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Stall Leif Witasp
& Kajsa Frick
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Sara Nobell
Lillasyster kan också!

STALL LEIF WITASP JULI 2006
Antal
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Seger Plats Prissumma
16% 36% 520.331 kr

Vinstrikaste häst Juli:
Staro Yzerman
(2 st 1-1-0) 170.000 kr

Jag tycker det har gått riktigt bra på slutet och
i stort sett samtliga hästar har rullat på riktigt
skapligt. Det är förståss några som har höjt sig
lite över mängden och jag måste då nämna Sara
Nobell som ståtar med tre raka segrar, men även
Staro Yzerman och Turbo Sund har svarat för
ﬁna insatser under den gångna månaden. Vi
försöker hålla ställningarna framöver och nu
laddar vi för måndagen!

Förändringar i boxarna:
IN:
Big River Hotlips -04, Dreamaster - Kate Lobell
Big River Supreme -04, Carl Otto - Sharaya Lobell
Kitty Geil -04, Smok’n Lantern - Speedycane Basket

T V Å Å R I N G A R
Alandias Lime - En ﬁn travare som har
gått premielopp. Hon gör det hon ska göra
och är en härlig individ.
Albert Hall - En kapabel häst med bra
gång. Han har dock lite pojkstreck för sig
emellanåt men är ett ﬁnt ämne.
Bandit Zon - Har kommit tillbaka rejält
och har gått 1.26 med lätthet. Han ska bli
intressant att följa upp.
Bekele - Har kommit ner till 1.38-1.40
och står där och tampar. Han kan mer men
har svårt att släppa till så vi nöter på och
hoppas att det vänder.
Big River Hotlips - En stor häst som har
uppträtt lite omogen och är förskräckt för
alla saker och ting. Hon får lära och nöta
på och hon har gått 1.45 som snabbast.
Eliza Keeper - En häst som har kommit
bra på slutet och jag har kört nedåt 1.26
med henne. Det är en ﬁn travare med bra
gång som har klarat sitt premielopp.
Evening Star - En välväxt och snygg
kille som har lätt för sig. Han har gått premielopp och har även gått 1.25/1600 m i
träning på lätta ben.
Friendly Friend - Hon har jobbat rejält
en längre tid och är nu mogen för premielopp. Jag har kört 1.28 med henne och allt
är väl för dagen.

Hectory Vib - En stor, ﬁn häst som dock
fortfarande är något slapp.
Kitty Gel - En långt kommen häst som
har gått 1.28/1600 m på ett bra sätt.
M.T.Campari - En liten härlig märr som
har släppt till ganska rejält sista månaden. Hon kommer att gå premielopp inom
kort.
M.T.Classic Mix - En tung sorts häst som
går mycket skogsträning och vi får se om
vi kan bygga upp honom.
Perfect Gene - En härlig individ tycker
jag som dock är något bekväm för dagen.
Det ﬁnns mycket utveckling i honom och
jag har kört 1.30 i träning. Han är klar för
premielopp.
Pink Demon - En liten sorts häst som har
god vilja. Han har gått nedåt 1.30 och är
nära premielopp.
Poker Party - En häst som började bra
men ﬁck väldiga problem på våren. Allt
har släppte nu och jag har kört under 1.30
på ett bra sätt. Det ska bli skoj att följa
upp henne.
Simb Lorrikeet - Nöter på och bara
springer. Premieloppet är ju redan avklarat så det är bara att jobba vidare.
Spicy Knight - Fick någon konstig skada
i bogen och har stått på antibiotika. Det
ser ut att ha läkt väldigt bra och vi åter-

upptar träningen igen till veckan.
Thegoldenshoe - Jobbar fullt normalt
men är en lite trög sort. Han behöver någon månad till innan premielopp.
Yahaa Brodda - Har växt till sig rejält
och har bra fart i benen. Hon växer med
uppgiften och har gått 1.26 som snabbast.
T R E Å R I N G A R
Absolut Dirt - Har stått under laserbehandling en tid och tränats försiktigt. Är
nu klar för snabbjobb.
Alandias Kismet - Var ﬁn i kvalet som
hon löste på lätta ben med 1.18 sista varvet. Hon ﬁck sedan någon reaktion i en
bakkota efter det och om det var en böld
eller ett slag är svårt att säga. Hon tas lite
varsamt för dagen.
Big River Classic - Har varit ojämn i sina
prestationer och fastnade invändigt senast
med krafter sparade. Jag begär mer av
henne än vad hon visat och hoppas att hon
plockar fram det.
Cafu Cafe - Skulle ha startat för någon
vecka sedan men har fått en lättare behandling och jobbar bra. Han ska kunna
tjäna en del pengar framöver om han får
vara frisk.
Catch the Moment -Har gjort två bra
starter men har varit lite knölig och stel

