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Stall leif witasp januari 2007
Antal

1

2

3

Seger

Plats

Prissumma

16

1

1

2

6%

25%

82.500 kr

vinstrikaste häst januari

Cafu Cafe (2 st 1-0-1) 35.000 kr
Vi har inlett året väldigt försiktigt och vi har gått in för
att träna nu när vi haft möjlighet.
De starthästar som har varit igång tycker jag har gjort
det bra och jag räknar med att vi ska få en god form
på hela stallet om 3-4 veckor.
/Leif

Stall kajsa frick januari 2007
Antal

1

2

3

Seger

Plats

Prissumma

16

1

2

2

6%

31%

111.000 kr

vinstrikaste häst januari

Oceans Eleven (2 st 1-0-0) 48.000 kr
Jag tycker att hästarna har varit strålande bra under
januari och jag tycker att året har börjat som det brukar.
Jag har dessutom varit med om ett Frankrikeäventyr
och kört på Vincennes. Det blev tyvärr galopp men
bara att köra ut på den banan var en stor upplevelse.
Jag måste även nämna Oceans Eleven som har utvecklats så enormt och det är verkligen kanonskoj!
/Kajsa

nyhetsbörsen
januari 2007
070108

070123

Barbaras Courage till Frankrike Cafu Cafe ﬁxade årets första

”Babsan” och systrarna Frick står inför sitt livs äventyr då de provar lyckan i Frankrike i vinter.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Systrarna Fricks hedersmärr
Barbaras Courage lämnade idag
hemmets trygga vrå i Rättvik.
Resan gick söderut till Frankrike
och Grobois där hon kommer att
spendera den närmaste tiden.
- Det här blir ett äventyr för
både oss och hästen, säger Kajsa
Frick.
Efter att ha visat ﬁn form på slutet tog Kajsa och Katrin beslutet
att skicka ner Barbaras Courage
till Frankrike för att prova lyckan.
I morse lämnade hon Sverige tillsammans med tre hästar från morbror Jim Frick. Destinationen är
Grobois där ”Babsan” kommer att
bo närmaste tiden och hon kommer
att skötas om av Viktoria Strand

Jörgensen.
Hur ser tävlingsplanerna ut?
- Jag tror och hoppas att hon kommer med i ett lopp på Vincennes
den 25:e. Det är ett lopp för sexåringar och tillägg vid 75.000 euro.
Vi har räknat ut att hon har 73.000
på sig så det passar perfekt, berättar Kajsa.
Kommer du och Katrin att fortsätta turas om i sulkyn?
- Tyvärr tror jag inte Katrin får
köra enligt de Franska reglerna så
det blir nog jag så får sköta styrningarna där nere.
- Hon har gått bra på slutet så vi
tänkte att ”varför inte prova”, avslutar Kajsa.
Ola Hallerstedt

Cafu Cafe ﬁxade årets första seger för stall Witasp.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Det behövdes drygt tre veckor in
på det nya året innan första segern för stall Witasp kom.
Det var Cafu Cafe som ﬁxade den
då han ledde V65-3 från start till
mål på Gävle.
När startbilen släppte fältet var
Castor Cafe-sonen med på noterna
och tog direkt hand om befälet.
Leif Witasp ﬁck sedan bestämma
efter behag och via en 14,0-avslutning sista halvvarvet stack Cafu
Cafe undan till en säker seger.
Ola Hallerstedt

070123

Lätt för Kajsa och Tosca du Ling
På ett kylslaget Romme värmde
Tosca du Lings insats ﬁnt.
Femåringen tog fjärde raka segern på ett övertygande sätt tillsammans med Kajsa Frick.
Tosca du Ling infriade favoritskapet på Romme och
tog karriärens fjärde raka seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Armbro Scorpion-dottern har hittat en riktig formtopp och spelades
till stora favoriter i V65:s tredje

070124

La Kajsa mot Paris

avdelning på Romme under måndagskvällen.
Spelarna behövde inte bli besvikna utan Tosca du Ling infriade
förväntningarna och tog en smått
överlägsen seger på nya rekordet
16,0am.
Ola Hallerstedt

070130

Grym insats av
Oceans Eleven
Kajsa Frick gästade Gävles V65tävlingar med sin urstarke bjässe
Oceans Eleven på måndagskvällen.
Trots ett tungt lopp i spåren avgjorde femåringen på ren råstyrka.
- Idag ﬁck han i alla fall gå sig
trött, sa Kajsa.

