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Rocky gick på knock
i Breeders Crown!

Omslaget:
Rocky Race imponerade stort
när han vann ett Breeders Crownlopp på hemmaplan under midsommar.
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Stall leif witasp JUNI 2008
Antal
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Seger		

Plats		

Prissumma

51		

5

6

1

10%		

24%		

333.250 kr

vinstrikaste häst JUNI

Rocky Race (2 st 1-0-0) 80.000 kr
Jag tycker inte vi har fått den islossningen som vi bör ha när
stallet fungerar. Det finns såklart vissa glädjeämnen men det
är ömsom vin och ömsom vatten och det är tråkigt med skador på ett par bra hästar. Dessutom har vi faktiskt varit utsatt för jä***gt dåliga spår en längre tid och det gör mycket
det också.
Vi jobbar oförtrutet på och hoppas att det vänder och jag ger
inte upp i första taget vilket jag hoppas hästägarna förstår.
/Leif

Stall kajsa frick JUNI 2008
Antal

1
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Seger		

Plats		

Prissumma

12		

2

3

1

17%		

50%		

215.000 kr

vinstrikaste hästAR JUNI

B.W.L.Champion (2 st 0-2-0) 136.000 kr
Det flyter på riktigt bra med allting för dagen tycker jag.
Extra glädjande är Evelina Xing som har vunnit två lopp
på ett bra sätt och hon blir intressant att följa framöver. Att
sedan få kvala in till E3-finalen med B.W.L.Champion var
såklart den största händelsen under månaden. Fjärdepriset
i finalen var en riktig höjdare! Det blev många fina minnen
från juni och nu får vi hoppas att det håller i sig så vi får en
lika trevlig juli med mer värme.
/Kajsa

nyhetsbörsen
JUNI 2008
080607

Yosemite Boko imponerade

Yosemite tog spurtar till säker seger tillsammans med Leif Witasp.
Foto: Kim Nyblom/Foto-Mike

Treårige Yosemite Boko tog karriärens andra seger i sitt livs
tredje start under fredagen.
Efter ett starkt slutvarv avgjorde
han på ett imponerande sätt.
Express Ride-hingsten går från
klarhet till klarhet och har redan
efter blott tre starter visat att han
är något utöver det vanliga. Under fredagens tävlingar på Romme
svarade han för svettig insats då
han vann V5:s andra avdelning.
Leif Witasp tog sats från kön dryga
varvet från mål och kom fram utvändigt tätduon mitt på den bortre
långsidan. Trots att Yosemite Boko

080615

Evelina avlade
maiden

I sitt livs andra start blev det seger för Evelina Xing.
Under dagens tävlingar på Bollnäs spurtade treåringen fint till
en säker vinst för sin tränare
Kajsa Frick.

Från sitt innerspår var Kajsa chanslös att hålla ledningen utan fick positionen tredje-par invändigt. Där
smög Rättvikstjejerna sedan med
till 300 kvar då luckan uppenbarade sig. In på upploppet fick sedan
fick gå i tredjespår hela slutrun- Red Xing-dottern full anfallsordan kunde han ändå säkert koppla der och kunde via en snygg spurt
grepp på upploppet. Segertiden koppla segergreppet i god tid före
blev fina 17,0/2160 m.
mål. Tiden blev fina 18,2/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

080618

080620

B.W.L.Champion Andra raka för Evelina
till E3-final
I måndags kvalade Kajsa Fricks
treåring B.W.L.Champion in sig
till E3-final.
Efter en andraplats i sitt försök
är han nu med och gör upp om
ett förstapris på 800.000 kronor.
- Det känns väldigt stort att få
vara med, sa Kajsa.
Pine Chip sonen har övertygat i
varje start för sin tränare Kajsa
Frick och står nu inför sin tuffaste
uppgift hittills. Efter att ha slutat
tvåa bakom Lou Kronos i sitt uttagningslopp tog B.W.L.Champion
en av finalplatserna i E3 Öppen
Klass som körs på Bergsåker den
28:e juni med 800.000 kronor till
vinnaren.
- ”Ludde” hade en för bra häst för
dagen men jag har lite smått att fila
på till finalen där jag tror han kommer att vara ännu bättre. Vi fick
spår åtta i finalen men jag är glad
att vi fick framspår eftersom han
är såpass snabb ut. Nu får vi bara
hoppas att det klaffar lite, sa Kajsa
Frick.
OLA HALLERSTEDT

