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Stall leif witasp NOVEMber 2008
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10%		

39%		

319.500 kr

vinstrikaste häst NOVEMber

Rocky Race (2 st 0-0-1) 137.500 kr
Jag tycker November inleddes med ett litet formbesked på
hela stallet faktiskt och flera hästar gjorde en hel del bra
prestationer. Turbo Viking har tyvärr svikit och galoppen i
Uppfödningslöpningen var riktigt tråkig.
Det känns som att vi är på väg ur den långa formsvackan och
nu får vi bara hoppas att vi får lite tur med spårlottningen
också. Vi har haft en kolossal otur ända sedan midsommar
och där hoppas jag på en rejäl vändning.
Runt den 15:e december kommer jänkarna hem och det är
verkligen något jag ser fram emot.
/Leif

Stall kajsa frick november 2008
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vinstrikaste hästAR november

Can Trust (2 st 0-1-0) 15.500 kr
Segern med Evelina Xing var kanonrolig med tanke på ägarkonsortiet. Det hade ju sedan varit kul att få vara med i
Breeders Crown-finalen med B.W.L.Champion men han har
gjort det bra i år ändå och man kan inte begära att han alltid ska ha formen på topp. Han få nu gå i vinterträning och
jag tycker han gör det med flaggan i topp sett till såsongen
som helhet.
Överlag känns hästarna bra och jag hoppas nu att Candy
Race hittar sin fina höstform som hon hade ifjol.
/Kajsa

nyhetsbörsen
november 2008
081105

081101

Leif ramade in Rättviksfinalen

Tredje gången
gillt för No Shame
I karriärens tredje start blev det
äntligen seger för No Shame.
Efter en hel del strul fick nu treåringen segerdefilera för första
gången i karriären.
- Han har haft otur tidigare så
det var skönt att han fick vinna,
sa kusken Kajsa Frick.

Leif Witasp presenterade ännu en tvåårsvinnare i Roseley Gien som ledde från start till mål på Rättvik.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Rättvikstravet körde årets sista
tävlingsdag under fredagen och
hemmatränaren Leif Witasp noterades för en dubbel.
Först vann han lopp 1 med Toast
Master och sedan avslutade han
tävlingarna med Roseley Gene.

06:orna. Roseley Gene blev tredje
tvåårs-vinnaren från stallet då hon
ledde varje meter av det avslutande loppet. Dessförinnan hade Leif
även vunnit dagens första lopp
med Toast Master. Leif smög med
i femte inner men kunde komma ut
på bortre långsidan. In i sista sväng
Witasp har bra snurr på sina tvåår- var Dreamastersonen framme som
ingar och under gårdagens tävling- trea och över upploppet kunde han
ar på hemmabanan Rättvik presen- sedan avgöra säkert sista biten.
terade han ännu en vinnare bland OLA HALLERSTEDT

När tränare Leif Witasp befinner
sig på andra sidan Atlanten fick
dottern Kajsa Frick lasta No Shame och åka till Bollnäs. Trots en
galopp i första sväng kunde Wall
Street Banker-sonen avgå med seger.
- Vi körde om ledning från start
och det gick lite för fort in i första
sväng så han felade. Han ställde sig
och vi hamnade som trea i andraspår en bit bak, berättade Kajsa.
No Shame kunde sedan avancera
framåt i ryggar och nådde positionen utvändigt ledaren in i sista
sväng.
- Han höll sedan undan med ett
nödrop men med tanke på att han
fick ett tungt lopp gjorde hand et
bra, avslutade Kajsa..
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se
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081113

Fem inköp i Harrisburg

Lunchseger för
Friendly Friend

I fredags återvände Leif Witasp
hem till Rättvik efter sin resa till
auktionen i Harrisburg.
Fem ettårshingstar inhandlades
och Leif var mycket nöjd med
sin resa.
- Vi har gjort några jäkla kap, sa
Witasp.
Efter fjolårets besök på auktionen i
Harrisburg fick Leif Witasp blodad
tand och återvände till USA även
i år.
- Vi kommer att göra om samma
resa även nästa år och sedan får vi
sätta oss ner och utvärdera, berättade Leif som vid den här resan
köpte fem ettåringar.
- Det var riktigt fina hästar allihop
och det ska verkligen bli spännande.
De fem hästarna som inhandlades
är:
Mansfield Hanover, hingst e. Yankee Glid u. Monet Blue Chip.
- Det är en liten korrekt häst med
ett bra möderne.