Kajsa Frick blir fjärde svenska kvinliga körsven att köra lopp på Vincennes när hon svingar sig upp i sulkyn
bakom Barbars Courage.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Idag sätter sig Kajsa Frick på
ﬂyget söderut, destination Paris
och Vincennes.
Det har nämligen blivit dags för
30-åringen att göra debut på
den franska superovalen.
- Jag ser det här som ett äventyr för oss i första hand, säger
Kajsa.
Imorgon torsdag blir Kajsa Frick
den fjärde svenska tjejen som kör
lopp på Vincennes. Hon startar då
Barbaras Courage som hon äger
tillsammans med lillasyster Katrin
och de två är nu tillsammans på
väg till Frankrike.
”Babsan” är redan på plats på

Grobois och imorgon ska hon
starta i Prix de Villeral över 2850
meter.
- Hästen har känts jätteﬁn i senast
jobbet enligt Jim (Frick reds.anm.)
och det ska bli intressant att prova
henne på kolstybben. Jag känner
inte till motståndet och det är även
svårt att säga hur hon kommer att
trivas på banan så vi ser det mest
som ett äventyr, säger Kajsa.
Totalt starta 18 hästar i loppet och
förutom Barbaras Courage är det
12 stycke på start och de övriga
fem på tillägg. Förstapriset är
27.500 euro.
Ola Hallerstedt

Trots att distansen var i kortaste
laget och med ett svårt tolftespår
spelades Oceans Eleven till favorit
i tredje V65-avdelningen. Spelarna
behövde inte bli besvikna, även om
det krävdes en del spänning innan
segern var klar.
När startbilen släppte fältet blev
Kajsa över i spåren och det var sedan där Oceans Eleven ﬁck harva
loppet igenom. Trots det visade
han upp ett lysande ﬁghter-hjärta
och lyckades koppla segergrepp i
sista steget.
- När vi blev hängande så visste jag
inte om jag skulle backa eller vad
jag skulle göra men han svarade
för en kanonprestation. Jag visste
att han är stark, men inte SÅ stark,
berömde Kajsa.
Ola Hallerstedt

MÅNadsrapport januari
stall witasp

här månaden. Det bådar gott och hon går
1.50 på rakbanan.

tvåÅRINGAR
Arnizette Nova - En ﬁn, nybliven tvååring som är lite vass i sitt humör men hon
kan ﬂytta på sig och jag kör runt 1.50 på
rakbanan.
Conventum Hall - En käck, lättravande
häst som har börjat att växa lite så han är
inte helt till sin fördel för dagen.
Evelina Xing - En rejäl märr med väggvinnande aktion. Så här långt ser det riktigt bra ut och hon tränar 1.50 på rakbanan.
King of My Heart - Hittills visar han bra
gry och är en av dem som har kommit
långt bland tvååringarna. Vi kör ändå bara
runt 1.50.
Kulls Monique - En liten vass tjej som
har väldigt lätt för sig. Det gäller bara att
hålla henne dämpad, då kommer det att
gå bra.
Petite Ribb - Har bara gått motion efter
operationen men nu är det dags att börja
köra lite rakbana med henne.
Quasimodo Gene - En rejält och ﬁn häst
med bra inställning som har lätt för sig. Vi
håller bara på att forma honom på rakbanan och kör 1.50.
Quayle Gene - En liten ettrig sak som
kan mycket när han bjuder till. Man får
dock lov att påminna honom om det men
jag tror det släpper framöver.
Superfeet - En liten rackare som gör så
gott han kan för dagen. Eftersom han inte
var så tidig har han bara gått skogsträning.
Ultracane - En rejält tvååring som var lite
sen men som har kommit ikapp de övriga
nu. Allt är väl för dagen och han går 1.50
på rakbanan.
William Nobell - Är för slapp för dagen
så han får fortsätta att gå i skogen med lite
småbackar. Det är bara att se till att få upp
styrkan på honom.
Wind of Heaven - Ser riktigt bra ut för
dagen och tillhör de längst komna i skaran. Nu är det bara att hålla tummarna och
träna på.
Yosemite Boko - En rejält och ﬁn häst
med en vägvinnande aktion. Han har bra
storlek och ser jätteﬁn ut för dagen på
1.50.
Yucay Boko - En stor kille som har varit
lite slapp men han har kommit de senaste
veckorna. En sådan här stam blir alltid intressant att följa upp och han går 1.50 på
rakbanan.
Yurrae Boko - Var lite knölig runt nyår
men har släppt till nu och hon är jätteﬁn
för dagen. Det har blivit lite tryck i henne
och hon har ändrat sig till sin fördel den

