern blev säker.
spår. 600 kvar slank hon ner i an- Tjasse. Redan i början av upplop- OLA HALLERSTEDT
dra ytter och när slutstöten sattes pet hade han kopplat grepp och se130409

Big River Hanover överlägsen

Big River Hanover bollar med konkurrenterna när han tar karriärens första seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

förväntningar på sig men levde
inte alls upp till dem till en början.
Karriärens tre första starter blev
alla galoppmisslyckanden och efter det beslutades det att han skulle
kastreras. Igår var det så dags för
första starten som valack och nu
visade fyraåringen sig från sin bäsBig River Hanover har haft höga ta sida. Från innerspår höll Witasp
I karriärens fjärde start blev
kom äntligen segern för Big
River Hanover.
På Romme utklassade han
konkurrenterna
tillsammans med sin tränare Leif
Witasp.

enkelt ledningen och fick sedan
bestämma. På slutrundan skruvades farten upp successivt och in i
slutsvängen var konkurrenterna
rejält plågade. Donato Hanoversonen drog undan rejält sista halvvarvet och tog en mycket lätt seger
på nya rekordet 17,7/2140 m.
OLA HALLERSTEDT
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Solvallaseger till Leifs tjejer ordnade hemmadubbel
Atomic Rapida

Scarlet Darban hållar undan från ledning i V4:ans första avdelning.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Darban i V4-1. Scarlet Knightdottern försvarade sitt innerspår
utan problem och väl i ledning fick
Leif bestämma i jämn 1.16-fart.
Fyraåringen var aldrig i förlustfara
utan Witasp hade full kontroll över
upploppet och segern blev enkel
Witasp var den som inledde täv- på nya rekordet 16,0a/1640 m.
lingarna och först ut var Scarlet
Leif Witasp blev dagens
man på Rättvikstravet idag
med en dubbelseger.
Tjejerna som gjorde jobbet
var Scarlet Darban och debutanten Demi Boko.

Leif Witasp skickade två
hästar till Solvallas lunchtävlingar idag.
Dottern Kajsa satt upp bakom dem och lotsade Atomic
Rapida till seger.
Atomic Rapida har tävlat framgångsrikt i år och tog årets tredje
seger idag. Tillsammans med
Kajsa Frick avgjorde han enkelt
V4:ans tredje avdelning på Solvalla. Från tredje utvändigt hakade
Kajsa på i rygg på Disney Tooma
i tredjespår ut på den sista bortre
långsidan. In i slutsvängen hade de
två hästarna ryckt åt sig ett förspåring och när Atomic Rapida lyftes
ut till attack in på upploppet small
det bara till och Pearsall Hanoversonen avgjorde enkelt på nya rekordet 12,8a/1640 m.
OLA HALLERSTEDT

I ärtig stil går Demi Boko undan till en lätt seger i debuten.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Dagens andra seger kom i femte
loppet som Leif vann med Demi
Boko. Även här var segerreceptet ledning från start till mål men
skillnaden var att Demi Boko blev
lite uppvaktad längs vägen. Hon
var dock bara bäst och lämnade
konkurrenterna med flera längder
över upploppet. Det var en mers-

