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Stall leif witasp AUGUSTI 2008
Antal

1
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Plats		

Prissumma

44		

1

6

3

2%		

23%		

157.500 kr

vinstrikaste häst augusti

Alandias Kismet (3 st 0-2-0) 28.000 kr
Under augusti fick jag vara med om en otrolig upplevelse
då jag besökte Kina och de Olympiska spelen. Jag har alltid
drömt om att få vara med på något sådant stort mästerskap
och det var verkligen häftigt. Här på hemsidan finns det lite
bilder att se från resan.
Hästarna har det varit konstiga värden på men jag tycker
faktistk att vi börjar få bukt med det så jag hoppas vi får
tillbaka lite form på stallet under hösten. Den varan har det
annars varit dåligt med under sommaren. Vi får också hoppas att vi får lite tur med spåren för jag tycker vi har 7 och
11 hela tiden. Det känns att det finns mycket att ta av så det
är bara att jobba på tills det släpper.
Vi har börjat få in ettåringar nu och de de körs in och sätts i
vagn allt eftersom.
/Leif

Stall kajsa frick AUGUSTI 2008
Antal
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Plats		

Prissumma

7		

0

0

1

0%		

14%		

70.750 kr

vinstrikaste hästAR augusti

B.W.L.Champion (3 st 0-1-0) 58.750 kr
Under augusti fick jag vinna ett V75-lopp vilket alltid är jätteroligt och dessutom ger bra reklam. I stallet tycker jag
det rullar på riktigt bra för dagen och jag måste få nämna
stålmormor Barbaras Courage som åter kommer gång efter
gång efter alla sina skador och det visar vilken vilja hon har
och älskar att tävla.
Ettåringarna börjar ramla in nu och det är alltid spännande
att få se de nya ungdomarna.
/Kajsa
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King of My Heart kvällens kung
Leif Witasp noterades för en seger då han körde sin egen dag på
Rättvikstravet under måndagen.
Med King of My Heart spurtade
han till seger i kvällens andra
lopp.

King of My Heart har haft det förtvivlat svårt att hålla sig till rätt
gångart och före gårdagens lopp
hade han galopperat i sex av sina
sju starter. Nu höll han sig dock i
trav hela vägen
King of My Heart spurtade vassat av alla och hann fram precis på linjen.
och kunde därmed spurta till en Foto: Kim Nyblom/Foto-Mike
knapp seger.
spurtade riktigt bra när jag backa- nom, sa Leif.
- Jag körde ett snällt och avvak- de loss. Det var skönt att han fung- OLA HALLERSTEDT
tande lopp med honom och han erade nu för jag har trott lite på ho080823

Kajsas satsning bar
V75-6 bjöd på omgångens största V75-rensare och Kajsa Frick
och Askö Serve slog ut 2 077 av
de 2 261 kvarvarande systemen
med chans på sju rätt.
Från sämsta startspåret hittade dalaekipaget andra par utvändigt och
efter attack redan 800 meter från
mål förvandlades övriga till statister. Askö Serve, som tränas av
Rommeamatören Svante Johansson, gav 13 gånger på vinnarspe-

let, men var bara streckad på sju men det fick bära eller brista och i
procent av dagens dryga 1,3 miljo- dag bar det, kommenterade Kajsa
ner V75-system och värdet på V75 Frick.
LARS-OVE PETTERSSON
steg till 234 325 kronor.
- Vi kanske fick gå lite för tidigt,