treÅRINGAR
Alandias Lime - Har fått lite vinterträning och är nu mogen för årsdebut efter
tre starter som tvååring. Allt är väl i jobben men hon är kanske inte mogen att segerstrida direkt.
Albert Hall - Kvalade på en hård bana
och gillade inte det så han rullade över
och galopperade. Jag körde sedan runt
1.20/1800 m och han får något ﬁnslipande
jobb innan det är dags för debut.
Bandit Zon - Börjar komma allt mer nu
och kvalar inom kort. Han är heller inte
alls långt från start och vi har kört runt
1.20 som fortast i träning.
Bekele - Släpper inte till och är mycket
senare än vad jag hade förväntat mig. Han
har fått massor av grundträning och jag
ska nu börja jaga igång honom så får vi se
vad som händer.
Bianca Trizz - Har faktiskt överraskat
mig efter en tuff träningsperiod och gått
1.23 full väg på ett bra sätt. Det ﬁnns mer
att ta av och hon kommer allt mer.
Big River Hotlips - Är fortfarande slapp
men har kommit ner i farter och visat
1.20/1600 m. Kvalar inom kort.
Big River Supreme - Har format sig till
en hygglig individ. Han har bra inställning
och har gått 1.23 full väg i träning.
Eliza Keeper - Blev allmänt stel och öm
i ryggen utan att vi vet vad det beror på.
Vi ska undersöka henne rejält innan vi
trycker till henne i träning.
Evening Star - Hade jobbat bra och skulle debutera på Solvalla men vrickade tyvärr till sig och blev bakhalt. Vi får ta det
lite lugnare några dagar innan vi kommer
tillbaka.
Flying Star - En häst med bra fysik men i
vissa moment är han väldigt bakrädd och
spänner sig. Han får träna tills banorna
blir bättre och har bara gått 1.35 på rundbanan.
Friendly Friend - Har börjat gå jobb igen
efter operationen och är mycket ﬁnare nu.
Hon springer spikrakt i vagnen och vi har
kört 1.35 som fortast på rakbanan.
Hectory Vib - Har gått några jobb nu och
vi börjar bygga på honom och sänka tiderna. Han går 1.35-1.40 för dagen och
ser riktigt bra ut.
M.T.Campari - Har bara legat runt 1.251.30 i jobben då jag tyckte hon tunnade ur
runt nyår. Hon är bra nu och det är förutsättningarna för att hon ska utvecklas.
M.T.Classic Mix - Är nybliven valack
och går bara motion för dagen.
Perfect Gene - Har kommit ner i tider