Med spetsade öron skär Evelina Xing mållinjen som vinnare för andra gången inom en vecka.
Foto: Kim Nyblom/Foto-Mike

Evelina Xing har ångan uppe rejält för dagen.
Två starter inom en veckas tid
har givit två segrar.

slutat med seger.
Från sitt innerspår höll hon ledningen men fick hård press efter ett
halvvarv och släppte kommandot.
Varvet från mål kunde Kajsa återta
Under gårdagens tävlingar på Rätt- taktpinnen och över upploppet gick
vikstravet gjorde treåriga Evelina sedan Red Xing-dottern undan till
Xing sin andra start inom loppet en enkel seger.
av fem dagar. Både starterna har OLA HALLERSTEDT

www.KAJSAFRICK.se
www.kajsafrick.se

080620

080624

Leif överraskade dubbelt

BC-seger till
Rocky Race

Ringside har hittat en härlig formtopp och kunde vinna trots ett tungt lopp utvändigt ledaren.
Foto: Kim Nyblom/Foto-Mike

Hemmatränaren Leif Witasp
hade inga riktigt heta vinstchanser på Rättvik i torsdags.
Trots det fick han segerdefilera
två gånger.

Först ut av stallets två vinnaren var
Ringside som har hittat en riktigt
härlig sommarform. Trots att sexåringen fick ett tufft lopp tuvändigt
ledande storfavoriten Ferarri Broline kunde han säkert avgöra mitt
på upploppet.

Desto hårdare blev det för Witasps
andre vinnare, Oliver Gene och här
kunde inte ens målkameran skilja
honom och favoriten Mewric åt.
Leif gav Smok’n Lantern-sonen ett
fint lopp i andra ytter men när attacken sattes in mitt i slut-svängen
såg Oliver Gene inte ut som någon
vinnare. Mitt på upploppet hittade
dock femåringen nya krafter och
kunde hinna upp ledaren precis på
mållinjen.
OLA HALLERSTEDT

Inte ens målkameran kunde skilja Olvier Gene och Mewric åt utan de fick dela på segern.
Foto: Kim Nyblom/Foto-Mike

Rocky Race övertygade stort när han vann ett
Breeders Crown-lopp på Rättvik.
Foto: Kim Nyblom/Foto-Mike

Leif Witasp tog under midsommardagen en bejublad hemmaseger i ett Breeders Crown-lopp
med Rocky Race.
Treåringen imponerade då han
bokstavligen knockade sina konkurrenter.
Rocky Race har gjort det mesta
rätt så här långt i karriären och tog
under lördagen sin hittills största seger. Hemmabanan Rättvik
stod som arrangörer för Breeders
Crown och det var i ett av de loppen Super Arnie-sonen segrade.
Från ett lurigt elftespår hamnade
Leif Witasp i tredje ytter men 1300
kvar skickade han fram sin springare utvändigt ledande favoriten
Hallas Rebell. Denne var dock slagen redan i slutsvängen och 300
meter från mål tog Rocky Race
över. Över upploppet var sedan de
övriga chanslösa att göra någonting åt honom och segern blev enkel. På åtta starter har hingsten nu
tjänat drygt 200.000 kr
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

080701

080701

Kajsa fixade lunchseger

Katrin snuvade
farsan på segern

Kajsa inledde måndagens tävlande med lunchtrav på Romme där hon tog en seger...
Foto: Kim Nyblom/Foto-Mike