www.witasp.se

MÅNadsrapport AUGUSTI
stall witasp
TVÅÅRINGAR
Arnie’s Laphroaig - Var klart positiv i
kvalet på 22,8 och avslutade sista varvet
nedåt 1.20 utan att vara pressad. Han har
jobbat bra efter det och sköter träningen
som vi vill.
Carabiner Hanover - Börjar släppa till
och efter att ha vuxit under sommaren
har han blivit rejäl. Vi har legat lite lågt
med tempon men han har ändå bollat med
1.28-farter och kommer att sänka ytterligare den här månaden.
Castor Race - En stor och rejäl häst som
har ett fint humör och är härlig att jobba
med. Vi har kört 1.24 med honom och han
är kvalklar.
Enzo Wibb - Har varit från och till under
hela sommaren men senaste veckorna har
han varit klart positiv och inte alls så kantig och stel som tidigare. Han är av rätt
sort och får ta den tid han behöver.
Gliding Strength - Har gått lite lugna
1.40-jobb efter att ha kommit tillbaka
de senaste veckorna. Hon tappade en del
spänst under sommaren men känns nu
perfekt för dagen.
KC Spring Caviar - Går mycket motion
och vi försöker få till humöret på henne,
som vi brottats med tidigare. Hon har börjat släppa till nu och är ok för dagen.
Ocean Turbo - En rejäl häst med bra
gång som har släppt till och blivit mycket
positiv att handskas med. Jag har kört runt
1.20/1600 m och det gjorde han utan att
var bottnad.
Pain Riche - Är fortfarande upp och ner
och har dragits med en del dåliga blodvärden. Det har släppt nu och för dagen
är han mycket piggare och alertare så han
har börjat gå lite jobb igen.
Piacenza - Gick premielopp och fick sedan ta igen sig efter det och hon är bara
motionskörd på slutet.
Roseley Gene - En jättefin travare som
har fått gå upp till gården för att få lite
back- och sandträning några veckor innan
vintern kommer. Hon är kvalad och klar.
Rural Legend - ”Spjuvern” har börjat
skärpa sig lite nu och det finns mycket fart
i honom men han är inte färdigväxt. Han
har gått några 1.30-jobb och får fortsätta
med det.
Sergei Hanover - Går från klarhet till
klarhet och 22,4 var inge problem i kvalet
utan det löste han på ett gediget och bra
sätt. Det här är en häst som kommer till
start under oktober.
Tunsta Turbo - Har släppt till och är
mjuk och fin för dagen. Han har gått något
1.35-jobb och det verkar som att allt har

släppt för honom.
Turbo Viking - Har nästan aldrig sått
över ett jobb och skött sig bra i kvalet.
Han har jobbat under 1.20 efter det och
sär startklar.
Turbolines - Har kommit upp till gården och ska få lite tung mängdträning en
period. Hon har börjat växa och har inte
fungerat helt i jobben.
Turbonina - Är klart på g efter en liten
sårskad hon hade under sensommaren.
Hon har gått jobb regelbundet och nu är
det dags att känna på henne. 1.25 är inga
problem.
Zelda Boko - Är ojämn i humöret och är
lite stänkrädd så hon har vissa problem
för dagen. Fart finns för 1.30.
tREÅRINGAR
Arnizette Nova - Har det mest strulat
för hela säsongen så vi har bytt lite träningsupplägg och allt möjligt. Jag hoppas
det ger gott resultat för det finns mer att
hämta ur henne.
Global Kilkea - Ska börja tuffa till träningen efter sin operation.
King of My Heart - Gjorde ett par riktigt
bra lopp utom senast då han galopperade.
Han blev sedan halt efter det och vi har
inte hittat några fel för dagen så vi avvaktar och ser vad det kan vara.
No Shame - Blev lite stel efter debuten
men har kommit tillbaka och vi har kört
något 1.23-jobb. Allt är väl så långt men
det är några veckor kvar innan vi anmäler
igen.
Petite Ribb - Fick en liten paus och har
blivit mycket finare efter det. Jag har kört
nedåt 1.20 full väg och hon är klart på g
och startklar.
Rocky Race - Hade dåliga blodvärden
i några veckor men har kommit tillbaka
och fått ett lopp i kroppen. Han avslutade
då bra på 15,9 full väg och siktet är nu
inställt på ytterligare ett lopp innan Kriteriekvalet.
Ultracane - Har gått några jobb men var
inte helt 100 så han är nu behandlad i ett
framknä.
Yosemite Boko - Har jobbat bra och startade i Solänget. Allt var bra men han föll
ihop i aktionen till slut och vi hittar förhoppningsvis orsaken. Han ska nu åka till
Uppsala och gå på rullband.
Yucay Boko - Tyvärr är han säsong i stort
sett spolierad i och med en ny blödning
i gaffelbandet. Han är behandlad med
stamceller så jag hoppas det kan skynda
på läkningen.
Yurrae Boko - Tycker jag har blivit snäppet vassare nu och äter och har blivit
mycket piggare och gladare senaste må-

