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Stall Leif Witasp
& Kajsa Frick
RAPPORT FÖR JULI

Kungarna
av Norge!

STALL LEIF WITASP JULI 2005
Antal
47
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Seger Plats Prissumma
13% 32% 1.185.130 kr

Vinstrikaste häst Juli:
Staro Yzerman
(2 st 1-0-0) 691.720 kr

Jag tycker att juli var en riktigt bra
månad med ett par storloppssegrar.
Staro Yzerman vann Ulf Thoresens
Minneslopp och Turbo Sund Norrlands
Grand Prix, vilket gav ﬁna pengar inkört
till stallet.
Nu börjar storloppen och jag hoppas att
mina ﬁna unghästar får hålla sig fräscha,
så ska vi har riktigt roligt framöver!
Vi laddar också om med många ﬁna
ettåringar som kommer att komma in i
månadsskiftet och det är alltid roligt!
Hälsningar

Förändringar i boxarna:
IN:
Bronco Brodde -00, Spotlite Lobell - Bandita Spur
UT:
My Dear Grace

HISTORISK!

TURBO SUND tog, vid andraplatsen på Jarlsberg,
plats i historieböckerna som den första svenskfödda fyraåring att trava under 1.11,0 då han
var tvåa på 1.10,9

T V Å Å R I N G A R
Absolut Dirt - Har varit lite knölig en period därför bara gått lugna 1.35-jobb.
Big River Classic - En lättravande ﬁn
märr som går premie 8/8. Tränar 1.28-30
i jobben.
Cafu Cafe - Har släppt till rejält sista
veckorna och gick 1.35 på ett bra sätt i
senaste jobbet.
Catch the Moment - Är en häst som har
släppt till kolossalt bra sista månaden.
Hon har tidigare agerat trögt men är nu
mycket spänstigare och ﬁnare och har gått
under 1.30/1600 m.
Creamy Dream - Har varit ojämn i jobben med en klar fördel på rakbanejobb.
Hästen kan en del och jag hoppas att han
släpper till.
High Ace Laday - Har det krånglat med
en bakkota på men är nu helt kurant. Har
börjat gå jobb och hon går in till banan
för lättare test i veckan. Är i stort sett premieklar.
Jerry Eme - En herre med mycket ﬁn
aktion och jag har kört 1.28 full distans.
Forts. nästa sida

T V Å Å R I N G A R
Forts...
Juliano Nobell - Har varit lite rullig i
några jobb men känns hel perfekt nu och
jag körde 1.30 full distans. Han går premie den 8/8.
Kulls Nero - En häst som har ryckt upp
sig avsevärt efter kastration. 1.28 full väg
är inga problem för dagen.
Miss Sunway - Är en ﬁn märr som bara
springer på och vi har kört under 1.30 full
väg på lätta ben. Är premieklar.
Mister Sarajevo - En stor häst som behöver mycket tid. Går sina 1.30-jobb på
ett bra sätt.
Oliver Gene - Skötte sig berömvärt i premieloppet. Han har varit lite svår men nu
när det gällde tog han sig samman och var
bra. Han har gått 1.30 som bäst i jobb.
Pine Nut - En ﬁn märr med en vägvinnande aktion. Hon småpullar på 1.28 full
väg.
Sara Nobell - Har haft lite småblessyrer
och därför gått lugna jobba. Hon kommer
att gå om sitt premielopp in om snar framtid. Känns riktigt ﬁn i jobben.
Staro Alladin - Ett litet krutpaket som
bara vill springa. Vi har kört 1.24/1600 m
med honom.
Staro Almab - En stor, ﬁn häst som börjar
få lite spänst i sin kropp. Jag kommer att
vara försiktig med honom någon månad
till och han går sina 1.28-30-jobb.
Toast Master - En liten ﬁn travare som
inte har varit som bäst i sista jobben får
därför ta det lite lugnt någon veckan.
Tonner de Brest - Har gått mycket 1.30jobb och jag testade honom och körde då
1.26/1600 m direkt utan problem. Hästen
har bra förutsättningar.
T R E Å R I N G A R
Born To Dance - Har det strulat med och
han har bara hoppat i sina senaste tre starter. Hästen jobbar som han ska och jag
hoppas att det var tillfälligheter. Jag tror
fortfarande mycket på honom och hoppas
han får visa det.
Carmen Cafe - Har jobbat riktigt bra
men är tyvärr tjock i ett bakben och ska
på undersökning till veckan.
Catch and Smash - Har varit inne och
gått något 1.25-jobb. En hygglig travara
som är lite sen.
Celan Cafe - Är en häst under kraftig utveckling som tyvärr hoppade i klar ledning i senaste startern. Revanschen kan
komma redan ikväll.
Dandy Kemp - Fick en liten paus efter
midsommar för att återhämta sig efter
ett ﬂertal bra lopp han gjort. Om vi hittar
något lämpligt lopp kommer han till start
inom någon vecka.
Deﬁ Trizz - Hade en lättare infektion i

