Stall

Leif Witasp
Kajsa Frick
NUMMER 1 2008 RAPPORT FÖR JANUARI

ÅRGÅNG 4

Kajsas toppform
håller i sig!

Omslaget:
Stall Kajsa Frick avslutade 2007 på
ett strålande sätt och har inlett det nya
året minst lika bra.

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

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Stall leif witasp JANUARI 2008
Antal

1

2

3

Seger

Plats

Prissumma

41

3

1

4

7%

20%

183.500 kr

vinstrikaste hästAR JANUARI

Big River Supreme (2 st 1-0-1) 55.000 kr
Det nya året har börjat som det förra slutade med att det varit både upp och ner. Visst ﬁnns det en del glädjeämnen men
det känns framförallt som det är unghästarna som kommer
att ta över och göra oss riktigt glada framöver.
Nu har vi äntligen fått vinter och lite kyla så väderleken har
vi med oss för dagen.
I fredags ﬁck vi årets fyraåring genom Staro Almab på vår
travgala.
Turbo Sund har nu anlänt till Bologna i Italien och det rapporteras att allt går enligt ritningarna. Han har lämnat prover
och det ser riktigt bra ut.
/Leif

Stall kajsa frick JANUARI 2008
Antal

1

2

3

Seger

Plats

Prissumma

16

3

1

3

19%

44%

108.500 kr

vinstrikaste häst JANUARI

Candy Race (3 st 1-0-1) 30.000 kr
Inledningen på det här året har varit fantastiskt bra med
tanke på fjolåret. Jag har trott mycket på B.W.L.Champion
och han ﬁck visa i debuten att det är lite häst. Även Candy
Race har varit rejäl och det ska bli intressant att följa dessa
två framöver.
Jag tycker överlag att det ser bra ut och nu när det blivit
snö och vinter kan vi jobba hästarna ordentligt och jag tror
att även fortsättningen blir bra.
/Kajsa

nyhetsbörsen
JANUARI 2008
080104

080107

Leif inledde året Knapp trioseger för Silvernova
med en dubbel
Leif Witasp inledde det nya travåret på Gävle under gårdagen.
Det blev en bra start med en
dubbelseger till stallet.
Leif inledde med debutanten Conventum Hall som ledde lopp 2 från
start till mål. Den nyblivne treåringen stack enkelt undan över upploppet när Leif begärde lite extra
av honom.
Det blev sedan även seger i det efterföljande loppet med Big River
Supreme men här ﬁck han dela
förstapriset med Foreign Life efter
som det blev dött lopp. Big River
Supreme svarade för en rejäl insats
då han tvingades gå utvändigt ledaren hela vägen. In på upploppet
var greppet kopplat men sista biten blev Carl Otto-sonen infångad.
Det var fyraåringens femte seger i
10:e starten
OLA HALLERSTEDT

Kia Darban höll undan i LD-1 och sedan vann Leif även andra avdelningen med Rally Harry (nedan).
Foto: Kim Nyblom/Foto-Mike

Leif Witasp gästade Rommetravets lunchtävlingar under måndagen.
Det blev en seger till Rättvikstränaren då han vann trioloppet
med favoritspelade Silvernova.
Det var sjätte starten i karriären för
Silver Pine-sonen och i och med

dagens seger har han vunnit hälften av sina lopp. Nu ﬁck han dock
bekänna färg då Leif sände fram
honom utvändigt ledaren varvet
kvar. Det blev sedan en stenhård
duell med ledande Quantum Flyer
där Silvernova kunde koppla ett
knappt grepp i sista steget.
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

080115

080123

Snygg dubbelseger av Kajsa

Favoritseger för
Candy Race

Kajsa Frick gästade gårdagens
tävlingar på Gävle med egentränade Candy Race.
De spelades till favoriter i V51 och infriade förväntningarna
med en säker seger.
Från sitt innerspår kunde Kajsa
hålla ledningen och därmed var
mycket vunnet. De ﬁck bestämma
tempot i täten och över upploppet
höll Victory Party-dottern enkelt
undan till karriärens tredje seger i
åttonde starten.
Kajsa Frick höjer högernäven i en segergest vid segern med egna Barbaras Courage på Romme.
Foto: Kim Nyblom/Foto-Mike

Under gårdagens tävlingar på
Romme hade Kajsa Frick tre
uppsittningar.
Två av dem slutade med seger.
Egentränade Barbaras Courage har
en riktigt ﬁn vinterform för dagen

OLA HALLERSTEDT

och spurtade enkelt hem V4:ans 080129
sista avdelning. Från fjärde utvändigt hakade Kajsa på i tredjespår
900 kvar och när attacken sattes
in vid upploppets början avgjorde
sjuåringen enkelt sista biten.

