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Turbo Viking
regerar!

Omslaget:
Trubo Viking avslutade året med
två raka Solvallasegrar och slutade
på 410.000 kr insprunget 2008.

Producerat av
Travdirekt i Karlstad HB
w w w. t r a v d i r e k t . c o m

Foto: Claes Kärrstrand

Stall leif witasp DECEMber 2008
Antal

1

2

3

Seger		

Plats		

Prissumma

30		

3

3

2

10%		

27%		

402.500 kr

vinstrikaste häst December

Turbo Viking (2 st 2-0-0) 250.000 kr
December har handlat mycket om Turbo Viking som tog två
raka segrar på Solvalla. Vi har även jobbat mycket med våra
fina unghästar och vi får hoppas på dem i framtiden. Det har
varit lite av en träningsmånad då vi har lagt grunden för det
nya året. Vi har även gjort iordning med vaccinering och avmaskning under helgerna.
Förhoppningsvis kommer en hel del treåringar ut till start i
början av januari.
/Leif
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42.600 kr

vinstrikaste hästAR DECember

Evelina Xing (3 st 0-1-1) 37.000 kr
Evelina Xing var det mest glädjande under december och
hon fick visa att hon duger även i V75-sammanhang. Annars har det varit en lite tung månad men nu laddar vi om
för ett nytt år. Jag tycker det ser intressant ut med materialet och fina unghästar. Framförallt B.W.L.Power känns stark
och rejäl och det ska bli spännande när han kommer ut. Jag
vill även nämna Indian Go som jag tycker känns uppåt och
han kan vara värd att passa framöver.
/Kajsa

nyhetsbörsen
DECember 2008
081208

Turbo Viking fick visserligen dela
segern med Global Lightning som
lyckades fånga in Turbo Sundsonen i sista stegen. Turbo Viking
togs lite avvaktande de första stepott och Pain Riche kunde vinna gen efter start men när sedan Leif
Witasp körde till susade tvååringen
knappt.
- Det var flera som gjorde bort sig enkelt till ledning. Leif fick sedan
från början och vi tog ledningen. bestämma tempot efter behag i täSedan valde jag att släppa och det ten och tryckte gasen i botten i slutvar inget tempo alls där framme. svängen. Över målrakan närmade
När de började komma bakifrån sig Global Lightnig som dock bröt
gled jag bara ut och satte mig på ner och var nära att kroka ihop
utsidan och 500 kvar körde jag till. med Turbo Viking. Körande Ulf
Han vann sedan knappt, berättade Ohlsson kunde dock korrigera sin
häst och när mållinjen skars var de
Leif.
exakt jämsides. Målkameran kunOLA HALLERSTEDT
de inte skilja de tu åt utan det blev
dött lopp.
- Jag hade en känsla av av vi höll
undan när mållinjen skars men nu
fick vi istället dela segern, sa en
trots allt mycket nöjd Witasp efter
loppet.

Välbetalt snabbjobb för
Pain Riche
När Leif Witasp anmälde till dagens lunchtävlingar på Örebro
märkte han att det var få hästar
i tvååringsloppet.
Han anmälde därför Pain Riche
och det visade sig vara lyckat då
han kunde ta en knapp seger.
På förhand hade Leif bara tänkte
ge Super Photo Kosmos-sonen
ett snabbjobb och inkassera en liten slant. Nu blev det istället full
081218

Ny succé för Turbo Viking

Efter galoppmisslyckandet i
Uppfödningslöpningen fick Turbo Viking en härlig revansch.
Tillsammans med sin tränare

Turbo Viking fick 150.000 kronor
Leif Witasp vann han på ons- för besväret och har därmed tjänat
dagskvällen Vinterfavoriten på totalt 310.000 kronor på sina sex
Solvalla.
starter i år.
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

081222

081231

Tommy blev ett Uppvisning av Witasps Viking
kärt återseende

För ganska precis tre år sedan
körde Kajsa Frick Hammars
Tommy senast.
Igår var det åter dags och det
slutade med seger på Romme.
Lars-Erik Karlssons Hammars
Tommy har hittat en riktig vinterform och tog under gårdagen
andra raka segern. Kajsa Frick
skötte tömföringen och från sitt
femtespår hamnade Lome Eldensonen utvändigt ledaren. Han blev
dock avlöst efter ett halvvarv och
900 kvar valde Kajsa att ge sig av
i tredjespår. Hammars Tommy höll
sedan farten bra på slutrundan och
kunde avgöra knappt men säkert.
OLA HALLERSTEDT