Under gårdagens lunchtävlingar
på Romme noterades Kajs Frick
för en seger.
Hon ledde V5-spelet med Flower
Power S.L.
Kajsa tog direkt hand om led-

ningen och ställde farthållaren på
1.17-tempo. Diamond Way-dottern
såg dock en aning matt ut vid upploppets början men visade härlig
inställning och stred storstilat till
en knapp seger.
OLA HALLERSTEDT

080701

Rättviksdubbel till Kajsa

Efter att ha kört lunchtrav på
Romme vände Kajsa Frick hem
till Rättvik för kvällstrav.
Hon följde där upp lunchsegern
med ytterligare två vinster.

fram Järvsöfaks-dottern till ledning i första sväng och sedan blev
segern enkel.
Kajsa vann sedan även fjärde loppet bakom Mighty Ant. De hamnade utvändigt pappa Leif och Simb
Rexbo Tösen har visat fin fart när Lorrikeet. Kajsa pressade på ledamen har alltför ofta galoppskorna ren och tog över in på upploppet.
på sig. Under gårdagens tävling- Femåringen höll sedan farten bra
ar på Rättvik höll hon sig till rätt över målrakan till en lätt seger.
gångart och kunde därmed ta kar- OLA HALLERSTEDT
riärens första seger. Kajsa sända

Leif Witasp kunde bara se på när Katrin gjorde segergest efter att ha vunnit med Yahaa Brodda.
Foto: Kim Nyblom/Foto-Mike

Leif Witasp och Big River Supreme var favoriter i V5-epilogen på
Rättvik under gårdagskvällen.
Det blev dock stallets andra
hästa Yahaa Brodda med Katrin
Frick i sulkyn som gick segrande
ur striden.
Katrin körde ett lopp helt enligt
skolboken och som tack för den
fina resan spurtade Yahaa Brodda
till årets första seger. De inledde i
fjärde invändigt och mitt på bortre
långsidan kom de fram en position.
300 kvar kunde Katrin kom ut från
innerspår och när luckan kom i
början av upploppet sköt Varennedottern till rejält och kunde enkelt
spurta ner stallkamraten Big River
Supreme som höll bra till andraplatsen efter ett lopp utvändigt ledaren.
OLA HALLERSTEDT

www.kajsafrick.se

MÅNadsrapport JUNI
stall witasp
TVÅÅRINGAR
Arnie’s Laphroaig - Blir rejälare undan
för undan och det är kastrationens förtjänst. Han nosar nedåt 1.30-tider för dagen.
Carabiner Hanover - Börjar kännas både
stark och rejäl och har mycket spring i benen. Han har gått mestadels rakbanejobb
och gått mellan 1.30-1.35 i några intervaller.
Castor Race - Börjar få lite spänst i sin
stora kropp och 1.28/1600 m leker han
med.
Dream Turbo - Har kommit tillbaka bra
efter operationen och gick premielopp på
30,9. Hon har dock något jobb kvar innan
hon kommer tillbaka till sin fina spänst.
Enzo Wibb - Har börjat fatta vad det går
ut på och är samlad och fin i jobben. Han
kan uppträda något överambitiöst i vissa
lägen men det ska bli intressant att följa
honom och jag har kört runt 1.28 full distans med honom.
Gliding Strength - Fick en bula på ett
framben men har inte varit något halt. Vi
har ändå tagit det försiktigt och hon går
motion för dagen. Allt ser dock bra ut för
dagen.
KC Spring Caviar - Vrickade sig lite elakt för några veckor sedan och har tagit
det väldigt försiktigt efter det. Det ser ut
som att vändningen har kommit men hon
får gå motion ytterligare någon vecka.
Ocean Turbo - Har mycket inombords
men har uppträtt omoget tidigare. Nu har
han dock skärpt till sig och gick premielopp på 30,2 och det var klart godkänt.
Pain Riche - En liten härlig travare som
har gjort det vi begärt. Han har passerat
1.30 utan problem.
Piacenza - Har varit väldigt bakrädd och
svår att få till men blir bättre och bättre.
Premieloppstiderna har hon i kroppen.
Roseley Gene - Fortsäter att se väldigt lovande ut och det är en härlig spänst i den
här tjejen. Vi ligger runt 1.28 med henne
i träning.
Rural Legend - Jag vidhåller fortfarande
att han är en liten spjuver för det finns
mycket bus i honom. Han har även fina
anlag och vi ligger runt 1.35 med honom
på rakbanan utan problem.
Sergei Hanover - Har varit fläckfri under hela uppträningen och jag har kört
1.28/1600 m med honom. Det finns ingen
botten i honom för dagen och det här är en
spännande individ.
Tunsta Turbo - Har börjat gå jobb igen
efter sin konvalescent och är mycket glad
och gåvillig men vi har bara kört runt 1.40