B.W.L.
Champion
övertygade

Under gårdagen gjorde Kajsa
Fricks treåring B.W.L.Champion
debut på tävlingsbanan.
Som stor favorit tog han en enkel
seger på Romme.

Linus Ness tackade för det ﬁna löpningsförloppet och spurtade till knapp seger.
Foto: Kim Nyblom/Foto-Mike

Dessförinnan hade Kajsa även jan av upploppet och Pay Ribb-sovunnit lopp 2 med Inga Bergmans nen kunde avgöra i sista steget
Linus Ness. Efter en invändigt OLA HALLERSTEDT
smygresa hittade Kajsa loss i bör-

Från sitt innerspår tog Kajsa hand
om ledningen och ﬁck sedan bestämma helt efter behag. Över upploppet valde hon sedan att sticka
undan och Pine Chip-sonen lämnade konkurrenterna långt bakom
sig in mot mål.
OLA HALLERSTEDT

www.KAJSAFRICK.se

MÅNadsrapport JANUARI
stall witasp
TVÅÅRINGAR
Arnie’s Laphroaig - Har varit lite knölig och stel men det beror säkert på en liten växtperiod så han har bara gått några
lugna jobb.
Carabiner Hanover - Känns mycket
bättre nu efter en hel del motionskörning.
Han får lunka mycket i skogen.
Castor Race - Har utvecklats riktigt bra
och jag har kört 1.50/1600 m och han
känns riktigt bra för dagen.
Dream Turbo - Har lätt för sig och gör
det hon ska för dagen. Jag har kört nedåt
1.45/1600 m.
Enzo Wibb - En rejäl häst som gör det vi
begär av honom och han har inte gått fortare än 1.45. Han sköter sig helt ok.
Gliding Strength - Är allt väl med för dagen. Jag har vänt upp på rakbanan ett par
gånger och det ser riktigt bra ut.
KC Spring Caviar - Har blivit lite humörbetonad men jag tycker det är på ett
bra sätt. Hon har en egen vilja.
Pain Riche - Har faktiskt tränat på bra
ﬂera veckor och har gått 1.50/1600 m
utan problem.
Piacenza - En liten oansenlig märr som
bara springer och har gått nedåt 1.50. Det
ﬁnns inget att klaga på.
Roseley Gene - VHar skött sig riktigt bra
och har knallat nedåt 1.50 utan att vara
helt tom.
Rural Legend - Har varit knölig och stel
men förhoppningsvis har han varit inne
i en växtperiod så han går bara väldigt
lugna turer.
Sergei Hanover - Körs skogsturer och vi
försöker bygga på honom lite. Han är något tunn för dagen men det blir bättre.
Tunsta Turbo - En riktigt ﬁn häst som
gått nedåt 1.40/1600 m och gör precis det
han behöver.
Turbo Trizz - Har faktiskt släppt till bättre efter nyår och har gått nedåt 1.50. Hon
är dock inte den tidigaste sorten.
Turbo Viking - En rejäl och bra häst som
har gått nedåt 1.40/1600 m utan att vara
bottnad.
Turbolines - Har blivit lite bakrädd sista
tiden så vi har fått dämpa henne lite och
varit snäll mot henne en period. Runt
1.45/1600 m har hon gått.
Turbonina - Har växt till sig och är inte
alls så liten som man befarade att hon
skulle bli. Hon rör sig på ett föredömligt
sätt och har gått 1.45/1600 m utan problem.
tREÅRINGAR
Arnizette Nova - HÄr inte helt 100 för