Bullet, hingst e. Windsong’s Legacy u. Pine Potion.
- Med Pine Chip som morfar känns
det intressant och det är en elegant
individ.
Fast Shuffle, hingst e. Windsong’s
Legacy u. Sweepstake Hanover.
- En lillebror till Swept to Victory
som känns högintressant. En snygg
och reslig häst.
Egguinox, hinst e. SJ’s Caviar u.
Armbro Vermouth.
- Han har en halvbror som har startat nu som fyraåring och gått under
1.11 och sprungit in över 200.000
dollar. Det är kanonstam och Garland Lobell kommer ur samma
stam. En riktigt intressant häst.
Sandrngham Hanover, hingst e.
Cantab Hall u. Sally Hanover.
- Det är en lillebror till Sergei Hanover och det var därför vi köpte
honom.
Samtliga fem hästar kommer att
stanna kvar i USA och kommer till
Rättvik runt årsskiftet
OLA HALLERSTEDT

081108

Sergei fortfarande obesegrad
Under gårdagens tävlingar på
Färjestadstravet gjorde Sergei
Hanover sin andra start.
Precis som i debuten slutade det
även nu med en överlägsen seger.

satte sedan att växa hela vägen och
Yankee Glide-hingsten var fullständigt outstanding och vann med
halva upploppet.
- Det här är en lätt och fin häst som
är väl förberedd. Vi tar en dag i taget men det blir nog ett par starI sin första start ledde Sergei Ha- ter till innan vi förbereder honom
nover varje meter av loppet och för treåringssäsongen, sa Leif efter
så blev det även den här gången. loppet.
Efter att ha blivit nedstruken till OLA HALLERSTEDT
bricka 1 tog Leif Witasp hand om
ledningen och fick genast ett par
längders försprång. Avståndet fort-

Leif Witasp befinner sig på en
veckas semester men hästarna
tävlar på som vanligt.
Dottern Kajsa rattade in Friendly Friend till seger under Gävles
lunchtävlingar på torsdagen.
Efter att ha inlett säsongen bra med
seger i årsdebuten har det gått lite
motigare för Credit Winner-dottern senaste tiden. Nu är hon dock
tillbaka som en vinnare och idag
ledde hon V4-1 från start till mål.
Kasa Frick tog hand om ledningen
men det var tufft tempo i täten och
varvet gick på snabba 16,5. Trots
det hade Friendly Friend krafter
kvar att hålla undan med en längd
när mållinjen skars.
OLA HALLERSTEDT

www.kajsafrick.se

081124

081124

Turbo Viking klar för final

Kajsa fixade
jackpot

Kajsa Frick körde ett lopp hämtat ur skolboken bakom Tosca du Ling och kunde tack vare det spurta till
en knapp seger.
Foto: stalltz.se

Trots en inledande galopp kunde Turbo Viking ta en av finalplatserna i Svensk Uppfödningslöpning.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

I fredags kördes det sista uttagningsloppet till Uppfödningslöpning på Bergsåker.
Leif Witasp startade då Turbo
Viking som trots galopp på vägen tog en finalplats.
Det började bra för Turbo Sundhingsten som var snabbast iväg
från start men galopperade in i
första sväng. Turbo Viking fann
benen och Leif körde sedan fram
utvändigt ledaren. Krafterna tröt
visserligen en aning till slut men
tvååringen höll till ett tredjepris
och fick därmed en plats i finalen
som körs på Jägersro lördag 29:e
november.