efter det. Hon har nu bara gått något 1.30jobb och vi ligger lite lågt tills hon blir
helt fräsch igen.
High Ace Laday - En lite trög sort som
var trea sist på en låg 16-tid. Hon kan bli
riktigt bra om hon fattar vad det handlar
om och hon får starta på.
Jerry Eme - Har gjort en start efter kortare tävlingsuppehåll och gick då 16,4 full
distans. Det fattas fortfarande lite i hans
tunga kropp och jag försöker hitta lämpliga lopp framöver.
Juliano Nobell - En stor häst som har
svårt att hålla sig fräsch. Han är därför lite
svårjobbad men vi får försöka hitta andra
tränings-metoder, för springa kan han och
han är startklar.
Kulls Nero - Har varit ofräsch en period
men har jobbats igång och gjort en start.
Han rekordsänkte då och verkar på gång
igen. Han får starta på nu och jag hoppas
han håller ihop och tjänar sina pengar.
Loftus Road - Har gått ett par, tre jobb
efter behandlingen och är kanske inte helt
100 men han blir bättre.
Mister Sarajevo - Har haft en viloperiod
och gått i hagen tre veckor men vi återupptar träningen igen nästa vecka.
Miss Sunway - En ﬁn märr med bra trav
som har gjort några starter nu och hunnit
att gå 16,9 två gånger. Hon har haft dåliga
lägen och därav har det inte blivit de bästa
resultaten men jag hoppas på bättre utdelning framöver.
Oliver Gene - Kotsenbensfrakturen har
läkt nu och vi återupptar motionskörningen. Han kommer nu även att bli valack.
Pine Nut - Har vi jobbat metodiskt med
hela sommaren och hon känns riktigt på
g nu. Hon har gått ett par 1.20-jobb och
debuterar inom kort.
Sara Nobell - Visade en fantastisk se-

gervilja senast när hon vann på 15,6 i sitt
livs tredje start mot äldre hästar. Jag kommer att matcha henne lite försiktigt några
veckor framöver innan de större loppen i
höst.
Staro Alladin - Har kommit tillbaka som
valack och kändes väldigt ﬁn senast men
när attacken sattes in tog han inte i alls.
Han får nu en månads stenhård träning
innan nästa start.
Staro Almab - Gjorde sig lite illa för
någon vecka sedan och var struken. Det
har dock läkt ihop och allt ser bra ut för
dagen. Han har gått något lätt jobb men
har några veckor kvar innan han är ute på
banan igen.
Toast Master - En liten speedig häst som
har svårt att inte förivra sig från början.
Han har problem att gå felfritt från start
men har bra kapacitet.
Tonner de Brest - Startade på Axevalla
senast efter sin debutseger. Han värmde
då mycket bra men agerade knepigt i loppet. Det kan vara resan och nytt ställe som
ställde till det. Han jobbar fortsatt bra och
jag hoppas att den starten bara var ett
olycksfall i arbetet.
F Y R A Å R I N G A R
Carmen Cafe - Är behandlad och har gått
lugna jobb. Hon ska nu börja att sänka
sina tider.
Celan Cafe - Vi försöker få honom att
förstå att han är valack, men det är inte
så lätt så han har fått ﬂytta in till banan.
Vi ska nu börja köra tempojobb med honom.
Dandy Kemp - Gör så gott han kan i starterna men har bara gått sådär tycker jag.
Han får fortsätta att nöta på.
Deﬁ Trizz - Fick samma reaktion för exakt ett år sedan som nu. Om det är allergi

Staro
Yzerman
på hugget!

eller någon sorts infektion vet jag inte
men hon står på antibiotika nu och vi får
hoppas att allt släpper.
Engesve Bella - Var vi till Norge med för
ett par veckor sedan och kvalade in till
norska Oaks-revanschen som går av stapeln 5/8.
Kenny Photo Frost - Har gjort en start
efter Danmarksvistelsen och ﬁck då harva
utvändigt ledaren men höll bra i alla fall.
Vi är nu på väg till Danska derbyt om allt
är som det ska vara.
Kia Darban - Har börjat röra på sig mer
och mer och tjejerna rider på henne. Bakbenet ser bra ut så här långt.
Lady Wall Star - Har dragits med en
mystisk framhälta men blir successivt
bättre. Hon har dock några veckor kvar
till start.
Nilas Gene - Har ramlat in i någon ond
cirkel så nu blir det kastration. Senast satt
jag bara och bevakade fältet och när jag
släppte av honom så bara hoppade han.
Hästen har skyhög kapacitet.
Ringside - Nöter på riktigt bra utan att få
ritig utdelning. Han har tjänat en hel del
pengar så han möter de bästa och får fortsätta med det framöver.
Smash Light - Går fortfarande på sommarbete...
Staro Yzerman - Har gjort ett par bra
lopp efter midsommar och var bra senast
fast pajasarna i TV dömde ut honom trots
att han gick nytt banrekord. Nu laddar vi
vidare för Derbykval.
Track Dust - Här ﬁnns det mycket inombords men han uppträder väldigt omoget
och galopperade i debuten för mig. Vi
försöker hitta lopp åt honom och han får
starta på så får vi se om det släpper.
Ä L D R E
Bognor Regis - Har uppträtt väldigt knepigt ett tag. Han var kanon vid segern men
har varit sämre efteråt. Han får starta på så
får vi se vad som händer.
Cello C.D. - Var riktigt bra för Kajsa som
trea på Romme men ramlade omkull efter det och har varit struken. Han är åter
startklar och jag hoppas att han drar in lite
pengar.
Toofasttocatch - Jag tycker han har höjt
sig ett snäpp senaste tiden och dessutom
fått segerdeﬁlera. Han kommer att tjäna
ﬁna pengar framöver.
Turbo Sund - Var lysande på Axevalla på
nytt banrekord 11,0. Senast skulle jag köra
lite snällt med honom men drog ihop honom för mycket så att han tappade luften.
Vi kommer igen framöver och har några
Italienstarter på gångdas i de här gängen.
Han får starta ett går gånger till innan vi
provar en Italientripp i slutet av augusti.

