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Stall Leif Witasp
& Kajsa Frick
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TURBO SUND
är hemma igen!

STALL LEIF WITASP APRIL 2006
Antal
32
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Seger Plats Prissumma
16% 38% 329.992 kr

Vinstrikaste häst April:
Jerry Eme
(2 st 1-1-0) 95.000 kr

Nu är det skoj för nu har unghästarna fått något
lopp i sig och de har fått det tempo man önskar.
Det har väl tagit lite längre tid än jag trott. Stallet
känns allmänt uppåt för dagen och jag hoppas vi
får vara med lite i hetluften i och med att vi har
många ﬁna unghästar.
Alla ”Frankrikehästarna” är hemkomna och de
har kommit, eller ska snart komma igång med
tävlandet här hemma.

Förändringar i boxarna:
IN:
Evening Star -04, Smasher - Ella Hornline
Thegoldenshoe -04, Mr Drew - Zootsie Ribbon
Toofasttocatch -01, King Lavec - Zootsie Ribbon

T V Å Å R I N G A R
Alandias Lime - Har varit inne i en växtperiod men är helt ok igen och ska börja
gå fort. Jag har kört nedåt 1.40 med henne.
Albert Hall - En riktigt ﬁn unghäst som
börjar mogna till i sättet och går nedåt
1.40 i träning.
Bandit Zon - Har kommit rejält sista månaden och går 1.40. Jag tycker det här är
en riktig ﬁning.
Bekele - Är stor och slapp och har vuxit
mycket men har för den skull blivit bättre.
Eliza Keeper - Har blivit riktigt ﬁn efter
vinterträningen och uppför sig exemplariskt. Jag kör runt 1.40 i träning.
Evening Star - Har börjat gå lite lättare
jobb efter operation av lösa benbitar. Han
känns klart bra efter det och ska sänka de
närmaste veckorna.
Friendly Friend - Har börjat gå nedåt
1.45-1.50 efter operation och det är till
full belåtenhet.
M.T.Campari - En liten rund och go märr
som är sent inkörd men som börjar få lite
spring i benen. Jag har kört runt 2.00 med
henne.
M.T.Classic Mix - En stor häst som faktiskt börjar att rätta till sig. Han är lite tung

fortfarande men knallar på runt 1.40.
Perfect Gene - Har börjat trampa igång
efter borttagning av en lös benbit. Runt
1.55-2.00 är inga problem och han ser
riktigt ﬁn ut, så jag kan inte begära något
mer.
Poker Party - Det är något som stör henne. Vissa dagar är hon bra men vissa dagar agerar hon precis som hon är halt. Jag
kommer inte på vad det kan vara.
Simb Lorrikeet - En liten ettrig sak som
har ett vasst humör emellanåt. Det är en
ﬁn travare som ligger runt 1.40 i träning
utan problem.
Thegoldenshoe - Är kastrerad och tar det
lugnt förnärvarande.
Yahaa Brodda - Har gjort allt som jag begärt sista tiden och springer runt 1.40. Det
är rolig modell på häst men långa ben och
hon blir intressant framöver.
T R E Å R I N G A R
Absolut Dirt - Har bara krånglat på slutet. Han är snabb men ofräsch och ska få
en riktigt undersökning i veckan.
Big River Classic - Har gjort två starter
men senast slog hon upp en hovspricka
men blev ändå trea trots att hon inte var
riktigt körbar till slut. Hon är åtgärdad för
det nu och jag hoppas hon kommer att

