Nummer 1 • 2006

Stall Leif Witasp
& Kajsa Frick

ASTON
RAPPORT FÖR JANUARI

HAMP
2 segrar på 1 vecka!

STALL LEIF WITASP JANUARI 2006
Antal
26
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Seger Plats Prissumma
8%
15% 116.400 kr

Vinstrikaste häst Januari:
Smash Light
(2 st 1-0-0) 42.000 kr

Det har varit lite surt och sött under januari, men
visst har det varit några glädjeämnen med bl a
två segrar på Solvalla. Januari har annars alltid
varit ett träningsläger och in i februari kommer
vi att börja spetsa till hästarna. Starthästarna
tycker jag har gått hyggligt och nu väntar i på
unghästarna...

Förändringar i boxarna:
IN:
Maj Point -04, Turbo Thrust - Princess Point
M.T.Campari -04, Wall Street Banker - Miss Jarmea
UT:
Carmen Cafe, Handwritten. Lady Wall Star, Leif Palema, Perle Elden,
Smiss And Kos

Nilas Gene tillbaka
som vinnare!

T V Å Å R I N G A R
Bandit Zon - Har tyvärr fått en smäll på
ett framben och stått över någon vecka
för det. Vi kommer att undersöka honom
grundligt närmaste dagarna.
Bekele - Har vuxit på sig en hel del sista
månaden men jag har ändå kört 2.00/2000
m.
Eliza Keeper - Går mycket skogsträning
nu och har som bäst gått nedåt 1.45. Hon
gör precis det hon blir tillsagd.
Friendly Friend - En riktig talang som
har gått som alla andra unghästar. Det är
mycket skog och backe varvat med något
rundbanejobb som hon har gått 1.45.
Maj Point - En ﬁn märr som nyss är inkommen.
M.T.Campari - Har nyss kommit in och
kommer att sättas för vagn i veckan.
M.T.Classic Mix - Har blivit rejäl men
har för den skull en lätt gång. Har gått
1.45 som bäst.
Perfect Gene - Har börjat slappna av och
då har han visat att han kan springa.
Poker Party - Har börjat växa och kördes
därför endast i skogen under januari.
Simb Lorrikeet - Ett litet paket som har
en härlig inställning. 1.45 har vi kört.
Steel Brodde - Börjar få aktionen att ﬂyta
perfekt efter sin växtperiod och har gått
1.50 full distans.
Yahaa Brodda - Har varit spänd för vagn
och har därför bara fått traska i skogen
hela månaden. Så långt är allt bra.
T R E Å R I N G A R
Absolut Dirt - En härlig travare som
dock har lite problem med ett bakben som
vi håller på och behandlar. Han har gått
1.24/2000 m i bakvarv.
Big River Classic - Börjar faktiskt att
närma sig debut och jag har kört 1.22 full
väg med henne på ett tilltalande sätt.
Cafu Cafe - Har släppt till rejält i vinter
och jag har kört 1.21/2100 m utvändigt
häst utan att han var helt tom.
Catch the Moment - Har varit lite från
och till en period och har som snabbast
har hon gått 1.26/2000 m. Vi fortsätter i
samma stil.
High Ace Laday - Hon har vuxit mycket
och varit upp och ner i jobben. Jag tycker
att det börjar lossna för henne och det är
en häst med goda förutsättningar.
Jerry Eme - En unghäst som har kommit
riktigt långt och jag har kört 1.22 full distans utan att han var tom. Han har släppt
till och kommer allt mer, så det kan bli
start om en månad.
Juliano Nobell - Känns riktigt bra för
dagen men har i och för sig bara gått lite
rakbana och skogsträning. Han är kvitt
sina karledsproblem och jag hoppas att
det fortsätter på den inslagna vägen.

