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Seger i hälften av

loppen i mars!

Omslaget:
Kajsa Fricks lysande stallformen håller i
sig. Under mars vann hennes hästar hälften av loppen de ställde upp i!
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Stall leif witasp MARS 2008
Antal

1

2

3

Seger

Plats

Prissumma

19

0

1

2

0%

16%

89.000 kr

vinstrikaste hästAR MARS

Rocky Race (2 st 0-0-2) 60.000 kr
Det är tur att det ﬁnns något glädjeämne emellanåt och jag
tänker då först och främst på Rocky Race och Yucay Boko,
varav den sistnämnde jag hoppas kommer tillbaka.
Jag har hela vintern klagat på att hästarna är väldigt upp och
ner så jag väntar mig att ett ﬂertal ska göra bättre ifrån sig
än vad de visat hittills. Det är bara att hålla huvudet kallt och
jobba på.
/Leif

Stall kajsa frick Mars 2008
Antal

1

2

3

Seger

Plats

Prissumma

6

3

0

0

50%

50%

95.000 kr

vinstrikaste häst MARS

Sharp Launcher (2 st 1-0-0) 50.000 kr
Hästarna har gått fantastiskt bra i inledningen på det här
året och de tre som har vunnit måsta jag plussa lite extra
på. Jag tycker man ska se upp med Can Trust framöver för
hon har lite pengar på sig och även Midinett ska bli intressant. Det känns att det är mycket fart i henne, så bara hon
släpper till...
Jag och familjen har avnjutigt en vecka i Egypten och laddat
om batterierna till sommaren. Det har varit riktigt skönt!
/Kajsa

nyhetsbörsen
MARS 2008
080309

080307

Sharp Launcher B.W.L.Champion ännu obesegrad
överlägsen
Sharp Launcher hade inte riktigt
fått till det i årets tre starter.
Under gårdagens tävlingar på
Gävle ﬁck han dock en gruvlig
revansch.
I ett femåringslopp över 2640 m
spelades Gallant Baron-sonen till
klar favorit och det skulle visa sig
vara helt riktigt. Kajsa placerade
sin adept perfekt till i andra utvändigt och ut på bortre långsidan gav
hon honom full anfallsorder. Sharp
Launcher rundade enkelt täten och
tog över ledningen i slutsvängen.
Han försvann sedan ifrån sina konkurrenter till en totalt överlägsen
seger.
OLA HALLERSTEDT

Tre segrar på lika många starter.
B.W.L.Champion har börjat sin
karriär som tävlingshäst på bästa möjliga sätt.
I fredags gjorde Pine Chip-sonen
sitt tredje framträdande i livet och
precis som de två tidigare slutade

även den här starten med seger.
Från innerspår kunde Kajsa Frick
direkt ta hand om ledningen och
B.W.L.Champion ﬁck sedan bestämma i täten. Kajsa ökade sedan
farten på slutrundan och över upploppet gick treåringen undan till en
enkel seger värd 40.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

080315

Turlig seger för Can Trust
Rättvikstravet startade en ny säsong med lunchtrav i fredags.
Hemmatränaren Kajsa Frick
var givetvis med och tog en seger
med egentränade Can Trust.
Can Trust sepelades till knapp fa-

vorit och från sitt sjättespår bakom startbilen susade femåringen
direkt till ledning. Väl i tät ﬁck
Kajsa bestämma efter behag men
500 kvar kom andrahandsfavoriten
Nina Yen fram utvändigt. Dessa
två kämpade sedan sida vid sida

sista halvvarvet och knappt 100
kvar hade Nina Yen kopplat grepp.
Strax innan mål blev det dock galopp och segern gick då istället till
måltvåan Can Trust.
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