kroppen och är behandlad efter det. Hon
har bara gått ett par lugna jobb och känns
pigg och ﬁn igen. Kommer till start i mitten, slutet av augusti.
Engesve Bella - Känns fortsatt ﬁn efter
sista segerloppet men föll tillbaka i gamla
synder och galopperade i ett storlopp i
Norge igår.
Evil Dirt - Har blivit smått bättre i jobben efter kastration och infektion och
fortsätter att jobba på. Jag hoppas att han
är tillbaka på tävlingsbanan inom en snar
framtid.
French Dreamnight - Har varit lite upp
och ner i jobben och var inte alls som
bäst för en dryg vecka sedan. Har gått
lite långsamt nu och återupptar jobben till
veckan igen.
Hopp Opp - Har faktiskt jobbat riktigt
bra och kändes ﬁn på 1.20/1600 m. Han
kommer att kvala den 8:e augusti.
Kenny Photo Frost - Gick felfritt i senaste starten och hade gott om krafter
kvar som fyra. Jag har tidigare sagt att den
dagen vi har tur med honom så får dom
passa upp!
Kia Darban - Har tyvärr fått en kotsenbensfraktur och är konvalescent för dagen.
Lady Wall Star - Jobbar riktigt hygglig
men är inte 100 aktionsmässigt. Får vi till
henne så är hon startklar.
Nalle Eme - En trög individ som har
mycket inombords och den dagen det
släpper kan han kliva upp i klasserna.
Nilas Gene - En rejäl och ﬁn häst som
har bra inställning till det hela. Han tål att
göra lite själv och får startar på.
Regina Reginae - Har faktiskt blivit smått
bättre i senaste jobben och gick 1.24 på ett
bra sätt i veckan. Får fortsätta att jobba
på.
Ringside - Har gjort tre bra lopp efter uppehåll och känns helt ok. Är nu klar för
Breeders Crown-semiﬁnalerna i höst.
Smash Light - Har debuterat och avslutade bra med en kort galopp på vägen
som fyra. Är åtgärdad i ett framknä efter
det och det dröjer någon veckan innan ny
start.
Staro Yzerman - Har ju visat sitt kunnande och vi har trott mycket på honom
hela tiden. Han ﬁck vinna Ulf Thoresens
Minneslopp efter en bra avslutning och
jag kommer att prova korta E3 med honom med kval den 15:e på Färjestad.
Super Braxen - Är upp och ner i jobben. De dagar han är upp går han fort och
jag har kört under 1.18. Vi försöker hitta
lämpligt lopp och hoppas att allt stämmer,
då kan vara i segerstriden.
Umber Boko - Har gått mycket jobb och
känns stark och ﬁn. Jag hoppas att han
går felfritt och det ﬁnns inget att anmärka

på. Hon kan mycket och kommer att gå
långt.
F Y R A Å R I N G A R
Astafaxa - Fortsätter med sina dumheter
med galopper i lopp. Farten börjar komma och den dagen hon går felfritt får vi
hoppas på ett hyggligt resultat.
Bognor Regis - Var dålig på V75 på Axevalla men det måste ha berott på vätskebrist. Han känns helt ok efter det och ﬁck
igår visa att han är mycket bättre än så.
Buzzic - En svår herre med bra kapacitet.
Får jag ut honom och han går felfritt så
räcker han i sin klass.
Leif Palema - Tycker jag var en viss ljusning trots galopp sist och det kändes att
det var mer drag i honom nu. Om jag får
iväg honom felfritt ska han ses med chans
i klassen han beﬁnner sig i.
Sans Blame - Har blivit mycket bättre nu
när hon fått vara fräsch och gjort ett par
starter. Jag tror att hon går en ﬁn höst till
mötes.
Tarok Sund - Lyckades vinna på Lindesberg men var klart sämre starten efter. Får
fortsätta att starta på.
Turbo Sund - Nu tycker jag att han har
fått ett litet erkännande att han inte är
så dålig som vissa tyckt. Han gick 10,9
på Jarlsberg och vann på Bergsåker, det
tycker jag säger mycket om hans kapacitet. Om allt stämmer så är jag sugen på
att prova honom på Tingsryds milebanan
den 14/8.
Ä L D R E
Bagheera Skift - Går mest ridträning för
dagen och kändes bra på 1.21 i sista jobbet. Får starta på.
Cello C.D. - Är fräsch och ﬁn för dagen
och jag körde under 1.19/1600 m i sista
jobbet. Är startklar inom någon vecka.
Houston Dream - Är upp och ner i sina
prestationer men har gjort två hyggliga
starter. Det är bara att leta lämpliga lopp
och han får starta regelbundet.
Newsworthy - Förhoppningsvis dräktig
med Turbo Sund och får en liten paus.
Perle Elden - Har jobbat riktigt bra en
längre tid men ﬁck tyvärr en hovböld i
veckan. Jag hoppas att den släpper och att
han får starta nästa vecka på Lindesberg.
Rohas Fighter - Är helt formlös för dagen
och vi måste hitta på nåt nytt åt honom.
Smiss and Kos - Har gjort riktigt bra
ifrån sig sen han kom till oss och var faktiskt tvåa från dödens sist. Han tjänar ﬁna
pengar och startar regelbundet.
Zantac - Var hygglig senast och jag hoppas han får starta på och få lite poäng inför hösten. Jag hoppas att han tänder till
för han kan mer än han visat.