T V Å Å R I N G A R
Ambritt F. - Sänker tiderna sakteliga och
vi siktar på premielopp i slutet av augusti.
Jag har kört 1.35 som fortast.
Askö Serve - Var inte alls som han skulle
när han gick premielopp men tog sig samman och klarade det ändå. Han har tagit
det lite lugnt efter det och känns ﬁn nu
igen.
Svartpeppar - En liten ﬁning som inte
förstod vad det gick ut på när han kom till
oss. Han har ﬁnt driv i steget och verkar
förnuftig. Redan nu är vi nere på 40-tider
i träning.
T R E Å R I N G A R
Conrads Gun Brith - Äntligen har hon
börjat släppa till och jag har kört underkant 1.20/1600 m på ett bra sätt. Om allt
går enligt planerna kommer hon ut i mitten av augusti.
Ersa Bruna - En ﬁn nordis som gick riktigt bra som trea efter sen lucka i sin andra
start. Det är en häst som kommer att bli
riktigt bra om hon får hålla sig fräsch och
hon startar på måndag igen.
Indra Whitsun - Blev lite laddad sist och
galopperade bakom bilen men gick bra
efter det. Hon har tyvärr galopperat bort
lite för mycket pengar och jag hoppas att
det lossnar för henne snart. Vi ska ut i

Breeders Crown på söndag och på pappret
ser det intressant ut.
Lass John - Var vi nere och körde 1.21
full väg med förra veckan och han kändes bra på det. Han får nu starta igång och
ska ut på måndag. Han känns stark och
rejäl men får ta det här som ett test i första hand. Jag tror han kommer att bli bra
framåt hösten.
Petit Zin - Tränar sina 22-tider men start
är inte aktuellt för än framåt höstkanten.
F Y R A Å R I N G A R
Oceans Eleven - En välvuxen herre som
gjorde det bra i debuten för mig. Han galopperade då från start men gick riktigt
bra sista 1200. Han startar igen på måndag och det ser intressant ut. Han kommer
att tjäna ﬁna pengar på lite längre distanser under hösten.
Staro Yardbird - Har börjat gå rakbanejobb efter en riktigt tung trängings-period
och det känns att han har tagit till sig vilan
han har fått. Han behöver nog några genomkörare innan det är dags för start och
kommer nog ut i början av nästa månad.
Ä L D R E
Annie Laday - Jag tycker hon har fungerat bra på slutet men inte fått sätta pricken
över i:t. Vi startar på och väntar på att se-

gern ska komma och hon känns allmänt
uppåt för dagen.
Aston Hamp - Var inte alls sig lik i senaste starten och är behandlad efter det. Han
tas bara lugnt för tillfället men kommer
säkert ut till start igen i mitten av augusti.
Barbaras Courage - Det har bara blivit
fel för henne nu under sensommaren. Hon
känns ﬁn men det har bara strulat i loppen
och jag tycker att det borde lossna snart.
Diamond Victory - Gjorde comeback efter sin skada men var ringrostig och ska
vara betydligt bättre nu på måndag. Han
känns allmänt uppåt för dagen och det ska
bli intressant att se vart han står.
La Fiori - Man har nu blivit riktigt bortskämd med henne då hon svarar för bra
prestationer hela tiden. Senast ﬁck hon
lucka lite väl sent och hann inte skjuta till
ordentligt men gjorde det ändå på bästa
tänkbara sätt. Jag hoppas nu vi får vara
med i ﬁnalerna nästa lördag.
Förändringar i boxarna:
IN:
Ersa Bruna -03, Skaffer Brunen - Atoma Vinter
Oceans Eleven -02, Hermes de Chatelet - Gipsa Mesloise
UT: Eldorado Broline, Guggenmos

STALL KAJSA FRICK JULI 2006
Antal
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Seger Plats Prissumma
0%
38% 72.900 kr

Vinstrikaste häst Juli:
La Fiori
(2 st 0-1-0) 40.500 kr

Det har gått lite sisådär under Juli och vi får ta och rycka upp oss och avsluta sommaren
med lite segrar. Hästarna känns såpass ﬁna så jag tror att det ska komma lite framgångar.
Nyförvärvet Ersa Bruna och även Diamond Victory känns bra i jobben och kommer
säkert att få till det inom kort. La Fiori har gjort det riktigt bra hela tiden och det blir
roligt om hon fortsätter på den inslagna banan
Hälsningar Kajsa!