och visat 1.22 full väg så han kvalar inom
några veckor.
Pink Demon - Kvalade i december och
har gått mycket motion efter det. Vi har
varit sparsamma med snabbjobben och
det dröjer med debut för hans del utan vi
får jobba ner honom så sakteliga.
Simb Lorrikeet - Fick en korsförlamning
för någon vecka sedan och var lite under
isen så hon har mest gått i hagen och haft
det bra. Värdena är dock bra för dagen så
vi har återupptagit träningen nu.
Spicy Knight - En liten härlig tjej som
har mycket i sig. Hon tycker det är roligt
att träna och har visat att hon dessutom
har bra styrka. Hon är kvalklar och ska bli
intressant att följa upp.
Thegoldenshoe - Har plågats i skogen
och har nu återupptagit snabbjobben.
Tuffe Krax - Är nyss inkommen och har
bara gått lite motion än så länge.
Yahaa Brodda - Blir allt starkare och jag
blir mer och mer nöjd med henne. Hon
ligger lägre i puls nu och tiderna har också krupit nedåt. Jag har kört en bit under
1.20 så vi ska kvala om någon vecka.
fyraÅRINGAR
Alandias Kismet - Är igång efter diverse
skavanker och har redan gjort årsdebut.
Hon var godkänt som trea då men det var
kanske lite sega ben till slut. Hon känns
uppåt för dagen och startar inom kort.
Cafu Cafe - Äntligen har vi fått till honom och det har jag väntat på ända sedan
i somras. Nu har formen infunnit sig och
det visade han genom att vinna lite lopp.
Senast var det bakvänd pisk och tussarna
kvar så nästa gång har vi lite kvar i reserven.
Catch the Moment - Blev allmänt sliten
efter några starter och var lite down och
lite snuvig. Hon ﬁck ta igen sig någon
vecka och börjar gå fort till veckan igen
High Ace Laday - Fick ta igen sig efter
sina starter och vi ﬁck försöka få i henne
lite mat så hon fyller upp sin gängliga
kropp. Hon har börjat gå lite jobb och så
här långt är det bra. I slutet av februari,
början av mars kan det bli årsdebut.
Juliano Nobell - Fungerar inte alls så vi
har ställt honom under medicinering och
han skrittas enbart i tryckvagn för dagen.
Kulls Nero - Har jobbat bättre än vad han
har löpt upp till. Han har lite pengar att
tjäna ganska så kvickt om det stämmer för
honom och vi får hoppas att han kommer
med i lopp trots dåligt med poäng.
Mister Sarajevo - Närmar sig debut och
har gått många 1.25-jobb och känns allt
starkare. Han är fräsch och ﬁn så håller
han ihop blir det intressant i vår.

Pine Nut - Har gått mycket motion i vinter men har dåligt med poäng så vi får
vänta tills hon får vara med i något comebacklopp. Jag har inte kört något speciellt
hårdare jobb så vi får ﬁla till henne inför
start.
Sara Nobell - Vrickade till sig i början
av året och har tagit det väldigt lugnt och
försiktigt efter det. Hon går bara skritt i
tryckvagn för dagen.
Staro Alladin - Är behandlad i sina framknän och ska få ytterligare några veckor
på sig att komma tillbaka.
Staro Almab - Har gjort ett par lopp efter sin vila och nu känns det faktiskt att
han har fått upp ﬂåset rejält. Jag hoppas
mycket på honom och tror faktiskt att han
kommer att få visade framöver också.
Toast Master - Har fått mycket jobb i sig
en period och är i stort sett startklar. Han
gillar dock inte de uppharvade banorna
så jag vet inte om jag ska prova att starta
honom eller låta bli. Han känns i alla fall
stark och rejäl för dagen.
Vanessa Boko - Tycker jag var klart godkänd som tvåa på Gävle senast och jag
hoppas hon har kommit tillbaka nu. Hon
ﬁck ett litet sår i hagen efter det och det
dröjer därför ytterligare några dager innan
vi kan starta igen.
ÄLDRE
Bognor Regis - Är fortfarande upp och
ner i sina startar och senast var det down.
Han jobbar godkänt och vi får se vad vi
hittar på.
Deﬁ Trizz - Blev lite down efter V75-ﬁnalen och har stått på en rejäl sulfa-kur.
Hon har gått ett lugnt jobb efter det och
det tar säkert någon vecka till innan hon
är tillbaka i gammal god form.
Engesve Bella - Har fått lite vinterträning
och gått några jobb. Hon är träningsvillig
och glad för dagen vilket bådar gott. Jag
hoppas hon är startklar om ungefär 1½
månad.
Ida Nevada - Hängde lite på en töm senast och det visade sig att hon hade ont i
ett framknä så därför har hon inte löpt upp
till sitt kunnande senaste starterna. Hon är
nu åtgärdad.
Kia Darban - Har jobbat jättebra i vinter och kvalade i veckan. Hon var dock
inte som jag hade tänkt mig och gick 20,0
men blev trött på det. Hon behöver några
jobb till innan vi planerar comeback för
henne.
Lady Wall Star - Var till Uppsala och
gick på mattan. Hon blev sedan behandlad och vi får börja från början och jobba
igång henne igen.
Nilas Gene - Fick äntligen vara med och
har gjort två starter. Det känns att han är
klart på g och har verkar fräsch och ﬁn så

