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Stall Leif Witasp
& Kajsa Frick
RAPPORT FÖR NOVEMBER

Miljonskräll
av Deﬁ Trizz

STALL LEIF WITASP NOVEMBER 2006
Antal
28
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Seger Plats Prissumma
7%
32% 204.700 kr

Vinstrikaste häst November:
Deﬁ Trizz
(2 st 1-0-0) 91.000 kr

November var en månad jag inte kommer att
komma i håg någon längre tid. Det började
visserligen bra med Deﬁ Trizz’s V75-seger men
det gick i moll ganska omgående.
Staro Yzerman har lämnat min träning för att gå
ner till Frankrike och tävla i vinter. Det tycker
jag inte känns roligt för det här är en häst som
man verkligen ha gillat.

Förändringar i boxarna:
UT: Absolut Dirt, Carmen Cafe, Cello C.D., Staro Yzerman, Super Braxen

E T T Å R I N G A R
Conventum Hall - En liten ﬁn travare
som gör allt rätt och han rör sig på ett bra
sätt.
Evelina Xing - En stor, lite gänglig sak
som dock har ett bra driv i steget.
Kulls Monique - En liten ettrig sak som
går motion och vi har börjat köra lite
skogsturer.
Petite Ribb - En liten klok häst som är
opererad för en lös benbit
Quasimodo Gene - En rejäl häst och allt
är bra så här långt
Quayle Gene - Han är lik sina bröder Nilas och Perfect med ett runt och härligt
driv i steget. Allt väl så här långt.
Ultracane - En rejäl häst som har varit i
vagn någon månad nu.
William Nobell - Tycker jag bara växer
och blir en stor sak. Han går sina motionsturer i skogen.
Wind of Heaven - Rör sig betydligt bättre
än vad hon ser ut för. Hon går motionsturer för dagen.
Yosemite Boko - Jag är klart nöjd med
honom och han har faktiskt visat 1.50 ett
varv. Allt ser bra ut så här långt.
Yucay Boko - En stor häst som ser färdig
ut men han är fortfarande lite slapp.
Yurrae Boko - En lättspringande dam
och det här blir givetvis högintressant att
följa.

T V Å Å R I N G A R
Alandias Lime - Gick riktigt bra på Solvalla senast och var nära segraren i mål.
Hon avslutade vasst då och får göra en
start till i år innan vinterträningen.
Albert Hall - Blir allt bättre och känns
mjukare och ﬁnare. Jag har inte tryckt till
honom i jobb än utan vi smyger sakta men
säkert. Den dagen han är helt 100 kommer det att gå fort.
Bandit Zon - Gick 1.26 full väg förra
veckan och är så gott som helt perfekt
för dagen. Han kommer att jobba på i full
utsträckning så får vi se om det kan bli
någon tidig treåringsstart.
Bekele - Går bara rejäla motionsturer efter kastrationen.
Bianca Trizz - Har gått mycket rakbana
och backjobb en period. Hon är nu klar
för några skarpa banjobb och har gått 1.21
som fortast på rakbanan.
Big River Hotlips - Är fortfarande lite
slapp men blir allt bättre. 1.26 full väg har
hon klarat av och hon kommer mer och
mer. Det är bara träning som gäller för
hennes del.
Big River Supreme - Går sina 1.30-jobb
för att bygga upp sig och blir allt starkare.
Han har lagt på sig och är en positiv individ.
Eliza Keeper - Har fått en massa 1.25jobb och när vi har provat till henne har
hon visat farter nedåt 1.20/1600 m. Hon
behöver någon vecka till att ﬁnslipa och
sedan är hon startklar.

Friendly Friend - Är opererad för en lös
benbit och är konvalescent för dagen.
Hectory Vib - Var jätteﬁn i några jobb
men drog tyvärr på sig en väldig lymfangit och ﬁck hög feber och blev tjock i
benen. Han är nu på bättringsvägen men
tar det bara lugnt för dagen.
Kitty Gel - En stor dam med bra fart i
kroppen och jag har faktiskt kört runt
1.20/1600 m med henne. Hon får debutera som tvååring och jag förväntar mig
att hon gör bra ifrån sig. Hon ska kunna få
lite pengar på sin inför treårssäsongen.
M.T.Campari - Går 1.25 full väg och får
några sådana lopp. Det är en trevlig häst
som jag tycker har utveckling i sig.
M.T.Classic Mix - Växte mycket och gick
premielopp. Han har fått gå lite tufft i skogen efter det och det blir så några veckor
till innan vi återupptar snabbjobben.
Perfect Gene - Fick en liten sårskada
för några veckor sedan men den läkte efter några dagar. Han har gåt 1.35 i jobb
efter det och innan skadan hade jag kört
1.24/1600 m. Det sprang han på lätta
ben.
Pink Demon - En ﬁn häst med lite klipp
i steget. Han bollar med 1.25-tider för
dagen och det får han gå några jobb till.
Sedan får vi se om det blir någon februaristart eventuellt.
Simb Lorrikeet - Har gått mycket backträning och det är nu dags att sänka lite
farter. Jag har kört nedåt 1.20/500 m på
rakbana som snabbast.