dagen och kan ha råkat ut för en sträckning. Hon går bara lugnt nu men det var
meningen att vi skulle dra igång henne efter en träningsperiod.
Enjoy Ella - Har växt och varit knölig en
längre tid men har börjat gå lite lugnare
jobb nu. Hon har gått 1.26/1600 m som
bäst men behöver ﬂer jobb innan det blir
kval.
Global Kilkea - Var fyra senast och gick
bra till slut och hon jobbar bra efter det.
Hon är startklar och vi försöker hitta
lämpliga lopp framöver.
King of My Heart - Har jobbat på riktigt
bra under vintern vilket han visade i kvalet då han gick 19,5 full väg. Han har fått
några lugna jobb efter det och vi får hitta
något lämpligt lopp åt honom.
Kulls Monique - Har jobbat bättre än vad
hon löpt upp till men spänner sig och har
blivit stänkrädd i loppen. Hon är startklar
så vi gnuggar på och hoppas det släpper.
Petite Ribb - Fortsätter att utvecklas och
jag har kört 1.23/1600 m på ett bra sätt.
Jag gillar hennes inställning till det här.
Quayle Gene - En liten, snabb häst som
dock inte fattar att han ska ta i när det
verkligen gäller. Den dagen han förstår
vad det här handlar om kommer han att
bli bra.
Rocky Race - Har jobbat bra en längre tid
och är nu startklar. Det känns som att han
ska kunna gå långt.
Ultracane - Har varit tråkig i stort sett
hela vintern utom sista veckorna då han
blivit betydligt snärtigare och ﬁnare på
alla vis. Han gick 1.23/1600 m i senaste
jobbet.
Wind of Heaven - Fungerar bra i jobb
men tyvärr stressar hon upp sig när det
blir lopp och bara galopperar. Vi försöker
göra lite ändringar och förhoppningsvis
kommer det att fungera bättre.
Yosemite Boko - Det känns som att det
börjar släppa för honom nu och han är
mycket jobbad utan att ha gått några hårdare tempon. 1.28/1600 m har han gått på
slutet.
Yucay Boko - Börjar närma sig startklar
och har jobbat bra en tid. Han har gått
1.19/1600 m på ett tilltalande vis.
Yurrae Boko - Fortsätter vi med tryckvagn och tung träning en vecka till och
sedan är det dags för tempo. Hon har blivit grövre så träningen ser ut att ha gjort
henne gott.

Big River Supreme - Hade otur på Åby
när han hoppade bort sig och gjorde en
hygglig insats som trea i ett rikstotoförsök
på Solvalla. Han känns fortfarande fräsch
och ﬁn så han får starta på.
Friendly Friend - Har bara gått tung träning ett par månader och ska börja ﬁnslipas inför start men det är en bit kvar dit.
M.T.Campari - Stod med en infektion
senaste starten, därav det dåliga resultatet.
Hon är behandlad nu och har gått ett lugnt
jobb efter det.
Mosippa - Har vi börjat dra igång igen
och hon känns faktiskt mycket fräschare
och ﬁnare för dagen.
Pink Demon - Det känns faktiskt som att
han bara har några jobb kvar innan start
nu. Han har gått 1.22 full väg och var inte
alls tom på det.
Pommier - Har vi tagit upp lite från startandet då hon inte fungerar på brodd. Hon
går bara tung träning för dagen.
Red Light Girl - Har gjort några mindre
lyckade framträdanden på slutet och om
det beror på banorna eller hon själv får vi
ta och luska ut. Hon kommer att gå något
test innan jag anmäler igen.
Silvernova - Blev för ivrig och hoppade
från femtespåret senast och vi gjorde en
enklare behandling efter det. Han är igång
igen nu och kändes betydligt bättre i senaste jobbet. Jag letar nu bra lopp åt honom.
Simb Lorrikeet - Förhoppningsvis var
det en hovböld som spökade på Solvalla
för den sprack några dagar senare. Hon
har gått ett jobb efter det och känns bra
men har tyvärr svikit i lopp.
Spicy Knight - Har varit inne på banan
och gått ett par hyggliga jobb efter sin behandling. Senast kändes det faktiskt riktigt bra och vi håller tummarna för att hon
håller ihop för då är hon inte så långt borta
från start.
Staro Boris - Har vi kört på rakbanan och
försökt komma ner i farter med och han
har visat 1.25 i några intervaller. Han har
höjt sig något snäpp så vi fortsätter med
den här träningen.
Thegoldenshoe - Har varit ojämn de senaste jobben och vad det beror på har vi
inte klurat ut än. Han är inte alls så långt
borta från kval.
Yahaa Brodda - Närmar sig årsdebut och
har gått 1.19/1600 m på ett enkelt sätt. Hon
känns starkare och bättre än tidigare.

FYRAÅRINGAR
Alandias Lime - Har jobbat på hela vintern och känns stark och rejäl. Hon har
gått 1.20/1600 som bäst och startar inom
kort.

ÄLDRE
Alandias Kismet - Fick problem med ett
bakben men har börjat gå jobb igen och
allt ser bra ut för dagen.
Chatman Fri - Går bara tuff motionsträ-