MÅNadsrapport MARS
stall witasp
TVÅÅRINGAR
Arnie’s Laphroaig - En häst med bra
grundkapacitet som dock är i trotsåldern
för dagen. Vi får övervinna det innan vi
jagar på honom allt för mycket men vi har
i alla fall passerat 1.40-strecket.
Carabiner Hanover - Har gått en hel del
mängdträning och är ﬁn för dagen. Han
har en härlig utstrålning men har inte gått
några snabbare tempon än.
Castor Race - En stor modell men som
ändå har bra driv i steget. Han har gått
1.35/1600 m på ett bra sätt.
Dream Turbo - Är opererad för lösa benbitar och går bara motion för dagen.
Enzo Wibb - Har bra utstrålning och börjar få till det efter en lång växtperiod. Han
känns ﬁn för dagen och vi har kört nedåt
1.40 med honom.
Gliding Strength - En ﬁn liten jänkarbrud som är lätt i travet och hon har redan
gått 1.40/1600 m.
KC Spring Caviar - Har nog haft en
växtperiod en tid och inte varit lika mjuk
och ﬁn. Det börjar dock ge med sig och
det känns att det ﬁnns bra fartresurser i
henne.
Ocean Turbo - Har vi nyligen fått in i träning. Han är en ﬁn travare men han svävar
fortfarande i det blå.
Pain Riche - Har varit helt fräsch i snart
två månader nu. Han är en spänstig och ﬁn
individ som vi har kört nedåt 1.40 med.
Piacenza - En liten tjej som har sprungit
1.40. Man blir imponerade av vissa individer och av vadd e kan ta fram bara på
inställning.
Roseley Gene - En ﬁn travare med ett energiskt driv i steget. Hon gör det vi begär
och har gått 1.35/1600 m.
Rural Legend - En lite mindre modell med ﬁn utstrålning som går mycket
skogsträning. Han har inte gått några tempojobb ännu.
Sergei Hanover - Har varit helt klanderfri
ända sedan han kom från Amerika. Han
har gått mycket träning och även några
jobb. Jag har kört nedåt 1.40 med honom
och allt ser bra ut.
Tunsta Turbo - Gick premielopp i början
av månaden och skötte sig utmärkt. Han
är en trevlig individ att ha att göra med
och tiden han gick då är det snabbaste han
gått.
Turbo Trizz - Kan vara lite knölig mellan
varven men blir bättre och bättre ju mer
träning hon får. Hon har passerat 1.40 på
ett enkelt vis.
Turbo Viking - Gick premielopp i början av månaden och det fanns inget att

anmärka på. 31,1 som han gick då är det
snabbaste han gått och det ﬁnns inget att
klaga på.
Turbolines - Har haft en del småskavanker och bekymmer men ändå gått skogsträning. Hon har även gått något lätta jobb
på banan men vi håller oss bara runt 1.50farter.
Turbonina - Börjar växa till sig lite och
är en liten tuff märr som rör sig på ett bra
sätt.
tREÅRINGAR
Arnizette Nova - Börjar komma tillbaka
till sin fjolårsform och känns faktiskt stark
och ﬁn. Hon får några jobb till innan det
blir årsdebut.
Global Kilkea - Har potential att kunna
hävda sig väl tycker jag men hon tar inte i
på rätt ställen i loppen. Om hon lär sig det
kan vi få riktigt roligt framöver.
King of My Heart - Tycker jag sitter inne
med en väldigt bra kapacitet men det har
inte stämt i det två starter han gjort. Han
är uppkollad men vi hittar inget fel så det
är upp till tränaren att lösa balanseringsfrågan och lyckas det ska man se upp med
honom.
Kulls Monique - En liten ärtig tjej som
gör så gott hon kan och har tjänat någon
krona. Allt är väl i jobben och hon går riktigt hyggligt för dagen.
Petite Ribb - Kom kraftigt under senvintern och är klar för kval. Hon har gått
1.21/1600 m på ett enkelt vis.
Quayle Gene - Galopperade på Örebro
senast men jag hoppas det bara var en tillfällighet. Han känns helt ok i de jobb vi
har gett honom och han får starta på.
Rocky Race - En jätteﬁn treåring som senast visade en bra avslutning bakom Lord
Capar. Han är smidig och ﬁn efter det loppet och vi ser fram emot fortsättningen
med tillförsikt.
Ultracane - Har vi kastrerat så han går
bara motion för dagen.
Wind of Heaven - Känns stark och ﬁn
i jobben men har problem med startmomentet. Om hon klarar det kan hon räcka
långt i sin låga klass.
Yosemite Boko - Var ﬁn i kvalet med en
snabb avslutning och vi har gnuggat på
efter det. Förhoppningsvis ska han vara
startklar i början av maj.
Yucay Boko - Har gjort imponerande
ifrån sig men ﬁck tyvärr problem med ett
bakben. Han tog det lugnt ett par veckor
men återupptar träningen nu igen. Han är
en talang som jag hoppas håller sig fräsch
i sommar.
Yurrae Boko - Blir faktiskt ﬁnare så nu
har vi börjat skärpa till henne i jobben. Vi