Spicy Knight - En härlig travare som har
ärvt lite av sin far. Vi bygger henne och
jag körde 1.25/1600 m i senaste jobbet.
Thegoldenshoe - Har gått 1.26 full väg
och blev lite sliten på de jobben så han har
fått en liten paus.
Yahaa Brodda - En häst som blir bättre
desto fortare det går. Hon är klart intressant och jag har kört 1.24-1.25 full väg i
jobben. Vi skyndar långsamt med henne.
T R E Å R I N G A R
Alandias Kismet - Gjorde några bra starter men blev lite framhalt efter det. Hon
är åtgärdad i två omgångar och nu hoppas
vi att vi har hittat rätt. Det är en ﬁn häst
i grund och botten så vi är lite rädda om
henne.
Cafu Cafe - Har varit fräsch och ﬁn en
längre tid och har bra form dessutom. Allt
är väl i jobben så jag hoppas det lossnar
för honom och han är värd ett bättre öde
i nästa start.
Catch the Moment - Är klart uppåt i
jobben och har fått en hel del jobb efter
behandling på höstkanten. Jag har kört
1.19/1600 m och hon bör räknas i den nuvarande, låga klass hon beﬁnner sig i.
High Ace Laday - Gick bra till slut senast på Romme och har jobbat på i full utsträckning efter det. Hon startar på lördag
i V75 och det här är en häst som tjänar
ﬁna pengar.
Juliano Nobell - Är upp och ner hela tiden och var inte till sin fördel i debuten då
han galopperade i ledning i första sväng.
Han är behandlad efter det och vi har börjat smyga ner honom i tider. Han står inför
ett litet elddop i något jobb framöver.
Kulls Nero - Jag tycker han var lite uppåt
senast och det bekräftade han i ett jobb för
någon vecka sedan då han var riktigt på
tårna. Det ﬁnns fart i hästen och vi får se
om han visar det även i lopp.
Loftus Road - Tycker jag gjorde ett riktigt bra lopp i debuten då han avslutade
väldigt bra. På Solvalla ett par veckor efter var han helt ofräsch och agerade väldigt knepigt. Han är genomgången och vi
har justerat en del saker och jag hoppas
han tar fram det han visade i debuten.
Mister Sarajevo - Har varit borta en tid
men har gått 1.25 som snabbast efter sin
frånvaro. Han har blivit spänstigare och
fått hull på sin stora kropp. Det är bara
jobb och arbete som gäller för honom
framöver.
Pine Nut - Var jag väldigt besviken på för
ett par starter sedan och senast på Solvalla
körde jag defensivt och vi hade då krafter
kvar. Hon jobbar fullt bra och jag tycker
det är en häst med förutsättningar som ser
intressant ut.

Sara Nobell - Galopperade senast på
Solvalla och efteråt visade det sig att hon
hade bekymmer med ett framkän. Hon visade ändå bra styrka trots galoppen och
var klart godkänd. Hon är åtgärdad nu och
ﬁnns det lopp planerar jag ny start i slutet
av december.
Staro Alladin - En besvikelse och han
bör kunna betydligt bättre än vad han har
visat. Jag tror han kan det också och vi
får lägga om träningen om det ska hända
något.
Staro Almab - Börjar visa startklara takter igen och jag har kört 1.21 full väg och
han var inte tom på det. Han får några
jobb till, sedan är han tillbaka i hetluften
igen.
Toast Master - Har hoppat bort sig i ett
par starter men känns fräsch och ﬁn i jobben. Han har humöret lite emot sig och
blir för peppad när det blir lopp. Det här
är en häst som kan gå långt om han dämpar sin iver.
Vanessa Boko - Är klart på gång nu och
känns väldigt fräsch och ﬁn för dagen.
Jag har kört 1.21 full väg med henne och
hon är långt gången tycker jag. Om det
blir någon mer start i år eller inte får tiden
utvisa.
F Y R A Å R I N G A R
Celan Cafe - Har varit behandlad lite för
sitt gaffelband och är fräsch och ﬁn för
dagen. Vi får se vad som händer med honom.
Deﬁ Trizz - Var klart bra vid V75-vinsten
men sämre gången efter från ledning. Det
är kanske inte hennes likör och vi provar
att ge henne rygglopp istället. Hon har ﬁn
form för dagen och startar i V75 igen på
lördag.
Engesve Bella - Har haft en tuff säsong
och har fått ett par veckors semester innan
vi tar upp vinterträningen. Vi får hoppas
på snö så hon får arbeta lite.