KRAFFT Svensk Uppfödningslöpning 2008 2140 m auto
1:a pris 500.000 kr.
1. Global Lightning - Ulf Ohlsson
2. Juggle Face - J Sjunnesson
3. Zimba Boko - Jorma Kontio
4. Ultradidact F. - Johnny Takter
5. Turbo Viking - Leif Witasp
6. Greenhill’s Bobby - Kihlström
7. Digital Chit Chat - Björn Goop
8. Victor L.H. - Thomas Uhrberg
9. Persos Absolut - H R Strömberg
10. Alvena Pele - Per Lennartsson
11. Zidane Boshoeve - R Bakker
12. Ceasar Håleryd - R S Jansson

Det blev en svårlöst V65-omgång
på Örebrotravet igår.
Efter att Kajsa Frick slagit till
med 23-oddsaren Tosca du Ling
i sista avdelningen fanns ingen
kvar med sex rätt.
Inför den sista V65-avdelningen
återstod endast sju system med
chans till sex rätt. Ingen av dessa
hade dock streckat vinnaren Tosca
du Ling och Kajsa Frick. Efter en
perfekt resa i tredje invändigt kom
luckan som på beställning över
upploppet och sexåringen kunde
säkert fånga in ledande Victory
Hill sista biten.
OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

MÅNadsrapport november
stall witasp
ETTÅRINGAR
Beckman - Sköter sig bra i motionskörningen och det finns inget att klaga på för
dagen.
Hampus Dirt - En trevlig individ som har
vuxit lite och blivit betydligt finare.
Leif Light - En högrest herre med bra
gång.
Nova Race - Har varit lite speciell men
har faktiskt tagit sig samman och uppför
sig hyggligt för dagen.
Running Ram - En positiv individ och
det finns inget att klaga på för dagen.
Selsey Bill - Har inte kommit lika långt
som de andra men det tar vi igen inom
kort.
Sid the Kid - En lagom positiv kille som
rör sig bra och sköter sig utan anmärkning.
Turbos Cherie - Är lite humörbetonad
men blir allt bättre ju mer vi kör henne.
Viggo Trizz - En liten kompakt häst som
är rolig att jobba med.
Zeb Hornline - En stor, fin häst med bra
trav som dock är väldigt bekväm av sig.
TVÅÅRINGAR
Arnie’s Laphroaig - Är startklar och har
gått en hel del jobb runt 1.22-1.25 och det
gör han på ett bra sätt.
Carabiner Hanover - Börjar släppa till
och travet flyter bättre undan för undan.
Han har varit inne i en växtperiod men har
annars varit startklar.
Castor Race - En stor och fin häst med
lätt och fin gång. Han kommer att få
mycket jobb under vintern och jag räknar
inte med start förrän i februari, mars.
Gliding Strength - Har varit behandlad i
ett framben för en tid sedan och har återupptagit jobben. En fin häst som sköter
sig utmärkt.
KC Spring Caviar - En humörbetonad
dam som var behandlad för några veckor
sedan och går korta intervaller för dagen.
Pain Riche - Har gått en hel del jobb och
har gått 1.21/1600 m på lätta ben. Det blir
eventuellt start under månaden.
Piacenza - Har gått 1.26/1600 m som
snabbast. Hon är liten och oansenlig men
gör ändå ett positivt intryck.
Roseley Gene - En fin travare som man
får berömma för sina insatser. Hon får
starta på under vintern.
Rural Legend - Blev lite sämre när han
fick hakar i skorna och han kommer att
jobba grundligt. Han har gått 1.24 som
snabbast.
Sergei Hanover - Hoppade tyvärr bort
sig senast men har dessförinnan skött

