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God Jul &
Gott nytt år!

STALL LEIF WITASP NOVEMBER 2005
Antal
34
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2
2

3
3

Seger Plats Prissumma
6%
21% 112.620 kr

Vinstrikaste häst November:
Engesve Bella
(2 st 0-0-1) 45.620 kr

Jag har väl inte haft någon större månad under
november men det kan ha berott på en hel del.
Vi har nu bytt ut allt hö och jag hoppas att det
är det som har varit orsaken till att hästarna inte
har fungerat fullt ut. Jag tycker det ser bättre ut
nu över lag.
Jag var nere i Frankrike förra veckan och körde
Turbo Sund. Jag passade då även på att känna
på de andra hästarna som jag har uppstallade på
Grobois och de verkade ﬁna allihop.
Nu får vi hoppas på ljusare tider med mycket
snö och bättre resultat!

Förändringar i boxarna:
IN:
Eliza Keeper -04, Credit Winner - Zootsie Keeper
Perfect Gene -04, Victory Party - Lady Hambleton
Simb Lorrikeet -04, Pearsall Hanover - Lady Tex Wall
UT:
Alandias Karisma, Alandias Kismet, Bagheera Skift, Catch and Smash,
Tarok Sund

E T T Å R I N G A R
Alandias Lime - En liten lätt märr som
gör det vi begär av henne.
Alandias Linett - Har vuxit en hel del
sista månaden och därför bara gått motionskörning.
Bandit Zon - En häst som har lätt för sig
och springer på rejält för dagen.
Eliza Keeper - En ﬁn märr som är mycket
körd hela hösten. Hon har gått runt 1.50 i
någon intervall och ska blir intressant att
följa upp.
Friendly Friend - En mycket lättravande
dam som har vuxit ganska rejält en period. Hon ser ut att kunna gå långt.
Perfect Gene - Har varit besvärlig likt
sina bröder. Är nyss satt för vagn.
Poker Party - Har börjat växa lite grann
och har varit lite kantig sista veckan. Det
är dock ingen fara och han körs motion
som vanligt.
Yahaa Brodda - Har växt en hel del sista
månaden och går mycket långsamträning
för dagen.
T V Å Å R I N G A R
Absolut Dirt - Har gått lite lättare jobb
på slutet känns bra. Han ska kvala på fredag.
Big River Classic - Kvalade för någon
vecka sedan på en 23-tid och var klart

godkänd. Hon får ta det lite lugnt en liten
period och jag hoppas att vi får vinterträna
ordentligt. Hon kommer eventuellt ut till
start i februari.
Cafu Cafe - Har kommit bra och har vuxit lite också. Han har blivit rejält och har
gått 1.22/1600 m som bäst. Han är dock
lite förkyld för dagen och går motion någon vecka.
Catch the Moment - Har haft lite karledsproblem och har gått lugnare jobb
runt 1.28-1.30. Så långt är det bra och så
fort hon blir kvitt besvären kommer jag
att trycka till henne.
Creamy Dream - Har växt till sig och
blivit ﬁn och går 1.25/1600 m. Så långt
är allt helt ok.
High Ace Laday - Bakkotan har krånglat lite men jag har kört jobb på slutet och
hon gick 1.40 på rakbanan i veckan och
ser bra ut igen. Jag hoppas att det är färdigt med allt strul nu.
Jerry Eme - Har växt och blivit tung
tycker jag. Han har gått mycket backträning och vi ska bygga på honom lite nu.
Han har gått ett par, tre jobb efter 1.25 full
väg på ett bra sätt.
Juliano Nobell - Här har det faktiskt hänt
mycket under hösten och han har blivit
klart mycket bättre och fungerar fullt ut

för dagen. Han småpullar 1.25 på rakbanan, vilket han hade väldiga problem för
en månad sen. Jag har inte varit inne till
banan och testat än men det här blir intressant att följa.
Kulls Nero - Har varit lite rullig och inte
fungerat fullt ut i några jobb men har blivit bättre undan för undan. Har gått 1.30
som fortast på rakbanan.
Miss Sunway - En liten käck dam som
är lite ettrig, men ändå en härlig individ.
Hon har visat 1.23 åkandes full väg och
kvalar under december.
Mister Sarajevo - Gick framåt väldigt efter 5-6 veckors backträning. Han har gått
några jobb efter 1.25/1600 m som bäst
och är klart mycket bättre.
Oliver Gene - De dagar han är som han
ska kan han springa fort och han har gått
1.25 full distans på en långsam bana. Han
är väldigt ﬂegmatisk men bakrädd och vi
nöter på tills det lossnar.
Pine Nut - En rejäl, ﬁn märr som gjort allt
jag begärt hittills. Jag har inte tryckt till
henne något nämnvärt men hon går 1.23
full väg på lätta ben. Kvalar inom kort.
Sara Nobell - Är riktigt fräsch och ﬁn
i jobben och jag har lugnat ner mig lite
och kör snällare och längre jobb. Hon går
mellan 1.25-1.30 och så långt är allt bra.