hittills i jobb.
Turbo Trizz - Börjar faktiskt bli spänstig
i kroppen och travar dessutom mycket
bättre nu. Vi ligger runt 1.30 med henne i
jobben och det är bara att gnugga på.
Turbo Viking - En positiv häst som har
börjat bli lite kaxig. Han gör det vi begär
och 1.26-1.27 har han lunkat. Nu ska vi
skärpa till honom så får vi se om det kan
bli kval under juli.
Turbolines - Den enda Turbo Sund-aren
som vi inte har kört premielopp med men
det kommer under juli för hon har släppt
till och känns klart bra för dagen. Vi ligger på 1.30-farter i jobben.
Turbonina - Som jag sagt tidigare är hon
lik sin mor både till utseende och uppförande. Hon är snäll, sammarbetsvillig så
det är inga problem. 1.28 lunkar hon för
dagen.
Zelda Boko - Är just inkommen och har
bara gått ett lugnt rakbanejobb. Allt är väl
så långt.
tREÅRINGAR
Arnizette Nova - Är inte helt 100 men i
jobben fungerar hon perfekt. Hon har gått
19,5/1600 m och startar om några veckor.
Global Kilkea - Är opererad i ett framknä
och blir borta några månader.
King of My Heart - Har bra kapacitet inombords men har ett omoget uppförande.
Får vi bukt med det vinner han lopp när
som helst för han känns fin i jobb.
Kulls Monique - Trodde jag på bättre
utveckling än vad hon har visat. Vi lägger om träningen lite nu och hoppas hon
tänder till.
No Shame - Har vi haft i några veckor
och han är en fin häst som var långt kommen. Han gick 22,8 i kvalet trots galopp
och är inte så långt borta från start.
Petite Ribb - Tycker jag har en hygglig
form men hoppade från start senast vilket hon aldrig gjort tidigare. Jag hoppas
det var en tillfällighet och på sin stigande
form hoppas jag hon får tjäna lite pengar i
de kommande starterna.
Rocky Race - Äntligen, efter en hel del
otur med dåliga lägen, fick han kliva fram
i dödens och avgöra Breeders Crown-loppet. Han har något fint lopp på Romme
om några veckor så vi siktar mot det innan vi ger oss ut i hetluften.
Yosemite Boko - Gjorde något kanonlopp
i början av månaden och visade vilken
stark och rejäl häst han är. Senast tappade
han aktionen men tog sig ändå i mål på en
hygglig tid som fyra. Han ska kollas upp
ordentligt innan nästa start.
Yucay Boko - Tyvärr är han säsong i stort
sett spolierad i och med en ny blödning