naden. Hon var klart godkänd i kvalet och
har jobbat bra hela tiden nu. Det dröjer
inte länge innan det blir debut.
FYRAÅRINGAR
Alandias Lime - Har dragits med knepiga blodvärden och har tagit det lugnt.
Det är några veckor kvar innan det blir
start igen.
Albert Hall - Är behandlad i ett knä efter
senaste starten och har gått ett lätt jobb.
Han är i princip startklar och jag hoppas
han får visa bättring.
Bianca Trizz - Är stark och rejäl men tyvärr hopplöst osäker första 200 m. Hon
duger gott i klassen.
Big River Supreme - Känns riktigt bra
för dagen men har inte någon röta i loppen. Vi letar passande uppgifter och han
ska passas nästa gång.
Friendly Friend - Gick anständigt senast
på nytt rekord men jag tyckte ändå hon
borde ha kunnat lite bättre. Hon får smyga
med och får snälla lopp så har hon en pollett kvar till slut.
Pommier - Har gått mycket tryckvagn
hela sommaren och hösten och känns
betydligt starkare och finare. Jag hoppas
det har gjort henne gott inför stundande
tempojobb.
Red Light Girl - Gjorde ett bra lopp i
Bollnäs men har inte varit ok efter det.
Det visade sig att hon hade en blödning i
ett bakben så det blir konvalescent ett tag
framöver.
Silvernova - Har gjort mig besviken. Han
känns helt perfekt men uppträder väldigt
tråkigt och oinspirerat i lopp. Vi kommer
att lägga om träningen med endast galoppintervaller under sadel.
Simb Lorrikeet - En häst jag tycker ska
kunna mer men det bara strular med dåliga lägen och hon ställer även till det för
sig. Vi får hoppas att det blir en vändning
för henne.
Staro Boris - Har fått lite tuffa lopp när
han varit ute så jag får köra lite snällt med
honom nu och hoppas vi har turen på vår
sida. Han är faktiskt på rätt väg.
Yahaa Brodda - Har dragits med knepiga
värden och varit upp och ner i form. För
dagen känns hon ok och är startklar och
jag hoppas det släpper nu för här finns det
resurser.
ÄLDRE
Alandias Kismet - Gjorde en hel del bra
lopp och fick även spräcka nollan i segerkolumnen. Hon är en häst med god form
men det finns inga lämpliga lopp på någon vecka så vi får försöka hitta någon
lämplig uppgift.