Kulls Nero - Tycker jag har mognat en
hel del och har gått 24,5 full distans som
bäst men det ﬁnns utveckling i honom.
Miss Sunway - Sköter jobben perfekt men
vägrar gå felfritt när vi ska kvala henne. I
senaste jobben gick hon underkant 1.23
utvändigt häst full distans lekande lätt.
Mister Sarajevo - Är lite slapp och behöver lite tid på sig. 1.23/1600 m det snabbaste vi har kört.
Oliver Gene - En stor häst med omoget
uppträdande. Den dagen polletten är på
rätt ställe kan han springa fort och han har
visat 1.23/1600 m.
Pine Nut - Har vi bara byggt i skogen och
backe i vinter. Hon kommer att gå jobb i
mitten av februari.
Sara Nobell - Börjar få en färdig modell
och hon har gått 1.24 full distans på ett
bra sätt men behöver ﬂer sådana jobb.
Staro Alladin - Det är bara skogsträning
för honom efter sina två starter. Vi kommer att ta upp jobben i veckan igen och
räknar med start om en månad.
Staro Almab - Blev riktigt välmående efter den behandlig han ﬁck i början av månaden och han har gått 1.28 på rakbanan.
Toast Master - Går mycket mängdträning
för närvarande och har bara gått något
lugnt banjobb efter kvalet.
Tonner de Brest - Har gått ett rundbanejobb efter 1.25/1600 m. Före det var det
bara skogen som gällde för hans del.
F Y R A Å R I N G A R
Born To Dance - Har gått mycket mängd
och backe hela januari. Jag har kört ett
1.25-jobb 1600 m och då var han som han
skulle.
Celan Cafe - Sänker sakteliga och gör det
på ett bra sätt. Har gått 1.22 full distans
utan att vara tom men det dröjer någon
vecka innan vi startar.
Dandy Kemp - Var seg efter lång frånvaro och behövde säkerligen det loppet.
Vi kommer hitta lämpligt lopp framöver
och hoppas att han tänder till.
Deﬁ Trizz - Hon är fortfarande lite upp
och ner men var helt ok för några jobb sedan och känns fortsatt riktigt hygglig. Jag
väntar mig mer av henne än vad hon har
visat.
Engesve Bella - Ska vi börja sparka
igång igen efter ett par månaders mängdoch backträning. Hon har lagt på sig och
känns riktigt ﬁn.
Evil Dirt - Har vi inte hittat några fel på
men löper helt under isen.
French Dreamnight - Var riktigt bra för
någon start sedan som trea men galopperade i förstaa sväng sist. Jag tycker hon
kan mer än vad hon har visat och jag hoppas att det stämmer i något lopp till.
Hopp Opp - Tycker jag gör det riktigt bra

och kämpar. Han stånkar och står i så det
är bara att nöta på och starta.
Kenny Photo Frost - Var godkänd som
trea senast. Hästen fortsätter att utvecklas
och kommer att tjäna en hel del pengar
som fyraåring.
Kia Darban - Börjar komma tillbaka nu
och har fått lite spänst i sin lilla kropp.
1.23 full distans har hon gått för dagen.
Nalle Eme - Kan mer än vad han vill och
har fått gå in i en varannandags-fortkörning så får vi se om vi kan få till honom.
Nilas Gene - Fick revansch på Solvalla
efter galoppmissarna på Rättvik. Det är en
liten käck häst som jag tycker ska gå en
bra bit upp i klasserna.
Regina Reginae - Var sådär i senaste starten men det visade sig att hon hade feber
efter det, så hon har tagit det lugnt någon
vecka.
Ringside - Jag har lagt om träningen på
honom med snabbjobb varannan dag därför att vi tycker att han är för seg till slut.
Han kan mer...
Smash Light - Var bra vid seger på Solvalla men i starten efter det ﬁck hon inget
fäste och blev lite sliten. Hon har gått lite
lugna turer efter det och börjar komma
tillbaka nu. Hon startar igen inom kort.
Staro Yzerman - Har fått på sig några
kilo muskler i vinter och är fräsch och ﬁn.
Jag har kört 1.21/1600 m på ett hyggligt
vis och han behövde det jobbet.
Super Braxen - Efter diverse ombalansering tycker jag att hästen börjar fungera
tilltalande. 1.23/1600 m har vi kört.
Umber Boko - Har faktiskt lugnat ner
sig och var betydligt spänstigare när jag
körde jobb med henne. Hon gick då 1.25
full väg utan att vara tom.
Ä L D R E
Astafaxa - Är hopplöst osäker men har
visat att hon har fart så det räcker. Jag ger
mig inte utan nöter på.
Bognor Regis - Efter hans tveksamma insats senast har vi kastrerat honom.
Bronco Brodde - Är i stort sett bara
gnuggad i skogen och vi ska se vad det
gör för resultat på honom. Han är startklar
och startar inom kort.
Cello C.D. - Har hoppat i två starter fast
han jobbat riktigt bra. Jag tror det kan
bero på att han är ute på vinterbana och
han känns annars riktigt på g. Vi provar
ny balans i nästa start.
Sans Blame - Uppträdde väldigt oinspirerat i senaste starten. Hon ska göra några
starter till så får vi som om det går att få
igång henne, annars blir det avel.
Turbo Sund - Har haft en viloperiod över
årsskiftet och har nu gått ett snabbare jobb
efter 1.23/1600 m. Han kändes fräsch och
ﬁn fast något peppad.