har kört 1.21/1600 m med henne men hon
behöver mer tid på sig. Hon har även fått
en minihäst som rumskamrat för att hjälpa
henne med aptiten.
FYRAÅRINGAR
Alandias Lime - Har vi behandlat i framknäna efter senaste starten och hon har
återupptagit några lätta jobb. Hon måste
dock ﬁnslipas innan nästa start.
Big River Supreme - Har varvat bra och
sämre insatser tycker jag så nu får han
vara någon vecka. Han får sedan starta
hemma på Rättvik den 18.e mot, förhoppningsvis, lättare motstånd.
Friendly Friend - Är klar för årsdebut
och är mycket jobbad under vintern. Det
känns som att hon har en hel del kvar att
hämta på tävlingsbanan.
Mosippa - Dras med sitt problem med
vänster bog och armbåge men var ändå
ﬁn i senaste jobbet och har lopp hemma
på Rättvik den 18:e.
Pink Demon - Var inte att känna igen senast men det kan har berott på banan och
att han gick med vinterskor. Han gick ett
1.21-jobb förra veckan med gott om krafter kvar så det är tydligen ingen fara med
formen.
Pommier - Har vi kört mycket mängd
med ett tag och hon har bara gått något
1.35-jobb. Allt är väl så långt.
Red Light Girl - Har blivit bättre och
bättre ju varmare det blivit och var klart
godkänd som tvåa senast. Hon känns ﬁn
efter det och jag hoppas att det har lossnat
för henne nu.
Silvernova - Har ingen rolig resultatrad
men kan betydligt bättre. Han känns även
bättre men är lite seg i kroppen så vi får ta
ställning till kastration eller inte. Kapacitet ﬁnns det i alla fall i honom.
Simb Lorrikeet - Fick en hovböld för
några veckor sedan men blev jätteﬁn efter
det. Tyvärr råkade hon sedan ut för en ny
böld på den andra foten så jag hoppas den
läker och att det lossnar för henne.
Spicy Knight - Har jobbat hyggligt en
längre tid faktiskt men har svårt att komma med i lopp. Den dagen hon kommer ut
behöver hon säkert lopp i kroppen.
Staro Boris - Blir smått bättre undan för
undan faktiskt och har gått 1.21/1600 m
som snabbast.
Thegoldenshoe - Kvalade efter en del
ombalanseringar och fungerade riktigt
bra. Vi har kört något 1.21-jobb med honom och siktar på att starta under månaden.
Yahaa Brodda - Var bra i årsdebuten men
lite blekare efter det. Hon är på väg uppåt
nu med lopp i kroppen så jag tror hon se-

gerstrider när som helst.
ÄLDRE
Alandias Kismet - Har kommit igång
och gått några jobb. Hon känns fräsch och
ﬁn för dagen men det är någon vecka kvar
innan vi kan titta i propositionerna.
Deﬁ Trizz - Är fortfarande i Frankrike
men det är opassande distanser för henne.
Hon var ute häromdagen i monté över
3000 m. Hon ledde länge men tröttnade
sista biten så hon kommer att åka hemåt
snart.
Engesve Bella - Har vi skärpt till träningsmässigt och hon var ﬁn i senaste jobbet på
1.32 full väg.
High Ace Laday - Är upp och ner och
det ﬁnns mer att hämta ur henne. Hon
har växt till sig och ser riktigt ﬁn ut för
dagen så jag förväntar mig att hon ska ta
i lite. Hon borde ha mer att visa av sitt
kunnande.
Kia Darban - En härlig individ trots att
hon är så skör som hon är. Jag försöker
hitta 1600-meterslopp för då håller hon
ihop. Det ﬁnns väldigt bra kapacitet i henne men det är fräschören som spökar.
Kulls Nero - Är åtgärdad efter senaste
starten och känns bra i jobben nu. Han
brukar kunna tända till när våren kommer
och förhoppningsvis tjänar han en hel del
pengar framöver.
Loftus Road - Är ojämn i sitt agerande
men det ﬁnns viss kapacitet i honom. Jag
är dock rädd att han varit för skadedrabbad så det hämmar honom.
Nilas Gene - Är åter i träning och har bara
gått motion sedan han kom tillbaka så han
är svårbedömd för dagen.
Oliver Gene - Det ﬁnns bra fart i honom
men jag måste leta autostartslopp där han
gör sig bäst gällande. Det är tyvärr långt
mellan det men om han får till det har han
kapacitet som räcker i klassen.
Ringside - Var struken senast då han ﬁck
en böld på ett bakben som sprack. Han är
kvitt det nu och har gått jobb och känn
som han ska. Han är ofta med där framme