Ida Nevada - Går inget för mig så nu för
ﬂickorna ta över och köra. Jag har förstört
resultatraden på henne men hon är inte så
tokig utan bör tjäna ﬁna pengar i sin låga
klass.
Kia Darban - Har kommit ner i tider runt
1.30-1.35 och peppar, peppar är allt väl så
här långt. Det här är en häst jag hoppas
kommer tillbaka igen.
Lady Wall Star - Krånglar mest hela tiden men för dagen är det hyggligt. Hon
har dock inga poäng och därför svårt att
komma med i lopp. Vi ligger lågt tills hon
visar bättring i lopp.
Nilas Gene - Var tvungen att gå två kvallopp för att bli godkänd för start och löste
det bra. Han var bra förra vintern och jag
hoppas han kommer tillbaka i samma för
fattning. Det är tyvärr tunt med lopp för
hans del men jag får hitta på något lämpligt.
Ringside - Jobbar på som vanligt och gör
allt rätt. Han är lättplacerad i lopp och tar
han bara i för fullt vinner han och det var
just det som hände nu senast.
Track Dust - Har gjort det väldigt bra och
jag var lite offensiv senast och då sänkte
han rekordet ganska så bra i ett rikstotolopp. Formen är det ingen fara med och vi
får leta lite längre distanser åt honom då
han är mer stark än speedig.
Ä L D R E
Bognor Regis - Varvar bra och sämre
prestationer men bör kunna lite till än
vad han har presterat. Han är beroende
av smyglopp så jag får köra på chans och
hoppas att det löser sig, då kan han vara
med där framme.
Toofasttocatch - Var dålig senast och har
tagit igen sig lite. Det blir lugna jobb någon vecka till framöver.
Turbo Sund - Kommer hem i början av
december efter sin sejour med avelsarbete.

Två år sen sist... Ringside en vinnare igen!

E T T Å R I N G A R
B.W.L.Champion - Gör allt man begär
och går mängdträning för tillfället.
Elsa Nobell - Går bara mängträning för
dagen och kommer att bli en rejäl dam
med bra steg.
Kryddan Fix - Går bara mängdträning
och växer från och till så hon kan vara lite
knölig. Det är dock en ﬁn häst med bra
driv.
T R E Å R I N G A R
Conrads Gun Brith - Nu provar vi med
Leif i sulkyn nästa gång och hoppas hon
kommer på andra tankar. Det ﬁnns fart
men hon krånglar ofta till det när det blir
allvar.
Indra Whitsun - Har jobbat bra en längre
tid nu och det känns även som att hon har
mognat psykiskt. Det ska bli intressant att
se vad hon uträttar på onsdag.
Kibosh - Jag tycker äntligen det börjar
lossna för honom och han har gått 1.25
som fortast. Om han får fortsätta vara hel
och fräsch är det inte otänkbart att det blir
start i december.
Lass John - Har varit behandlad och fått
lugnt jobb efter det. Han känns bara bra
och startar på tisdag från ett bra läge, så
det ser intressant ut.
Petit Zin - Har gjort det bra och är jämn
och nyttig. Han får starta på under vintern.

F Y R A Å R I N G A R
Oceans Eleven - Jag tycker han börjar
hitta stilen på allvar nu och har gjort två
bra lopp på slutet. Vi fortsätter att hitta
långlopp åt honom och får han vara fräsch
och ﬁn går han en ﬁn vinter till mötes.
Oliver Karsk - Snubblade sig i fel senast
och gick ett anständigt lopp efter det. Den
riktiga gnistan ﬁnns inte där men eftersom
han är en halshäst får vi hoppas att kylan
kommer och att det lossnar då.
Staro Yardbird - Var svag senast utan
att jag har någon förklaring. Vi har inte
hittat några fel på honom så han kommer
ut igen om någon vecka och vi hoppas på
nya tag.

och det är en jämn och nyttig häst som
kommer att tjäna ﬁna pengar i vinter.
La Fiori - Har tre plumpar på raken och
har inte haft den rätta turen. Hon känns
ﬁn i jobb så jag hoppas hon får utdelning
redan den 1:e på Rättvik.
Förändringar i boxarna:
UT: Askö Serve
Bästa tjejen genom tiderna!

Ä L D R E
Annie Laday - Har gått bra på slutet och
jag hoppas att formen håller i sig. Hon tjänar ﬁna pengar i vinter.
Aston Hamp - Kom inte till i loppet senast men var bra som tvåa. Det känns att
vinterformen börjar komma igen och jag
tycker det känns som att han går en bra
vinter till mötes. Han startar inom kort.
Barbaras Courage - Känns ﬁn i jobben
men har tyvärr dåligt med poäng och vi
kommer därför inte ut i lopp. Hon startar
så fort tillfälle ges.
Klara Sol - Jag tycker hon gör allt man
begär men senast blev det lite väl tufft.
Hon startar den 1:e igen från ett bra spår

STALL KAJSA FRICK NOVEMBER 2006
Antal
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Seger Plats Prissumma
11% 42% 125.100 kr

Vinstrikaste häst November:
Lass John
(1 st 0-1-0) 27.500 kr

Det stora glädjeämnet är att vi nu har passerat en miljon kronor inkört till stallet i år. Det
var det stora målet och nu har vi ﬁxat det. Alla hästarna har varit med och dragit sitt strå
till stacken och jag tycker det ser bra ut inför vintern då det är många som är på gång.
Extra roligt att Annie Laday har släppt till tycker jag och jag tycker även att La Fiori står
på tur för en seger. Likaså Aston Hamp.
Jag ﬁck även höra att jag nu är segerrikaste kvinnliga kusk genom tiderna. Det var både
överraskande och roligt!
Hälsningar Kajsa!