Han är nominerad till Årets Tvååring.
På onsdagen stärkte han sina
aktier i kampen om den utmärkelsen.
Turbo Viking var överlägsen i finalen av Morgondagens Stjärna
på Solvalla.
- Nu får jag skynda mig hem och
ta ett glas champagne, sa tränaren Leif Witasp.
Turbo Viking är son till Leif Witasps forne storstjärna Turbo Sund.
Sin fars väldiga kapacitet har han
väl inte visat än men det kunnande
han visade när han utklassade sina
jämnåriga kamrater på onsdagen
talar för en ljus framtid.
- En Turbo Sund tror jag kanske
aldrig mer att jag får i mitt liv men
det här är också en riktigt bra häst,
sa Leif Witasp efter att Turbo Viking trots ett lopp utvändigt om
ledaren bollad med sina jämnåriga
kamrater och håvat in ett förstpris
på 100 000 kronor.
När jag smackade på honom 800
meter kvar kändes det väldigt bra

och över upploppet gick han undan
bra. Han lade av lite på upploppet
men jag drog aldrig tussar, ”norsken” eller nåt.

- Nu ska han få ett break på några
veckor och så drar vi igång honom igen i mitten av februari, sa
Witasp, som hade brått att vända
hem till Rättvik.
- Nu får jag skynda mig hem och ta
ett glas champagne vid tolvslaget.
OLA HALLERSTEDT

www.kajsafrick.se
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ETTÅRINGAR
Beckman - Är nyopererad för lösa benbitar och tar det bara lugnt för dagen.
Egguinox - En tuff kille som rör sig bre
men behöver mer körning för att han ska
bli foglig.
Fast Shuffle - Swept to Victorys lillebror
som är en bildskön herre och det finns
inget att anmärka på.
Hampus Dirt - Har släppt till mer och
mer och är en lättspringande, fin typ.
Leif Light - Är fortfarande lite gänglig i
sin stora kropp men har ett bra driv i steget.
Lottmar - Har vi haft inne i några månader och han är mycket körd och rör sig
riktigt bra.
Mansfield Hanover - Är en liten men
snabb individ.
Mr Midnight Star - Var väldigt rullig för
en tid sedan och var inne i en växtperiod
men har nu stabiliserat sig och har faktiskt
lätt för sig.
Nova Race - En stor tjej som är temperamentsfull och när hon har bra dagar kan
hon springa.
Running Ram - Har växt mycket och
är en av de kraftigaste unghästar jag har.
Han börjar dock släppa till och har positiva rörelser.
Sandrngham Hanover - Är opererad för
lösa benbitar i haserna. Han är lite gänglig av sig men hård i sättet och tål nog att
tränas.
Selsey Bill - En liten kille som behöver
lägga på sig lite mer men för den skull
finns det inget att anmärka på beträffande
hans rörelseschema.
Sid the Kid - Är lite rund om magen för
dagen men när vi jagar på honom kan han
flytta på sig. Han kan dock vara lite bakrädd emellanåt.
Turbos Cherie - Är mycket körd men lite
för tunn för att jag ska vara helt nöjd med
henne. Hon får gå mycket skogsträning
några veckor framöver.
Viggo Trizz - Är fortfarande bekväm av
sig och inte riktigt samarbetsvillig men vi
har tiden på oss och jag tror det kommer
släppa.
Zeb Hornline - Är en fin häst som vi nyss
tagit bort en benbit ur en bakkota på och
han tar det därför bara lugnt för dagen.
TVÅÅRINGAR
Arnie’s Laphroaig - Hade jobbat bra inför debuten men tappade aktionen och galopperade. Han är åtgärdad efter det och
har återupptagit jobben igen. Jag räknar
med start under januari.