makande debut och segertiden noterades till 19,8/2140 m.
- Jag är mycket nöjd med henne
och imponerade över hennes uppträdande. Vi hakade ihop lite i starten men hon redde ut det, berömde
Leif som erkände att han har en del
förväntningar på sin treåring.
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Classic Gentleman - Har börjat släppa
till lite nu och travar dessutom bättre
men han bör växa lite mer. Vi har kört
1.45/2000 m med honom.
Closebutnotaghost - Har problem med
aktionen trots operation och vi provar
med lite balansförändringar och ser om
det kan hjälpa honom.
Dream Keeper - Är en riktigt fin häst
som är travsäker och löpvillig. Han har
gått nedåt 1.30 i jobb utan att vara bottnad.
Dynamit Sara - Har fått till travet i stort
sett prickfritt och är betydligt bättre nu
än för någon månad sedan. Han har gått
nedåt 1.35 på rakbanan.
Elliot Boko - Är en lugn och fin häst med
rejäl och bra gång och han är klar för premielopp.
Graciosa d’Inverne - Börjar fatta vad det
handlar om och det är bra lunk i henne. Vi
jobbar dock på med hennes psyke.
Maidonna - Börjar gå lite rundbanejobb
och rör sig riktigt bra. Hon har dessutom
musklat på sig och jobbar runt 1.40.
Sabrina’s Master - Blir allt bättre efter
kastrationen och släpper han till riktigt så
har han bra fart i kroppen.
Viggo Laday - Är en klok och mysig individ med bra gång. Vi ligger runt 1.35 på
rakbanan.
Xanthis One - Har släppt till efter en
växtperiod och både känns och ser riktigt
fin ut för dagen. Han är premieklar.

treåringar

Aston - Fortsätter att utvecklas och sköter
sig bra för dagen.
Bear a Title - Är en positiv individ som
har fått lite hingstkaraktär och han är
kvalklar. Han har dock problem med en
vriden testikel så det kanske slutar med
kastration.
Chrystal Keeper - Är en snabb men lite
hetsig dam som har jobbat nedåt 1.20.
Hon kvalar inom kort.
Cool Keeper - Hade jobbat bra inför årsdebuten som dock blev lite tuff för hans
del. Han gick ändå rekord 15,7 och känns
fortsatt fin efteråt. Nästa uppgift blir nog i
mitten av maj.
Demi Boko - Imponerade i debuten och
vann lätt på en ganska blygsam tid men
det fanns krafter kvar. Jag får försöka hitta
några lämpliga uppgifter innan vi ger oss
ut i hetluften. Hon blir intressant att följa.

Going to Tango - Springer och drar sitt
ben i låga farter och ser inte alls bra ut
men när jag trycker till honom lite är han
perfekt. Han är en skön individ som har
jobbat runt 1.20.
Laurenzia Kemp - Har lagt på sig och
börjar bli fin rent kroppsligt och vi har vågat öka tempot. Som snabbast har vi kört
1.23/1600 m.
Rolling Hips - Fick en liten reaktion i ett
bakknä efter senaste starten men jobbar
full ut igen och känns riktigt fin. Hon är
åter startklar.
Turbo Darban - Tycker jag har lagt på
sig en hel del kilon och hon har blivit betydligt mulligare. Hon gör ett gott intryck
och har som bäst jobbat 1.23.

fyraåringar

Big River Hanover - Fick en hovböld efter senaste starten och har kanske fått lite
för snällt träningsupplägg efter det för han
är en häst som behöver tuff träning.
Castor di Quattro - Har visat sig lite
ojämn i humöret och kan slänga sig i fel
rätt vad det är från start. Det finns dock
bra kapacitet i honom och han jobbar bra
så jag ska försöka hitta något autostartslopp till honom.
Chad Boko - Var jag väldigt besviken på
i senaste starten då han hängde i grejerna
och var orkeslös. Vi har ställt honom på
lite antibiotika så får vi se om vi kan få
lite tryck i honom.
Closebutnocigar - Var en väldig besvikelse senast och hon har jobbat betydligt
bättre än vad hon presterade i loppet. Fart
och form tycker jag inte det är något fel
på men hon har dåligt med poäng så vi
letar lopp.
Global Operator - Var jag besviken på
efter senaste starten för jag vet att han kan
bättre men jag är rädd att det är hans pojkfasoner som ställer till det. Han ska få en
chans till innan vi tar diskussionen om ev.
kastration.
Kind Kemp - Har börjat få en hel del
jobb i sig och har gått 1.21 som snabbast.
Jag räknar med att hon kommer ut till
start under maj månad.
Leo Boy - Har fått mycket jobb i sig under vintern och våren och känns stark.
Han har tyvärr dåligt med årgångslopp i
sin klass men han är redo för årsdebut.
L.K. - Har känts bra i de senaste jobben
och han har varit nere i 1.20-tider så jag
har förhoppningar på att hitta ett lämpligt
lopp att årsdebutera i.
Masterofdeception - Har fått jobba lite
hårdare än tidigare men fick en liten reaktion så vi fick ta upp honom i en dryg