T V Å Å R I N G A R
Annbritt F. - En humörsfylld dam som
är sent igångsatt och jag har börjat köra
långsamt med henne.
Askö Serve - En tvååring som jag har haft
inne ett par veckor. Jag har bara kört långsamt men det är en trevlig individ med bra
steg.
Tuffe Hjo - Har nyligen kommit in i min
träning. Det är en liten nätt och ﬁn häst
som jag har kört 1.50 med, med underkant
1.45 sista varvet.
T R E Å R I N G A R
Conrads Gun Brith - Har tränar på som
vanligt men har inte gått några nämnvärda
tider utan det har mest varit mängdträning
för hennes del. Allt ser bra ut.
Indra Whitsun - Har jobbat på efter starten och har känts bara bra. Hon har inte
gått några banjobb utan har gått 1.22 på
rakbanan. Hon startar igen på lördag och
får vara med och få mer rutin.
Lass John - Åkte på en hovböld och har
fått stå över lite jobb men har börjat köras för fullt igen nu. Han bara gått mycket
mängdjobb och vi börjar sänka tiderna rejält i slutet av februari.

Petit Zin - Gick ett banjobb efter 1.23/1600
m och kändes bara ﬁn. Han har släppt till
rejält på sistone och om han fortsätter så
är det inte omöjligt att ha kommer ut till
start om någon månad.
F Y R A Å R I N G A R
Staro Yardbird - Tycker jag går framåt
med varje lopp. Senast blev han het med
helstängt och ödslade krafter på det. Närmast startar vi i V75-ﬁnalen på lördag
men tyvärr ﬁck vi sämsta läget. Det är en
ﬁn häst som kommer att tjäna sina pengar
i vår.
Ä L D R E
Annie Laday - Tycker jag gjorde en bra
debut för mig och skötte sig bra. Det. ser
intressant ut inför framtiden och hon kommer att få starta inom en tvåveckorsperiod
och ska passas framöver.
Aston Hamp - Har toppform för dagen
och ståtar med två raka segrar. Jag hoppas
att poängen räcker för att starta på V75 på
hemmaplan den 18:e.
Barbaras Courage - Det blev bara fel
sist när ”norsken” åkte ner mitt i loppet
så det är bara att glömma. Hon har fått ett

litet brake efter det men känns uppåt i träning och startar på lördag med vissa förhoppningar.
Little Emil - Är med och nöter på och gör
det bra tycker jag. Han får starta på under
vintern när det ﬁnns passande lopp.
Sobel Noss - Tycker jag verkar bättre
och bättre och han har gått 1.23 full väg
som fortast. Han har dock lite dåligt med
poäng så vi får försöka komma med i ett
punkt-21-lopp.

Förändringar i boxarna:
IN:
Annbritt F. -04, Super Tilly - Didelina
Askö Serve -04, Jobie Tempest - Dream Serve
Tuffe Hjo -04, Besiged - Olympia Hjo
UT:
Indian Go

STALL KAJSA FRICK JANUARI 2006
Antal
10
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Seger Plats Prissumma
20% 40% 83.500 kr

Vinstrikaste häst Januari:
Aston Hamp
(3 st 2-0-0) 40.000 kr

Jag tycker att året har börjat bra. Både mina egna hästar och amatörhästarna som jag
har kört har gått bra. Framförallt glädjes jag väldiga att Aston Hamp har kommit igång
som han har gjort, för honom har jag väntat länge på.
Måste även ge Annie Laday ett plus i kanten och henne blev jag positivt överraska över.
På lördag har jag tre egentränade hästar till start på Solvalla och förhoppningsvis får jag
lite nya framgångar.
Hälsningar Kajsa!