löpa fullt ut igen.
Cafu Cafe - Har känts uppåt i jobben och
kommer att starta på Rättvik på fredag.
Han är värd ett bättre öde än tidigare.
Catch the Moment - Har jobbat från och
till och kvalade för några veckor sedan
och var då riktigt hygglig. Det är dock
några veckor kvar till start.
High Ace Laday - En ﬁn märr som vuxit
mycket i vinter och lagt på sig en hel del
muskler. Hon har sänkt i jobben och är
kvalklar och har gått 1.23 full väg som
fortast.
Jerry Eme - Var ute på långresa till Göteborg och gjorde två helt godkända lopp.
Senast gick han 13,5 sista 1000 mot Glenn
Kronos. Han har tjänat ﬁna pengar och får
vara ifrån tävlandet ett par tre veckor nu.
Juliano Nobell - Börjar bli spänstig o
ﬁn o har jobbat 1.21 full distans ett par
gånger och är såpass bra så det blir kval
till veckan.
Kulls Nero - Trampade iväg och höll ledning och försvarade den ganska enkelt
ända in i mål utan att var något förbrukad senast. Han har lite dåligt med lopp
framöver men jag får hitta på något, för
han är klart på rätt väg
Mister Sarajevo - Var dödssjuk för ett par
veckor sedan och hade otroligt höga och

konstiga värden. Nu har han stått på stark
antibiotika och är klart pigg och ﬁn nu.
Han får ändå ta det lugnt en vecka till.
Oliver Gene - Uppträder riktigt trögt för
dagen. Jag har kört nedåt 1.23 full väg
men nu har det ebbat ut så vi får försöka
hitta på nåt revolutionerande träningsupplägg.
Pine Nut - En stor, härlig märr med bra
driv i som dock har haft lite problem med
rygg och muskler. Hon blir bättre allt eftersom och jag har kört 1.22-1.23 full väg
på lätta ben. Vi kommer dock att ligga
lågt en månad till innan start.
Sara Nobell - Har varit ﬁn sista månaden
men var lite sämre i sista jobbet och det
berodde på hennes fötter. Hon har gått
nedåt 1.22-1.23 på ett rejält sätt och kvalar i veckan.
Staro Alladin - Gick barfota runt om och
blev öm i fötterna men var ändå tvåa senast. Han känns ﬁn i jobben efter det och
kommer att starta med skor nästa gång.
När är inte inplanerat.
Staro Almab - Kvalade på Grobois och
gick 19,9. Han är lika lat som han brukar
vara men det ﬁnns mycket inombords.
Det blir eventuellt start i slutet av maj.
Toast Master - Går sina lugna jobb och
nu är det dags att skärpa till honom. Han
är egentligen inte långt borta från start
och har gått 1.23.
Tonner de Brest - Testade jag till i sista jobbet och då rann han faktiskt iväg
1.19/1600 m på ett bra sätt. Han har fått
mycket jobb i vinter och det är några
veckor kvar till start. Allt ser bra ut.

F Y R A Å R I N G A R
Born To Dance - Var kanonbra på Solvalla efter en kort inledningsgalopp och var
ute i Kungapokalförsök senast. Det blev
då helt fel åt honom då vi satt i kön och
det blev en snabb avslutning. Han känns
i alla fall fortsatt ﬁn och vi letar lämpliga
lopp.
Celan Cafe - Har gjort mig besviken
på slutet. Han har känts ﬁn i jobben och
värmning men bara hoppat när det har blivit lopp. Han får en chans till annars får vi
se vad vi gör.
Dandy Kemp - Var uppåt senast även om
det blev fel och han satt i dåliga ryggar.
Nu har han fått några lopp i sig och ska
bli bättre så vi får hoppas att han kan sno
ihop lite poäng.
Deﬁ Trizz - Gick 13,5 sista varvet på Solvalla och har fått en lämpligare uppgift på
fredag på Rättvik. Känns fräsch och ﬁn
för dagen.
Engesve Bella - Har blivit generad till galopp de två senast gångerna men gick ett
riktigt bra slutvarv senast. Nu kan det bli
vad som helst om oturen vänder för hon
har fart som räcker långt i klassen.
Hopp Opp - Var inte bra senast och har
dessutom haft otur. Han jobbar fortfarande
positivt och vi hoppas att oturen vänder.
Kenny Photo Frost - Hade jobbat sådär
tycker jag inför lite halvcomeback senast
och vann ändå. Han gick då invändigt och
spurtade ner dem men det var lite överraska att han var såpass bra. Nu letar vi
nåt lämpligt lopp innan han går ut i hetluften.
Kia Darban - En härlig märr att köra.