april2013
vecka. Nu är han dock i full gång igen och
känns bra och åter startklar.
My Golden - Känns fortsatt fin i jobben
och står nu inför Drottningens pokal som
går i början av maj. Är hon som hon ska
så tror vi att hon går till en ny årgångsfinal.
My Ovi - Har jobbat bra och känns stark
och rejäl men tyvärr råkade han ut för en
sårskada i rumpan som vi var tvungna att
sy ihop. Därför dröjer det någon vecka
med årsdebuten.
Scarlet Darban - Tycker jag har höjt sig
nu igen och hon känns fin och har gjort
bra lopp sista tiden. Hon var väldigt läcker vid vinsten senast.
Stinger Hanover - Dras tyvärr med sin
stelhet så vi lägger ner mycket jobb på
honom för att försöka bli kvitt det. Det är
riktigt bra gång i honom så jag förväntar
mig en hel del.
Turbo Turbo Dream - Dras med en mystisk framhälta från och till men har ändå
gått en hel del jobb.
Åstas Viking - Gjorde årsdebut mot äldre
hästar och blev less och la ner rörelsen
100 kvar men gick ändå 31,8 full distans.
Det är svårt att matcha en häst som har
tjänat mycket pengar och bara är fyra år
men han har ett lämpligt lopp i mitten av
maj mot jämnåriga.

femåringar

Anna Race - Har jag väntat mig lite bättre
av men hon är dock uppåt i jobben och jag
hoppas att hon kommer att prestera bättre
i lopp framöver.
Blue Star Miracle - Har hållit en konstant och bra form en längre tid och har
också varit ute i lite hårdare sällskap. När
hon har rätt förutsättningar ska hon passas
för formen är bättre än raden.
Diamond of Ace - Har agerat lite lojt och
trögt i jobben så därför har han inte startat
på ett tag. Nu har jag skärpt till träningen
och han känns allt bättre.
Le Sogno - Fick vi stryka för en hovböld
när hon skulle årsdebutera. Hon tränar
starkt igen och det känns som hon kommer få en ny, fin säsong.
Onika L.B. - Ska bli fölmärr och fick putsa sitt rekord till 12,7. Hon gör någon start
till innan avelsboxen väntar.
Persos Amarula - Tycker jag har uppträtt
lite knepigt på slutet. Det finns dock fart i
henne men hon får visa lite bättring.
Simb Lukas - Jobbar på som vanligt igen
efter årsdebuten men är lite svårbedömd i
jobben. Vi provar att starta på nytt.
Simb Pitted Prune - Gjorde ett av sina
bästa lopp senast när vi provade ny balans

månadsrapport
och hon var knappt slagen från dödens.
Hon känns fin och vi letar nya stolopp.
Sith Hanover - Har dragits igång igen
efter vintern men fick en halsinfektion inför årsdebuten. Han jobbar på rejält igen
men har tyvärr dåligt med poäng så han
får starta när tillfälle ges.
Sixten Blixten - Har tappat formen och
har underpresterat i de senaste starterna.
Han får ta det lite lugnare någon vecka
innan vi drar igång honom igen.
Stein Daylight - Var kanske en liten besvikelse när han förlorade V75 från ledning men det var första övernattningen
och det kan ha satt ner honom. Han känns
fin i jobben så han får starta på.
Town Hall - Har varit ojämn i jobben en
längre tid så vi har behandlat upp honom
och efter det har det släppt. Han jobbar på
bra och har ett montélopp i början av maj.

Under Sund - Underpresterade rejält i
debuten för oss men stod med en lättare
infektion och har fått antibiotika. I början
av maj ska han vara i full gång igen.
Yes We Can - Väntar på sin årsdebut och
den kommer i början av nästa månad. Han
känns faktiskt riktigt fin och jag tror det
finns en hel del utveckling i honom fortfarande.