sig fantastiskt bra. Han har en lätt och
fin gång och har inte varit bottnad i någon start hittills. Det blir eventuellt någon
start till innan uppehåll och laddning för
treårssäsongen.
Tunsta Turbo - Har knallat runt 1.20/1600
m i jobb och har fått tillbaka spänsten.
Han kommer att starta under December.
Turbo Viking - Har bra kapacitet och fart
och är normalt sett väldigt travsäker. Tyvärr har det ändå bara blivit galopper på
slutet. Han har ett lopp till under månaden
som vi ska starta i.
Turbolines - Går lite tungt för dagen men
har blivit snärtigare i aktionen. Hon kommer ändå att få någon månad till på sig
innan det blir aktuellt för start.
Turbonina - Har släppt till bra under hösten och har hunnit debutera. Hon kom lite
på vingel men fick pengar ändå och för
dagen är hon lite stel vilket kan bero på
en växtperiod.
tREÅRINGAR
Global Kilkea - Har gjort comeback efter sin knäoperation och spurtade då bra
till en andraplats. Hon får starta lite sporadiskt under vintern så vi håller igång
henne inför fyraårssäsongen.
King of My Heart - Är nu läkt i sin strålsensfraktur och närmar sig startklara tider.
Han känns väldigt fräsch och fin för dagen.
No Shame - Var bra vid segern näst senast
men lika dålig starten efter. Han är ojämn
men har viss kapacitet och får starta på i
lämplig omgivning.
Petite Ribb - Har tyvärr väldiga problem
från start men har hannars kommit riktigt
bra. Hon är stark och rejäl och har spurtat
bra och det finns utveckling i henne.
Quattro Stagione - En knepig häst som
har felat helt omotiverat i de senaste starterna. Det finns annars bra fart i honom
och han får göra någon chans till, annars
blir det kastration.
Quayle Gene - Var väldigt dålig i något
jobb och blev behandlad efter det. Han
har återupptagit jobben på ett bra sätt och
kommer att kvala inom kort.
Rocky Race - Fick lite utdelning på senhösten och svarade för fina insatser. Han
har dock haft lite otur med spåren men
känns jättefin i jobb och gör ytterligare
någon start innan vinterträningen.
Yosemite Boko - Går tuffa jobb och jag
hoppas få till honom. Jag tycker han är
en riktigt bra häst men han dras med sina
aktionsproblem och går bara backträning
för dagen.
Yucay Boko - Har kommit tillbaka och
tränas full ut. Han känns jättefin för dagen

men vi har inga starter inplanerade.
Yurrae Boko - Har visat att det finns
kämpatakter i henne men det går kanske
lite för tungt för dagen. Hon har även varit
lite behandlad efter segerdebuten.
FYRAÅRINGAR
Alandias Lime - Har haft lite otur med
bara dåliga lägen fast formen är bra. Hon
jobbar fortsatt bra så vi anmäler och hoppas att hon kommer med någonstans.
Big River Supreme - Fick en kortare paus
och gjorde ett väldigt tappert lopp som
tvåa på 2640 m senast. Han känns fräsch
och fin i jobben och får göra ytterligare
några starter till innan årsskiftet.
Friendly Friend - Vann med Kajsa från
ledning näst senast och har bra form men
behöver vara med där framme för att
komma till sin fulla rätt. Hon får starta på
under vintern.
Pommier - Har faktiskt känts ok i de senaste jobben och jag kommer att trycka
till henne så får vi se om det kan bli kval
under månaden.
Simb Lorrikeet - Jobbar mycket bättre
än vad hon löper upp till. Jag tycker det
finns viss kapacitet och fart i henne men
tyvärr har det inte lossnat än. Jag kommer
att försöka hitta på någon förändring.
Staro Boris - Har löpt jämnt och bra men
inte haft den lilla turen på slutet utan haft
lite krafter sparade i de senaste starterna.
Från ett hyggligt utgångsläge kan han
vara värd att bevaka framöver.
Yahaa Brodda - Har gjort ojämna prestationer och jag fattar inte varför. Hon
känns helt ok men är nu på vattenträning
och vi får se om det kan hjälpa.
ÄLDRE
Alandias Kismet - Har haft dåligt med
lopp en period men var ute i veckan och
spurtade bra till tredjepriset. Hon har inga
problem med hakar så hon får starta på
under vintern.
Cello C.D. - Kommer att få avsluta sin
tävlingskarriär.
Defi Trizz - Var på väg in i avelsboxen
men ryckte upp sig och har gjort ett par
bra montélopp och fått lite poäng. Hon
kommer att göra ytterligare några starter
till innan hon blir mamma på heltid.
Kulls Nero - VHar fått lite halvsemester
och är behandlad i framknäna. Jag ska
tuffa till träningen men han kommer inte
att starta något mer i år.
Oliver Gene - Har haft mycket otur efter
sina segrar på sensommaren och senast
fick han strykas för en sårskada. Han är i
full träning igen men behöver ett par jobb
till innan vi startar.