och tjänar pengar.
Staro Almab - Har gått en hel del jobb
och börjar faktiskt komma ner i startklara
tider. Han tjänade mycket pengar ifjol så
han får några jobb till innan årsdebuten
och han ska bli intressant att följa den här
säsongen.
Toast Master - Har gnuggat på rejält i
backen och så långt är allt väl. Han saknar
kanske det riktiga tempot när han kommer
ut till start men ska ändå kunna duga i sin
klass.

och rejäl. Hon är helt enkelt sen så det tar
en stund till innan det blir kval.
Midinette - Känns riktigt rejäl i jobben
men det är först i lopp som hon har krånglat till det. Hon får starta med autostart så
hoppas jag hon går felfritt för hon har fat
att tjäna mer pengar.
Midnightconfession - Skulle kvala för
två veckor sedan men ﬁck en korsförlamning och ﬁck ta det lugnt. Han ska kvala
och sedan blir det några ﬁnslipande jobb
innan debuten. Han går 1.20-1.22 för dagen.

ÄNDRINGAR
IN:
Nilas Gene -02, Lindy’s Crown - Miss Hambleton
Ocean Turbo -06, Turbo Thrust - Misery

FYRAÅRINGAR
Candy Race - Har svikit i två starter utan
förklaring så hon har varit ett litet bekymmersbarn hittills. Hon ﬁck en vila och
känns ﬁn i jobb igen så hon får gå något
skarpare jobb innan start

stall frick
TVÅÅRINGAR
B.W.L.Power - Knallar på och vi har
kört mellan 1.28-1.30 och har legat där en
längre tid nu. Han rör sig väldigt bra och
ser lovande ut.
M.T.Encourage - Har jag kört 1.35 full
väg med på ett bra sätt. Det tar ett tag för
henne att växa in i sin stora kropp men
hon lägger mycket mark under sig.
TREÅRINGAR
B.W.L.Champion - Har fått en liten paus
nu men ska ut i ett kanonlopp på Gävle
den 12:e. Allt ser fortsatt bra ut med honom och han har bara gått lite lugnt mellan starterna.
Elsa Nobell - Har ryckt upp sig markant
sista veckorna och vi har legat runt 1.25tider i jobben. Det ser stabilt ut och hon
kan kvala i början av maj.
Evelina Xing - Är fortsatt ﬁn i jobben och
ska kvala den 18:e. Hon har gått under
1.20 full väg i träning och har inte långt
kvar till debut efter kvalloppet.
Jollie Whitsun - Har vi kommit ner till
runt 1.25-tider med och hon känns stark

ÄLDRE
Barbaras Courage - Har vi nu behandlat
på vinst och förlust. Hon kommer ändå att
betäckas i maj men vi får se om vi eventuellt kan göra någon start till innan dess.
Can Trust - Fick vinna senast och hade
jobbat bra inför det. Det ser positivt ut
och hon fortsätter att starta och har mer
att hämta på tävlingsbanan.
Indra Whitsun - Känns riktigt ﬁn i jobben men ﬁck oturligt en svullnad på ett
knä och har därför inte kommit ut i något
lopp. Hon startar inom två veckor.
Sharp Launcher - Var bra som femma
i V75 senast och fortsätter att starta på.
Han får gå några lättare lopp innan vi provar rikstoton igen.
Trocadero Sund - Dummade sig bakom
bilen senast vilket jag inte har någon riktig förklaring till. Han känns ﬁn i lugna
jobb och fortsätter att starta på.
ÄNDRINGAR
UT:
Stenborgs Caisa, Stråets Pepzy

Turbo-grabbarna ute och luftar sig!