Defi Trizz - Har blivit lite till åren och behöver lite snällare upplägg så vi får göra
på chans. Hon har bra form och ska kunna
hävda sig under hösten och vintern.
Goldie Crown - Har varit lite ojämn i sitt
agerande men var väldigt bra och avslutade vasst för några starter sedan. Hon
fick tyvärr känning i ett framknä och är
behandlad och får ett par veckors återhämtning.
High Ace Laday - Har vi gjort en helomvändning med vad gäller både träning och
miljö så får vi se om det blir sista chansen för henne. Jag hoppa hon tar den för
det här är en rejäl häst som bör ha mer att
hämta.
Kulls Nero - Tycker jag faktiskt har gjort
det bra i sommar utan att få vinna så
många lopp. Han var klart godkänd som
tvåa senast och vi letar lopp och hoppas
han får vinna något mer.
Nilas Gene - Har inte haft någon tur med
bra lopp utan är i en lite svår klass så det
finns inte så mycket att välja på. Senast
fick han sätta in attacken först och det ebbade ut lite sista 100. Han är lite på g faktiskt och vi får ta de lopp som bjuds.
Oliver Gene - Vrickade sig tyvärr ganska
kraftigt i senaste starten. Han hade riktigt
god form och har återupptagit lite jobb
men det är någon vecka kvar till start.
Ringside - Efter en rejäl och bra sommar var han dålig och seg på Solvalla i
söndags så nu får han en välbehövlig tvåveckors semester.
Sharp Launcher - Kördes offensivt senast och det klarade han inte av. Han gick
riktigt bra med smyglopp i starten innan
så det är bara att köra på chans och hoppas
att han får poäng och pengar framöver.
Staro Almab - Tycker jag var klart bra
senast då han gick utvändigt ledaren på
en 1.12-tid. Han blev tyvärr lite ömfotad
och kunde inte hålla aktionen till slut så
det blir skor nästa gång och då ska han
passas.
Toast Master - Galopperade senast i hastig attack på baksidan. Han känns stark
och rejäl i jobben men har dåligt med poäng så jag hoppas vi hittar något lämpligt
lopp åt honom.
Väskinge Emil - Var inte så tokig senast
men om man ska kunna spela någon krona
på honom måste han stå bra inne i loppet
på 1600 m för då kan han vara med dem.
Västerbo Traveller - Har det strulat riktigt för och han är fortfarande lite bakhalt.
Jag kommer inte på vad det är som stör
honom men önskar att jag får till honom
ordentligt för han är en både trevlig och
kapabel herre.

ÄNDRINGAR
IN:
Ultracane -05 e. Express Lavec
UT:
Dream Turbo, Engesve Bella, Kulls
Monique, Pink Demon, Silvernova,
Thegoldenshoe, Yucay Boko
stall frick
TVÅÅRINGAR
B.W.L.Power - Gör allt rätt och det finns
inget att anmärka på. Jag har bara kört
1.22 och det lunkar han så nu siktar vi på
kval den 19:e.
M.T.Encourage - Skulle vi har premieloppat men hon var svullen i ett framben
så vi tog det säkra för det osäkra. Hon
knallar 1.30-tider utan problem och det
blir premielopp när svullnade har lagt
sig.
TREÅRINGAR
B.W.L.Champion - Blev generad i E3finalen då det blev trångt in i första sväng.
På Åby gjorde han ett fullt godkänt lopp
men var förkyld efter det så han har fått ta
det lugnt. Nu förbereder vi honom inför
Breeders Crown den 9:e oktober.

Elsa Nobell - Galopperade från start senast men när hon väl blev varm i kläderna
gick hon ett bra lopp och var inte långt
efter i mål. Hon har problem med sina
äggstockar men har fått medicin för det så
jag hoppas det hjälper.
Evelina Xing - Var jag jättenöjd med efter vila senast och hon gick som en demon
till slut. Hon visade då vilken löphäst ho är
för hon är allmänt knölig i träning. Nästa
uppgift blir troligen den 15:e på Romme.
FYRAÅRINGAR
Candy Race - Har fått semester i sommar
och har återupptagit träningen och jag
hoppas att vilan har gjort henne gott. Hon
har bara tagit det lite lungt och behöver
några rejälare jobb innan vi startar.
ÄLDRE
Barbaras Courage - En riktig stålmormor som gjorde comeback och gick riktigt bra. Hon får starta igång istället för att
träna och hon kan tjäna fina pengar under
hösten om hon håller.
Can Trust - Blev lite sliten efter V75finalen och fick en paus. Hon var lite ringrostig senast men hon kommer att starta
på under hösten och tjänar säkert fina
pengar även då.