Hon är väldigt enkel och gör precis det
man begär. Hon vann på ett mycket bra
sätt i veckan i tredje starten och kommer
att bli intressant att följa framöver.
Lady Wall Star - Det är bara galoppskor
i loppen. I jobben sköter hon sig perfekt
så den dagen polletten ramlar ner tror jag
faktiskt hon kommer att vinna lopp.
Nilas Gene - Har gjort det bra hela året
och sist hade han det ﬂyt man sällan har.
Han känns fortsatt perfekt och är inkavlad
till V75-ﬁnalerna under elitloppshelgen,
så jag får hitta på något innan det.
Regina Reginae - Det ﬁnns viss fart i
henne och jag körde 1.22 i sista jobbet.
Hon är startklar och om hon går felfritt
tjänar hon givetvis pengar.
Ringside - Har betett sig konstigt i två
starter och bara galopperat. Han är dundertravsäker i vanliga fall och jobbar som
vanligt. Han känns helt ok och vi letar
lopp.
Smash Light - Hängde våldsamt på en
töm i sista starten men är uppkollad och
behandlad i ett bakknä efter det. Hon har
fått ett lugnt jobb efter det och var betydligt bättre.
Staro Yzerman - Gick väldigt bra i årsdebuten på Vincennes och jag var också
nöjd med honom i uttagning till Kungapokalen. Det blev ett ganska tufft lopp och
han höll anständigt. Med de här loppen i
kroppen blir det intressant framöver.
Track Dust - Har jag haft några veckor i
träning nu och han är lite åtgärdad. Han
har gått ett rakbanejobb efter det och kändes riktigt fräsch och ﬁn.
Umber Boko - Startade på Åby för någon
vecka sedan och var tung i benen. Efter
det har hon ryckt upp sig och känns klart
på gång. Jag hoppas och tror att det vänder och hon får en ﬁn säsong.
Ä L D R E
Astafaxa - Är fortfarande hopplöst osäker men får starta på så får vi hoppas att
det släpper.
Bognor Regis - Gjorde ett par hyggliga
lopp efter kastration men blev kanske lite
sliten av att starta så tätt. Nu har han ryckt
upp sig och blivit mycket bättre sista
veckan och han startar inom kort igen.
Cello C.D. - Har vi börjat jobba upp efter
diverse skador och han har börjat gå några
lätta jobb nu. Nu blir det full gas och han
får upp till bevis.
Toofasttocatch - En rätt så duglig häst
med dåligt med poäng.Vi får ta det som
bjuds och försöka leta lopp så han får hitta
riktig kanonform
Turbo Sund - Är startklar nu och har övervintrat väl. Jag har kört runt 1.16/1600 m
åkandes och är förhoppningsfull framöver.

går på nu så vi går över till PG-skor. Han
debuterar i mitten av maj och jag hoppas
han kan räcka långt.
Petit Zin - Debuterade på långfredagen
men mötte alldeles för bra hästar då. Han
känns fortsatt ﬁn efter det men vi tränar på
ett tag till innan det blir någon ny start.

T V Å Å R I N G A R
Ambritt F. - Går successivt framåt och
har varit ned i 1.45-tempon. Hon är sen
men vi jobbar på.
Askö Serve - Börjar släppa till mer och
mer men har fortfarande lite hyss för sig.
Han traskar sin 1.40-tider och blir bara
stabilare och stabilare.
Tuffe Hjo - Har kommit in i riktiga hingstfasoner nu och tänker mer på allt annat än
att ta i och springa, så risken ﬁnns att vi
måste kastrera. Han skall försöka köra
premie innan det i så fall och det blir början av maj.