Ringside - Fick en skada i ett bakben för
några veckor sedan och är åtgärdad. Han
går korta intervaller för dagen och så här
långt är allt som det ska.
Sharp Launcher - Gick bra till slut i några starter och skramlade ihop lite poäng.
Han har fått en månads vila och nu laddar
vi batterierna inför nästa säsong.
Staro Almab - Har ännu inte gått något
jobb efter sin skada men går full motionsträning och så här långt känns det riktigt
bra.
Staro Yzerman - Gjorde comeback för
oss men stod med en hovböld dagen efter
så jag hoppas det var det som bekymrade
honom. Han har lite dåligt med poäng
men vi hoppas han kommer ut inom kort
igen.
Toast Master - Får aldrig några bra lägen
men formen är det inga fel på. Han duger
långt i sin nuvarande klass.
Väskinge Emil - Är ojämn men det finns
viss fart i honom. Det är dock sällan han
plocker fram den.

stall frick

ÄNDRINGAR
IN:
Nova Race -07 e. Rite on Line
Running Ram -07 e. Kiss Francais
Staro Yzerman -02 e. Supergill

TREÅRINGAR
B.W.L.Champion - Vintertränar nu och
känns riktigt laddad och fin. Han kommer
att gå tung träning en vecka till innan vi
börjar med snabbjobben.
Evelina Xing - Tycker jag sköter sig bra
varje gång och senast fick hon gå i tredjespår sista 800 och gjorde det klart godkänt. Det blir några starter till innan vinterträning.

ETTÅRINGAR
Alandias Michelle - Tränar på som vanligt. Hon ska opereras för en lös benbit
inom kort men det är inget hon har haft
problem med.
Primus Olyfid - Tränar på som vanligt
och känns faktiskt riktigt smidig för dagen.
TVÅÅRINGAR
B.W.L.Power - Kändes fin på ett 1.24jobb på moddig bana senast och jag hade
tänkt att starta men så åkte han på en förkylning så vi skjuter upp det och satsar
istället på en tidig treåårsstart.
Ducati Hamp - Börjar släppa till mer och
mer och går bara tung träning. Jag hoppas
det ger resultat om någon vecka.
M.T.Encourage - Har fått gå en riktig
vinterträning nu och får göra så hela året
ut innan vi börjar sänka tider. Hon är stor
och måste få tid att växa i sin kropp.

FYRAÅRINGAR
Aces Manilla - En fin märr som har varit
inne i någon vecka. Hon är stor och rejäl och jag har kört 1.22 med henne på ett
bra sätt. Hon känns fin och får starta på
fredag.
Candy Race - Har tränat på bra efter senaste starten men inte kommit med i lopp
p.g.a. poängbrist. Hon känns fin och skulle ha startat men åkte på en förkylning så
hon tar det lugnt någon dag.
ÄLDRE
Barbaras Courage - Är still going strong
och spurtade bra efter sen lucka senast.
Hon blir att räkna med även denna vinter
och får starta på som vanligt.
Best Jo - Kommer allt mer och tränar på.
Jag har kört 1.40 som fortast men det verkar inte som att det blir någon start i år.
Can Trust - Gick riktigt bra efter sen
lucka senast och formen är på topp. Hon
får fortsätta att starta på framöver.
Indian Go - Känns stark och rejäl och
jag har kört ett 1.17-varv med honom.
Han åkte oturligt på en förkylning när han
skulle starta.
Portman Road - Är nygammal i träning
och känns smidig och fin för dagen. Han
kan tjäna någon krona innan årets slut och
kommer att starta på torsdag.
Ändringar
IN:
Aces Manilla -04 e. Jobie Tempest
Best Jo -03 e. Rigel Jo
Portman Road -02 e. Starchip Entrprise