ning.
Deﬁ Trizz - Har lite svårt att räcka till på
Vincennes men har ett par lopp till i början av februari så hon får göra de starterna
innan vi tar ställning till fortsättningen.
Engesve Bella - Jobbar bra men tyvärr
kommer vi inte med i lopp. Jag fortsätter
att anmäla och hoppas vi får vara med så
vi får se vad det ﬁnns kvar i henne.
Granlieng Oda - Ska sluta tävla och blir
betäckt till våren.
High Ace Laday - Har jobbat på riktigt
bra en period och ﬁck lite utdelning på
Solvalla. Som hon känns för dagen ska vi
passa upp med henne framöver.
Kia Darban - Har svikit ett par lopp på
slutet men har jobbat riktigt bra nu och
startar inom kort. Allt känns bra med
henne.
Kulls Nero - Är väldigt ojämn i sitt agerande och det kan vara vinterbanorna som
ställer till det. Han känns ok i jobben så vi
nöter på och startar vidare.
Loftus Road - Har gjort några bra lopp
nu och blev lite lättare behandlad efter senaste starten. Han är nu startklar igen.
Oliver Gene - Det ﬁnns mycket i honom
men han fattar inte det här. Han har ändå
gjort några bra lopp och vi försöker hitta
någon lösning och starta på.
Ringside - Nöter på och tjänar pengar
hela tiden. Den dagen vi får ett bra läge
och rätt distans så brukar han vara med
och göra upp om det.
Sara Nobell - Var inte helt 100 i sitt senaste jobb utan vi får kolla upp henne så
får vi se vad som händer.
Staro Almab - Har bara vintertränat och
ska börja gå tempojobb nu. Vi har ingen
årsdebut inplanerad än på några veckor.
Toast Master - Galopperade tyvärr i ledning senast men är faktiskt lite på gång
och har vi lite röta någon gång kan han
sluta i främre träffen.
ÄNDRINGAR
UT:
Conventum Hall, Turbo Sund

stall frick
TVÅÅRINGAR
B.W.L.Power - Har kommit in i en liten
växtperiod och är lite knölig för dagen.
Han gör ändå det men begär av honom
och jag har tryckt till honom i några intervaller. Han rör sig bra och det ﬁnns inget
att anmärka på.
M.T.Encourage - BFortsätter att växa
och har lite problem med att hålla ihop
aktionen. Hon kommer att bli sen så det
får ta den tid det tar så hon orkar med sin

stora kropp.
TREÅRINGAR
B.W.L.Champion - Debuterade med
mersmak och det här är en häst jag har
förväntningar på i år. Jag hoppas bara han
får vara hel och fräsch och han startar härnäst på Gävle den 21:e.
Elsa Nobell - Gjorde illa sig i hagen och
ﬁck ett tjockt knä så hon har tagit det lugnt
en tid. Vi skärper träningen successivt och
ser så att svullnaden försvinner.
Evelina Xing - Tycker jag har släppt till
riktigt bra på sistone och knallar 1.25 på
ett bra sätt. Hon kan nog kvala nästa månad om det går som det ska.
Jollie Whitsun - Känns stark och rejäl
för dagen och har bara gått mycket tung
träning ett tag. Vi har varit nere i 1.30-tider på rakbanan och hon får gå så någon
vecka till innan vi börjar skärpa tempot.
Midnightconfession - Blev lite sliten efter en tung träningsperiod då vi sänkt tiderna lite för fort. Han är behandlad efter
det och ﬁck ta det lugnt men känns ﬁn nu
och återupptar träningen igen.
FYRAÅRINGAR
Candy Race - Avgjorde enkelt från ledning senast och visad då en ny egenskap
med att vara startsnabb. Det bådar gott för
hennes del och siktet är nu inställt på Solvalla den 13:e och jag tror inte hon gör
bort sig där heller.
Stråets Peppzy - Tycker jag har släppt

till riktigt bra och senast var jag nere till
banan och hon gick då 1.23/1600 m på ett
bra sätt. Siktet är nu inställt på kval i månadsskiftet.
ÄLDRE
Barbaras Courage - Har formen på topp
men har haft lite otur i loppen så det var
skönt att hon ﬁck vinna näst senast. Hon
gör alltid sitt och får fortsätta starta på.
Can Trust - Börjar komma allt mer och
gick ett 1.23-jobb full väg i veckan. Hon
behöver dock något ﬁnslipande jobb innan hon debuterar för mig och det känns
som att hon har mer att hämta än vad hon
har på kontot nu.
Sharp Launcher - Var en liten besvikelse
senast men samtidigt tror jag att jag ﬁck
dra ihop honom i sista sväng och sedan
inte ﬁck någon fart på honom. Han känns
ﬁn för dagen och får fortsätta att starta.
Stensborgs Caisa - Har jag inte alls fått
till i loppen men hon känns stark och rejäl
hemma. Hon har galopperat så jag ändrar
lite detaljer till nästa start. Hon måste i
första hand sköta sig för kapacitet ﬁnns..
Trocadero Sund - VHar gjort riktigt bra
lopp på slutet men svek senast. Han är
uppkollad efter det och var lite sliten så
han är konvalescent för dagen och vi tar
nya tag om några veckor.
ÄNDRINGAR
UT:
Stella Song