F Y R A Å R I N G A R
Staro Yardbird - Var ute i påskägget näst
senast men var då stoppad av en lättare
infektion. Senast var han ute i Kungapokalförsök och det var lite för tufft, så vi
tar nya tag.

T R E Å R I N G A R
Conrads Gun Brith - Har som fortast
gått 1.23 full väg på ett bra sätt och kommer troligtvis att kvala i mitten av maj.
Det kan sedan eventuellt bli start i slutet
av maj om det går som planerat
Indra Whitsun - Spetsade i en ogiltigt
start senast och trodde det var omstart
även i den giltiga och galopper även i den.
Hon kändes jätteﬁn efter galoppen och
startar på Romme den åttonde. Jag kommer att ändra lite på utrustningen till den
starten och hoppas hon skärper sig och
går felfritt så vi kan få revansch.
Lass John - Körde jag 1.19/1600 m med
men var inte helt tillfreds med honom.
Troligtvis tål han inte ﬂapskorna som han

Ä L D R E
Annie Laday - Fick öppna för tufft senast
men jag tycker hon höll farten godkänt
ändå. Hon känns bra för övrigt och startar
på kontinuerligt. Hon är värd en femetta
och ska passas framöver.
Aston Hamp - Kändes jätteﬁn i ﬁnalerna
men hamnade i en trött rygg och därmed
spolierades alla möjligheter. Han startar
härnäst på marknadstravet på Rättvik och
kommer tjäna ﬁna pengar i vår.
Barbaras Courage - Var jag nere med till
banan i tisdags och körde 1.18/1600 m och
hon kändes jätteﬁn. Det ﬁnns tyvärr dåligt
med lopp åt henne nu men jag hoppas vi
får vara med på Romme den åttonde och
det känns som hon är på gång igen.

Diamond Victory - Fick en liten blödning
i gaffelbandet och har varit konvalescent.
Han har nyss kommit tillbaka och vi kör
mycket tryckvagnsträning med honom för
att få benen att stärka upp sig. Han kommer börja gå jobb i mitten av maj.
Eldorado Broline - Blev skadad i höstas
och har fått ta igen sig över vintern. Han
känns faktiskt riktigt ﬁn för dagen men
har bara gått 1.25 som fortast och vi räknar med att han kommer att starta i mitten,
slutet av maj.
La Fiori - Har vi haft hos oss i tre veckor
och hon var opererad i ett framknä innan
vi ﬁck henne. Hon är bara lugnt jobbad
men verkar vara en mycket trevlig individ
och hon känns smidig och ﬁn för dagen.
Jag har bara kört 1.40 än så länge, men
om hon kommer hålla ihop så ser det intressant ut.
Little Emil - Gnetar på i bra stil och var
positiv trea sist på Hagmyren efter att ha
gått i tredjespår en bra bit. Han startar
igen när tillfälle ges.

Förändringar i boxarna:
IN:
Diamond Victory -00, Deliberate Speed - Annie Girl
Eldorado Broline -01, Silverpine - Hazel Broline
La Fiori -01, Wall Street Banker - La Carnosa
UT: Sobel Noss

STALL KAJSA FRICK APRIL 2006
Antal
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Seger Plats Prissumma
0%
18% 18.200 kr

Vinstrikaste häst April:
Little Emil
(2 st 0-0-1) 10.000 kr

Jag börjar den här månaden med en välbehövlig semester och det är skönt att få ladda om
batterierna och invänta den riktiga våren som vi har längtat efter länge nu.
Jag tycker det var lite synd med Aston Hamp i V75-ﬁnalen och det hade varit intressant
med en bättre rygg. Jag hoppas vi kan få lite revansch på Rättvik på fredag. Även Annie
Laday känns bra för dagen, så de kan vara värda att bevaka.
Hälsningar Kajsa!