T V Å Å R I N G A R
Conrads Gun Brith - Gick premielopp
på ett bra sätt och gick 31,6 utan problem.
Hon fortsätter att tränas på och vi sänker
tiderna sakteliga.
Kidding - Har vi jobbat på som vanligt
med. Han har blivit lite gapig och hingstig
och tänker på annat än att springa så en
kastration ligger nu till hands, för det är
en riktigt lovande häst om han sköter sig.
Lass John - En liten ﬁn typ som ska gå
premielopp den 8:e. Jag har kört 1.29 full
väg med honom på ett bra sätt
Petit Zin - Gör det han ska men har blivit
några storlekar för stor. Vi kör 1.33 full
väg.
Roletta - Har vuxit rejält på sistone men
sköter sig bra och går premielopp den 8:e.
Jag har kört 1.55/1600 m.
T R E Å R I N G A R
Indian Go - Är kastrerad och har därför
fått en lugn period. Han börjar gå några
lugna jobb och det tar några veckor till
innan tilltänkt start.

Staro Yardbird - Kvalade på ett bra sätt
på 22,0 och är stark och rejäl för dagen.
Jag tror att han kommer att tjäna ﬁna slantar i höst och debuten ligger inte så långt
borta.
F Y R A Å R I N G A R
Barbaras Courage - Gick riktigt bra i
uttagning till Stochampionatet men hamnade tyvärr i det snabbaste försöket. Hon
startar igen på fredag i Dagens Dubbel på
Gävle och formen verkar på gång.
Barracuda Hamp - Våran lilla strulputte
som galopperade av ren feghet sist. Vi har
nu gjort lite korrigeringar och ﬂyttat honom till banan igen. Jag vet att det ﬁnns
kapacitet och bara att det lossnar så går
han en ﬁn höst till mötes.
Eldorado Broline - Var riktigt ﬁn sist och
satt fast med allt sparat. Han startar på och
närmast är det montélopp på måndag.
Kiros Magic - Känns bra i jobben men
har tyvärr dåligt med poäng. Startar på
Lindesberg på söndag och det känns riktigt intressant för det ﬁnns fart i hästen.

Kulls Fleur - Tränar bra som vanligt men
viker sig i lopp. Vi provar och anmäla och
hon får några starter till på sig, sedan får
vi se vad det blir.
Ä L D R E
Aston Hamp - Har haft hur mycket otur
som helst. Han har känts riktigt ﬁn men
har haft stolpe ut ett par starter. Han får
fortsätta att starta och vi hoppas att han
får en seger, för det är han väl värd!

STALL KAJSA FRICK JULI 2005
Antal
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Seger Plats
0%
9%

Prissumma
15.850 kr

Vinstrikaste häst Juli:
Barbaras Courage
(2 st 0-0-0) 10.000 kr

Under Juli har jag varit på lite Sverigeturné och fått vara med om mycket roligt. Det är
alltid skoj att bli lite uppmärksammad... Det var även riktigt kul att få vinna ”Romme 50
år” med King One i början av månaden.
Hästarna tycker jag har haft lite stolpe ut och det känns att de har mer att ge än vad de
fått visa. Det gäller först och främst Aston Hamp som verkligen haft otur på slutet och jag
hoppas att det lossnar för honom. Även Barracuda Hamp vet jag har mer att ge än vad
han har presterat i år.
Vi fortsätter att kämpa på och
hoppas att det lossnar.
Hälsningar Kajsa!