Carabiner Hanover - Var nere i hyggliga
farter då vi beslöt oss för att lägga på honom riktig tungträning och han börjar gå
snabbjobb till veckan.
Castor Race - En stor och fin häst som
har fått massor av 1.25-jobb i sig. Allt är
perfekt för dagen men debuten får vänta
till februari.
Enzo Wibb - Är långt kommen och när
start men han behöver något finslipande
jobb till i sig.
Gliding Strength - Har varit jättefin de
senaste månaderna men nu har vi vaccinerat och avmaskat så hon har tagit det
lugnt ett tag.
KC Spring Caviar - Fungerar bra för
dagen och har gett med sig i sitt hårda
humör och blivit mycket trevligare. Hon
jobbar på i maklig fart för det finns resurser i den här damen.
Pain Riche - En fin häst som gjorde en
start som tvååring och vann. Han jobbar
på och känns allmänt stark och rejäl och
här finns det utvecklingsmöjligheter.
Piacenza - Är en liten, oansenlig häst
men hon börjar få rätt uppfattning och
kvalade i december på 24,6. Hon gör vad
hon kan.
Roseley Gene - Gjorde några starter som
tvååring och gick riktigt bra. Hon gjorde
sedan illa sig lite i ett bakben och fick
strykas och fick ta igen sig lite efter det.
Hon återupptar träningen efter helgerna.
Rural Legend - En häst som har växt till
sig och fått mycket mängdträning senaste
månaderna. Han ska börja gå snabbjobb i
början av januari.
Sergei Hanover - Började sin karriär
mycket lovande men trivs inte riktigt på
hakar, därav galopperna på slutet. Han får
därför vara ifrån några veckor och kommer att gå mycket skogsträning. Han återkommer sedan i slutet av februari.
Tunsta Turbo - Började väldigt bra men
lite småskavanker har satt ner honom så
han har kommit lite efter. Han är behandlad ett par gånger men känns uppåt nu och
kommer att få fort regelbundet i början av
januari.
Turbo Viking - Har gjort två starter under december och varit först i mål båda
gångerna. Det känns som han börjar lägga
galoppskorna ifrån sig och han ska få en
liten paus på 6-8 veckor innan nästa start.
Turbolines - Står still i utvecklingen för
dagen men vi gnuggar på i skogen. Hon
får glömma tempojobben någon vecka
framöver.
Turbonina - Gjorde ett par bra starter och
sedan har vi behandlat henne i ett framknä. Hon känns fräsch och fin i jobben för
dagen och det är inte omöjligt att hon syns

på tävlingsbanan redan under januari.
tREÅRINGAR
Global Kilkea - Fick känning i sitt framknä igen men är behandlad och var fräsch
och fin vid återbesöket. Hon har börjat gå
lite lugna jobb igen och vi kör några sådana innan vi vässar till henne.
King of My Heart - Har fått ordentligt
med jobb i sig och var faktiskt riktigt bra i
comebacken då han spurtade bra som fyra
efter startgalopp. Han bör ha gått framåt
med det loppet i kroppen och det här är en
häst med utvecklingsmöjligheter.
Petite Ribb - Har jobbat bra och gjorde
någon bra avslutning för Kajsa näst senast. Hon blev dock för het för mig sist
och ödslade mycket krafter. Jag ska korrigera utrustningen och hoppas på bättring
till nästa start.
Quattro Stagione - Har vi kastrerat så
han går bara motion för dagen.
Quayle Gene - Uppträder väldigt knepigt
i lopp men det finns bra fart i hästen.
Rocky Race - Är opererad och konvalescent för dagen.
Yosemite Boko - Har gått mycket jobb
under december och var inne på banan
och fungerade prickfritt på 1.24 full väg.
Han är på gång igen.
Yucay Boko - Har varit väldigt fin en
längre tid men blev lite knölig i sista jobbet före jul. Han ska därför veterinärundersökas innan nästa jobb.
Yurrae Boko - Visar faktiskt en liten ljusning och hon ska få en riktig chans i jobb
annars är det risk att det lutar åt avel för
henne.
FYRAÅRINGAR
Alandias Lime - Är trevlig att hålla på
med och nöter på och försöker skrapa
ihop lite pengar.
Big River Supreme - Var dålig i sin senaste start och har gåtts igenom från topp
till tå efter det. Han var lite sliten i framknäna och får gå till vinterförvaring nu
efter en hygglig säsong.
Friendly Friend - Känns fullt normal
i jobben och jag ska försöka hitta några
lämpliga lopp åt henne för jag tycker att
formen är bra.
Simb Lorrikeet - Hade en halsinfektion
senast och stannade därför till slut. Det
har varit för mycket stolpe ut för henne så
framtiden är oviss.
Staro Boris - Räckte inte till på Solvalla
utan får starta på hemmaplan där han kan
duga rätt så långt. Han känns som han ska
i träning.