i gaffelbandet. Han är behandlad med
stamceller så jag hoppas det kan skynda
på läkningen.
Yurrae Boko - Tycker vi smyger på en
viss utveckling hela tiden och hon har gått
1.22 full väg i banjobb. Jag tror hon är på
rätt väg nu.
FYRAÅRINGAR
Alandias Lime - En liten travare som ofta
är med där framme och gör allt hon kan.
Vi startar på och hoppas det stämmer med
positionerna så hon kan spara speeden till
300 kvar.
Albert Hall - Tycker jag har uppträtt segt
i starterna efter årsdebuten. Han kan bättre och jag får försöka plocka fram det ur
honom.
Bianca Trizz - Har vi inte haft i så många
veckor men hon har gått några jobb sedan
hon kom. Jag tycker hon har blivit stabilare i jobben och vi provar att starta under
juli så får vi se vad hon kan prestera.
Big River Supreme - Har gjort två riktigt
bra lopp med två andraplatser som följd.
Jag hoppas formen sitter i för då ska han
kunna vara med och segerstrida under
sommarmånaderna.
Friendly Friend - En finkänslig dam som
behöver ha allting i stort sett serverat.
Om hon får invändiga lopp så är det inte
många som springer ifrån henne men hon
har kanske svårt att sticka nosen först.
Pink Demon - Har varit hemma hos ägaren några veckor men känns bra i jobben
nu och är stark och rejäl. Han är startklar
och ska kunna räcka till någon framskjuten placering i sin låga klass.
Pommier - Har tränat på ganska normalt
en tid och jag provade henne och körde
under 1.20 i några intervaller. Hon har
blivit betydligt bättre men det är ändå
några veckor kvar till kval.
Red Light Girl - Tycker jag jobbar bättre
än vad hon presterar men har haft otur och
suttit fast och galopperat. Hon kommer att
starta på under juli så jag hoppas hon har
lite flyt och får nya poäng.
Silvernova - Har gjort mig besviken. Han
känns helt perfekt men uppträder väldigt
tråkigt och oinspirerat i lopp. Vi kommer
att lägga om träningen med endast galoppintervaller under sadel.
Simb Lorrikeet - Har haft mycket småproblem som hon har dragits med vilket
har satt ner hennes startande i år. Senast
gick hon dock nytt rekord som fyra från
ledning och hon behöver kanske ett par
lopp till för att komma tillbaka. Jag tror
hon kan hävda sig väl under sensommaren.
Staro Boris - Vaknade till och jobbade

riktigt bra men i debuten blev han lite
rullig och galopperade tyvärr i ledning i
första sväng. Han har inte samma förutsättningar som sin helbror Staro Almab så
vi får inte förvänta oss allt för mycket av
honom.
Thegoldenshoe - Han klarar inte av tävlingsbiten så det får vara sluttävlat för honom.
Yahaa Brodda - Spurtade som en demon
till vinst senat efter att ha uppträtt oinspirerat innan det. Vi får hoppas att hon visar
det i fler lopp framöver.
ÄLDRE
Alandias Kismet - Har mest otur och
hamnar i trötta ryggar och får inte till det
i lopp. Hon är värd ett bättre öde och det
känns att formen sitter där. Jag hoppas det
släpper så hon får lite stolpe in framöver.
Defi Trizz - Har känts fin i jobb men förvånade mig med att galoppera från start
senast. Jag hoppas hon kan vara med och
tjäna fina pengar framledes.
Engesve Bella - Har varit ute ett par veckor och betäckts med Järvsö Viking. Vi ska
dock försöka få tillbaka henne i tävlingsmässigt skick och göra några starter i höst
så får vi också såklart hålla tummarna för
att hon blir därktig.
Goldie Crown - Var bra som tvåa för mig
i Rättvik men har haft lite stolpe ut i sina
framträdanden. Hon ska sitta på innerspår
och smyga så länge som möjligt.
High Ace Laday - Kan springa men det
är sällan hon tar fram det. Vi har varvat
monté och sulky och det ser inte så ljust
ut men hon jobbar bra och vi ska försöka
ett par starter till på hemmaplan.
Kulls Nero - Tycker jag har höjt sig lite
och varit ute i långa lopp och tjäna fina
pengar. Med rätt lopp och lite tur kan han
kanske t.o.m. vara med i segerstriden.
Loftus Road - Har inte varit helt kurant
efter senaste starten men det ser ut som att
det släpper och han har blivit allt bättre.
Vi siktar närmast på något lopp hemma på
Rättvik under juli.
Nilas Gene - Var direkt dålig i midsommar och vad det beror på har vi inte hittat
någon förklaring till. Han är som han ska
i jobb så han får starta på och vi försöker
hitta lämpliga uppgifter.
Oliver Gene - Uppträder väldigt ojämnt
måsta jag säga men de dagar han tar i är
han med och gör upp om segern vilket han
visade senast då han sprang på halvfart till
delad vinst. Vi nöter på så får vi se om han
bli bättre.
Ringside - Har toppform och avgjorde ett
par lopp från dödens senaste tiden. Det
finns inget att klandra den lille kämpen
för och han är hård nog att starta regelbundet.