jag tror han har en hel del ogjort på tävlingsbanan.
Ringside - Har bra form och löper jämnt
och bra. Han gör alltid sitt och tjänar
hyggliga pengar.
Toofasttocatch - Har bara gått några lugna jobb runt 1.25 och det är några veckor
kvar till start.
Track Dust - Har fått några jobb i sig
efter behandling och känns riktigt fräsch
och bra. Jag hoppas han sköter sig för den
här kan utvecklas ännu mer.
Turbo Sund - Har gått mycket under sadel och vi har försökt lagt om träningen
på honom. Han har ridits mycket i backen
och är väldigt lugn och ﬁn för dagen. Han
är en bit gången men vi har inte kört några
snabbare tempon.
ÄNDRINGAR
In:
King of My Heart
Hingst -05, Super Arnie - Queen of My Heart

Tuffe Krax

Valack -04, Tap In - Staro Tweedy

UT:
Celan Cafe, Loftus Road
stall frick
TVåÅRINGAR
B.W.L.Champion - Blev lite bakrädd i
samband med första snön så vi har satt på
ett öppet huvudlag nu och han blev bättre.
Han joggar 1.50 och känns förnuftig och
klok.
Elsa Nobell - Har kommit ur sin växtperiod och jobbar ﬁnt igen. Hon går nedåt
1.55 på ett bra sätt och uppträder otroligt
förnuftigt och ﬁnt.
Kryddan Fix - En speciell dam med temperament men springa kan hon. Vi är nere
i 55-tider och de dagar hon är på humör
sköter hon sig alldeles ypperligt.
fyraÅRINGAR
Conrads Gun Brith - Har en period med
bara lugn vinterträning och fortsätter så
någon vecka till innan allvaret börjar.
Indra Whitsun - Har gjort det otroligt
bra de senaste starterna men senast blev
hon lite spänd från bakspår med en tuff
öppning och sedan generad till galopp.
Upphämtningen var av bästa märke och
formen är fortsatt på topp. Hon startar
inom kort igen.
Kibosh - Skulle ha startar i tisdags men
har haft problem med ett framben och i
fredagsjobbet blev det en blödning i bjösenan så han är konvalescent för dagen.
Lass John - SHar fått en välförtjänt vinterträning och känns uppåt igen. Vi var
inne på banan i tisdags och han gick då
1.23 på en krävande bana. Han kändes jät-

teﬁn då och får några veckor till på sig.
Årsdebuten blir i slutet av februari.
Petit Zin - VVar Katrin besviken på senast och han är uppkollad efter det och
var allmänt sliten. Han får nu ta det lugnt
en period och ladda batterierna.
äldre
Annie Laday - Svek på Gävle men var
sitt rätt jag på Örebro. Hon känns fortsatt
ﬁn och får starta på.
Aston Hamp - Tränar bra men löper inte
alls upp till det i loppen. Vi provar på
måndag igen och han har då bra förutsättningar så jag hoppas att det vänder.
Barbaras Courage - Är på Grobois och
startade på Vincennes förra trosdagen.
Hon var då för laddad från start och det
blev galopp. Hon kändes annars jätteﬁn
så vi provar igen den 13:e och hoppas på
revansch då.
La Fiori - Var sitt gamla jag senast men
var en besvikelse på Örebro gången före.
Om poängen räcker tänkte jag startar på
V76 på Bergsåker den 17:e.
Oceans Eleven - Gjorde ett kanonlopp
senast och lever enbart på sin styrka. Som
han var i tisdags kommer vi att ha roligt
på längre distanser den här årstiden och
han får starta på under vintern.
Staro Yardbird - Får jag inte det riktiga
trycket i som jag vill ha och senast gav
han sig för enkelt. Han är behandlad i
båda framknäna efter det och jag hoppas
att det var förklaringen till den bleka insatsen.
ÄNDRINGAR
UT:
Klara Sol, Oliver Karsk