äldre

Atomic Rapida - Har bra form och har
gjort bra lopp på slutet men det finns alldeles för få lopp i hans klass. Jag vrider
och vänder på propositionen utan att hitta
något så vi underhåller formen och startar
när tillfälle ges.
Blue Line - Har fått väldigt dålig utdelning tycker jag. Han känns bra i jobben
men blir kanske lite överpeppad när han
kommer ut till start. Jag tror dock att han
hävdar sig bra i sin nuvarande klass.

Rocky Race
är tillbaka!
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Castor Race - Har varit ifrån i stort sett
hela månaden med sin senskada och läkningen har gått jättebra så vi börjar nu att
köra igång honom igen.
Key Largo - Har vi nyss tagit över träningen på och hon får gå på gamla meriter
och vi provar lite ny utrustning.
Lord Mirabelle - Har gjort lite bleka
insatser tycker vi så han fick en stor genomgång och blev behandlad. Nästa start
dröjer därför någon vecka.
Nova Race - Är tillbaka igen efter någon
semestervecka och känns på gång. Hon
kommer att starta igen nästa månad.
Out of Question - Svarade för en slätstruken insats i Diamantstoets final senast
men var tjock i ett bakben efter det så hon
får ta det lugnt en tid.
Ridgehead Emil - Har haft otur med två
galopper då det har varit lite störningsmoment och han är väldigt känslig. Jag
tycker annars han har bra form men hittar
inget lopp åt honom så han får gå montékval på Rättvik i början av maj.
Rocky Race - Var riktigt fin i kvalet och
jag tror faktiskt att han kommer att göra
bra ifrån sig trots det långa tävlingsuppehållet. Jag ska försöka hitta något lämpligt lopp åt honom inom en snar framtid.
Sandrngham Hanover - Tycker jag har
varit lite down under någon vecka och
han skulle ha startat i V75 men vi fick
stryka honom. Han har så bra kapacitet så
vi väntar tills han är i ordning igen.
Turbolines - Nöter på riktigt bra men har
inga bra lopp. Det får därför bli någon
montéstart i nästa framträdande.
Turbos Cherie - Har varit lite down ett
par starter men visade gryende form senast på Umåker. Jag tror faktiskt hon ska
kunna tjäna några kronor till innan hon
eventuellt får ett sommaruppehåll i år
igen.
Yosemite Boko - Har gått nedåt 1.30 i
jobb efter sin gaffelbandsskada och allt
ser bra ut.
Zic Zac Life - Är väldigt upp och ner och
humörsbetonad. Han känns hygglig i jobben men var bedrövligt dålig senast så jag
provar ny utrustning till nästa start.

ändringar

in
Key Largo -05 e. Alf Palema
Rocky Race -05 e. Super Arnie
ut
Oki on Line, Valet Forge

månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

Calvados Hornline - Är kastrerad nu
och har tagit det lugnt en period. Han ska
börja gå tempo igen i mitten av månaden.
Coyote Roadrunner - Är en liten fin travare som ligger lite efter med tanke på att
han blev inkörd lite sent. Han rör sig dock
bra.
Evasion Boko - Gör allt rätt och har gått
1.30-1.32 som fortast. Allt är bara bra
med henne.
Fashionelle Quse - Är nygammal hos
mig och går bara rejäla motionsturer för
dagen.
Hagentoy - Har varit inne i en växtperiod
men känns klart bättre nu igen. Han jobbar på bra och vi ligger runt 1.30-tider i
jobben.
Kallkälla - Har tränat på och springer
premietider. Hon är en fin travare som ska
går premielopp på fredag.
Rocco S. - Känns klart bra för dagen och
springer 1.30-tider.
Romanova - Har haft lite problem med
höger fram från och till och tas försiktigt
för dagen.
Sedin - Har utvecklats bra de sista veckorna och kommer allt mer. Vi är nere på
1.30-farter för dagen.