Staro Almab - Har fått några lopp i sig
och det känns att han är rejält på gång
men det är något som stör honom. Vi
måste hitta vad det är så vi får honom att
fungera helt 100. Jag tror han går en fin
höst till mötes.
Toast Master - Tycker jag har gjort en
hel del bra lopp faktiskt men senast ballade han ur på 3000 m så jag får försöka
hitta medeldistans-lopp åt honom istället.
Han kan vara med och tjäna fina pengar
på hemmaplan.
Västerbo Traveller - Har varit inne och
gått något banjobb och verkar faktiskt helt
ok. Det får bli ett banjobb till innan vi tittar i propositionen. Han är en fin, allround
häst med fortsatt utveckling.
ÄNDRINGAR
IN:
Bianca Trizz -04 e. Victory Party
No Shame -05 e. Wall Street Banker
Pink Demon -04 e. Demon Sid
Zelda Boko -06 e. Fram Above
UT:
Quayle Gene

stall frick
TVÅÅRINGAR
B.W.L.Power - Gör allt rätt hela tiden
och känns riktigt fin för dagen. Han joggar 1.25 i träning.
M.T.Encourage - Går mycket mängdträning och blir starkare för varje dag. Vi har
ännu inte kört några tider att prata om.
TREÅRINGAR
B.W.L.Champion - Gjorde en ruggig
insats bakom en omöjlig Maharaja i E3finalen. Han ska gås igenom nu i veckan
och om allt verkar bra med honom siktar
vi på Ulf Thoresens Minne i Jarlsberg den
13:e.
Elsa Nobell - Blev mystiskt halt när hon
skulle debutera och är inte helt återställd
utan har bara joggat. Hon blir dock bättre
och bättre för varje dag och kommer att
gå något rejält jobb innan det åter är dags
för debut.
Evelina Xing - Har gjort det riktigt bra
i två starter men efter det har hon hostat
och varit lite förkyld så hon har stått på
lite medicinering och fått ta det lugnt. Nu
känns hon återigen fin i jobben så det blir
eventuellt start den 16:e på Gävle.
Jollie Whitsun - Nöter på och går nedåt
1.21-tider. Meningen är att hon ska debutera i månadsskiftet.rast.

FYRAÅRINGAR
Candy Race - Har varit en liten besvikelse utan någon riktig förklaring. Senast
kan det har varit opassande bana och jag
hoppas det var orsaken. Hon har fått ta det
lite lugnt en period och ladda batterierna
så vi får hoppas det bara var en svacka
och att hon hämtar sig till sensommaren.
ÄLDRE
Barbaras Courage - Fortsätter att träna
på och ska gå några skarpare jobb innan
det ev. blir start.
Can Trust - Gör jämna och bra lopp hela
tiden och går fullt godkänt. Hon får starta
kontinuerligt och kommer att fortsätta
tjäna fina pengar framöver.
Sharp Launcher - Dummade sig direkt
från start senast då vi fick vänta länge innan starten och han stressade upp sig. Jag
fick ingen värdemätare då så Katrin får
prova honom till Dam-SM uttagningen så
får vi se vart han står. Han är i alla fall
bättre än raden.
ÄNDRINGAR
UT:
Midinette, Solöns Raptor