ÄLDRE
Alandias Kismet - Har gjort något bra
lopp på slutet och var femma från dödens
på Solvalla på ett bra sätt och på en bra
tid. Hon startar på regelbundet.
Defi Trizz - Har vi börjat varva ner och
det blir nog ingen mer start för henne utan
hon kommer att gå till avel.
Kulls Nero - Har gått mycket tryckvagnsjobb i 1-1,5 månad så han ska starta sig
igång och behöver säkert ett par lopp i
kroppen för att komma tillbaka.
Oliver Gene - Har fortfarande krångel
med hasen. Den är tömd på ledvätska en
gång och redan bättre men det är ändå för
tidigt att säga något om framtiden.
Ringside - Fick känning i ett bakben och
har gått mycket korta intervaller. Han ska
få några finslipande jobb innan vi kan titta
i propositionerna.
Sharp Launcher - Fick en liten paus och
har gjort ett par riktigt hyggliga starter.
Han kommer att starta sporadiskt några
veckor framöver så han får behålla lite
hygglig form och kunna träna däremellan.
Staro Almab - Känns kanonfin och går
rätt så tuff träning. Han har inte varit nere
och gått några rundbanejobb än men ska
börja med det i januari. Jag hoppas och
tror att han ska få ett framgångsrikt år.
Staro Yzerman - Ska vi försöka bygga
upp i lopp och bara ge honom invändiga
resor då jag inte tycker han förbrukar sig
fullt ut. Han var klart godkänd som tvåa
på 3000 m när Kajsa körde senast.
Toast Master - Har haft bra form en tid
och avslutar bra i sina lopp. Jag tycker
han har utvecklats lite under de senaste
starterna så han får fortsätta att starta på.
Väskinge Emil - En svår häst som de
dock finn bra fart i men han kan uppträda
väldigt hetsigt emellanåt. Därför är han
även svår att träna.
ÄNDRINGAR
IN:
Egguinox -07 e. S.J.’s Caviar
Enzo Wibb -06 e. Viking Kronos
Fast Shuffle -07 e. Windsong’s Legacy
Lottmar -07 e. Krembest
Mansfield Hanover -07 e. Yankee Glide
Mr Midnight Star -07 e. Enjoy Lavec
Sandrngham Hanover -07 e. Cantab Hall
UT:
Cello C.D., No Shame, Pommier, Yahaa
Brodda

stall frick
ETTÅRINGAR
Alandias Michelle - Är opererad för lösa
benbitar och därför konvalescent en tid
framöver.
Primus Olyfid - Tränar på bra och jag har
kört några korta intervaller. Travet flyter
bra och allt går enligt planerna.
TVÅÅRINGAR
B.W.L.Power - Har vi börjat köra igång
efter sin förkylning och han känns stark
och rejäl. Han ska få några tempojobb
innan det är dags för debut och går det
som det ska kan det bli i månadsskiftet.
Ducati Hamp - Fick en svullnad i ett bakben men är på bättringsvägen nu. Hon får
mycket mängdträning under hela januari.
Hällman - Är en trevlig krabat som vi har
haft inne i en månad. Han sänker tiderna
sakta men säkert och gör det vi begär av
honom.
M.T.Encourage - Går bara mycket tung
träning och får göra det hela januari innan
vi börjar sänka tiderna.

det blir allvar knyter det sig dock för henne och det var vad som hände senast. Jag
laborerar lite med utrustningen till nästa
gång och vi får försöka hitta nyckeln så
hon går felfritt.
Candy Race - Tränar på bra men har svikit i lopp. Senast galopperade hon från ett
snävt spår och hon får en chans till innan
vi får se vad vi hittar på.

TREÅRINGAR
B.W.L.Champion - Har varit inne i en
riktig tung träning och ska sakteliga börja
med intervallträning. Han har grovnat under vintern och allt ser riktigt bra ut.
Evelina Xing - Har gjort det jättebra hela
säsongen och hon ska kollas upp innan
nästa start då hon inte var helt 100 senast.
Hon får därför ta det lugnt någon vecka.

ÄLDRE
Barbaras Courage - Får vara med och
tävla så länge hon tycker det är roligt
och hon glimtar till ibland. Hon är som
bäst när hon får springa på innerspår så vi
smyger på.
Best Jo - Är åtgärdad igen i framknäna
och har tagit det lugnt en period. Det är
finslipning kvar och det dröjer nog någon vecka till innan vi får se honom på
banan.
Can Trust - Har startat på flitigt under
hösten och vintern och senast fick hon
dödens vilket hon inte alls gillar. Hon är
bättre än raden och startar på när det finns
lopp..
Indian Go - Blev det strul för i comebacken för mig men han behövde det loppet och känns allt bättre efter det. Det ska
bli intressant att se vad han kan uträtta
framöver.
Portman Road - Jobbar bra och vi har
lagt om träningen lite så får vi se om
det kan göra någon nytta. Han får någon
vecka till innan vi provar att anmäla.

FYRAÅRINGAR
Aces Manilla - Sköter träningen på ett
bra sätt och det finns bra fart i henne. När

Ändringar
IN:
Hällman -06 e. Hallsta Lotus