treåringar

Fallout Boy - Har vuxit i sin stora kropp
och är jättefin för dagen. Vi har kört 1.21
som snabbast på ett bra sätt och jag planerar att kvala honom den 13:e.
Photo Fiori - Satte vi på boreliamedicin
och efter det har hon blivit riktigt fin. Vi
jobbar på och hon ska gå några rejälare
jobb innan det blir kval.
Queen Garline - Debuterade vi men hon
fattade inte riktigt grejen utan sympatigalopperade när en konkurrent hoppade.
Hon är annars en fin travare men vi kör
lite provlopp så hon lär sig.
Ron Jeremy - Känns bra för dagen och
har gått ett rejält snabbare jobb. Han ska
ha ett par till sådana innan vi startar och
han kommer ut i mitten av maj.
Västerbo Fantast - Tycker jag har gjort
två rejäla insatser men är lite orutinerad
fortfarande. Han är en fin travare som
kommer att få en fin säsong.
Västerbo Goalmoney - Är kastrerad och
åtgärdad och ska få några rejäla jobb innan vi startar. Han kommer eventuellt ut i
slutet av maj.

Åstas Melina - Tycker jag känns fin för
dagen och hon jobbar 1.50. Om allt går
som det ska blir det kval i juni.
Åstas Oscar - Har släppt till rejält och
det känns som han orkar med sig på ett
helt annat sätt nu. Vi har faktiskt kört 1.40
med honom bitvis och allt ser bra ut.

fyraåringar

Danny Daylight - Är fin i jobben och
travsäker så jag vet inte varför han har galopperat så mycket i lopp. Vi ska prova att
starta honom på hemmaplan så får vi se
om det fungerar bättre.
Lucky Light - Tycker jag har gått riktigt
bra på slutet utan att få sätta pricken över
i:et och senast spurtade hon rejält efter
sen lucka. Hon är besvärlig med voltstart
så jag letar, först och främst, autolopp och
hon ska passas framöver.
Pilgrims Elan - Var inte riktigt körbar till
slut i amatörloppet senast och blev åtgärdad i ett framknä efter det så hon tas bara
lugnt för dagen.
Tintin Viking - Hade jobbat riktigt bra
inför senaste starten men sprang och halvbromsade sista varvet. Jag får prova lite
annan utrustning och lite hårdare träning
så får vi se om det ger resultat.
T.X.All In - Hade tyvärr en lättare halsinfektion på V75 och fick inte visa sitt rätta
jag. Han kändes annars riktigt fin då och
startar igenom om två-tre veckor.
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äldre

Caesar Bring - Tycker jag har hittat en
riktigt bra form och gick klart bra efter sen lucka senast. Han får fortsätta att
starta på.
Crown Imperial - Var inte till sin fördel
senast och efter en starten blev han halt så
han är konvalescent för dagen.
Evelina Xing - Skulle ha startat på Rättvik men blev halt och är åtgärdad.
Illinois Rose - Tycker jag har klart bättre
form än vad raden visar och senast gick
han bra från ett iskallt läge. Han startar på
och det känns som att formen är på väg
uppåt.
Limitria - Har skött sig riktigt fint i montén och känns klart lugnare nu så vi testar
i sulkylopp och hoppas att hon sköter sig
även då.
Predator Lavec - Tas bara lugnt för dagen och är på rehab.
Todd Tabac - Var klart bra senast och
det känns som han har mognat lite i psyket. Nu fanns det inga lämpliga lopp så
jag tog ut honom i ett riktigt getingbo på
hemmaplan och då får han en tuffare genomkörare.
Åstas Tezz - Hade varit borta en stund
inför senaste starten och jag tyckte hon
gjorde det på ett bra sätt. Hon är en nyttig dam men tyvärr har hon problem med
fräschören så vi får försöka starta så kontinuerligt det går.

ändringar

in
Fashionelle Quse -11 e. Banker Hall