Staro Alladin - Har kvalat och gick då
1.24 och var inte som bäst. Jag har gjort
om honom lite grann och han fungerade
fullt ut i sista jobbet som han gick 1.23
full väg på lätta ben. Fortsätter han i den
här stilen blir det start i slutet av december.
Staro Almab - Är en av de som är uppfräschad här hemma och har gått ned
till Grobois för vinterträning. Jag kände
på honom i veckan och han var mycket
fräschare och ﬁnare nu.
Toast Master - En liten käck häst som
har väldigt lätt för sig. Har gått 1.24 som
bäst och var inte tom på de. kvalar under
december.
Tonner de Brest - Har haft lite problem
med sina fötter men har agerat lite fräschare sista tiden och har gått 1.22/1600 m.
Kvalar inom kort.
T R E Å R I N G A R
Born To Dance - VHar varit ute ﬂitigt i
elden hela hösten och haft lite stolpe ut
tycker jag. Han har ändå tjänat skapliga
pengar och var klart bra på Solvalla i onsdags. Det blir eventuellt ett lopp till innan
vintervila.
Carmen Cafe - Ser ut att hålla ihop skadan och har gått mellan 1.25 och 1.27 i
jobben. Allt ser bra ut för dagen och hon
är mogen att sänka tider.
Catch and Smash - Får jag inte till, men
det är en mycket bättre travare än vad han
har presterat. Jag får hitta på något och
hoppas komma till en lösning.
Celan Cafe - En häst jag gillar men han
har inte löpt upp till det jag förväntat mig.
Han har agerat ofräscht och har undersökts av olika veterinärer och senast blev
han behandlad i båda baknäna. Han har
gått ett lugnt jobb efter det och jag tyckte
det var skillnad. Jag hoppas att vi har hittat orsaken och han kommer få lite ﬁna
jobb en vecka framåt.
Dandy Kemp - Har kastrerats och åtgärdats i en bakkota och har gått något lätt
jobb efter det. Vi fortsätter att sänka tider
och så här långt agerar han helt annorlunda.
Deﬁ Trizz - Har haft mycket problem under hela hösten men har släppt till sista
månaderna och kommit tillbaka. Hon
känns ﬁn och fräsch i jobben och startar
på fredag. Hon kommer att få snälla lopp
och stärkas inför en förhoppningsvis god
4-årssässong.
Engesve Bella - Har varit i Norge och
startat i Oaks. Hon kvalade in efter lite
frånvaro och var klart mycket bättre i ﬁnalen. Vi hade lite otur och ﬁck en trött
häst framför oss i sista sväng och jag tror
hon hade varit tvåa annars. Hon har tjänat
100.000 kr i år och då har det mest varit
stolpe ut hela säsongen. Hon gör en start

till och vi smyger med.
Evil Dirt - Löper fortfarande ojämnt men
kan mycket i sina bästa dagar. Vi har ändrat lite miljö nu och vi får se om han kan
tända till lite.
French Dreamnight - Gjorde ett par starter och galopperade lite omotiverat. Hon
visar klart bra fart i sista starten och ﬁck
pengar ändå. Hon får starta på och jag
hoppas att det lossnar.
Hopp Opp - Har gått lite över förväntan
men hoppade tyvärr i striden på Örebro
och nu senast hoppade han från start.
Han klart bra läge i nästa start och jag är
inte främmande för att han dyker upp där
framme.
Kenny Photo Frost - Gick i dödens sist
och var tvåa och skötte sig bra. Han kommer att starta lite oftare i vinter.
Kia Darban - Allt ser bra ut nu och hon
har gått en hel del lugna jobb efter sin
skada. Det är bara att nöta på och hoppas
att det håller.
Lady Wall Star - Har blivit klart mycket
bättre. Galopperade lite omotiverat i första sväng på Solvalla och jag vet inte vad
berodde på. Hon har testats efteråt och visade 1.16 sista 700.
Nalle Eme - Ett sorgebarn som började
hyggligt men gjorde några riktigt usla
starter efter det. Nu får han ridträning på
gården med galoppintervaller. Han startar
mitt i december och jag hoppas att han får
visa lite bättring.
Nilas Gene - Är fräsch och ﬁn för dagen
och vann lätt sist, så formen sitter där. Han
har mycket ogjort och får han bara var hel
under vintern blir det intressant.
Regina Reginae - Har varit väldigt svår
att få igång och jag chansstartade på
Romme och hon gjorde gott intryck och
ﬁck pengar med lite krafter kvar. Det var
annat mot träning och hon får starta på i
vinter.
Ringside - Har fått en paus men är på gång
igen och är startklar. Jag har lite svårt att
sätta in vart han står för dagen men han
verkar fräsch och laddad och meningen är
att han ska starta hela vintern.
Smash Light - Är upp och ner och var
väldigt het från start och galopperade sist.
Gången innan gick hon bra bakifrån och
det ﬁnns mycket fart men det är lite problem med hennes humör.
Staro Yzerman - Var jag inte riktigt nöjda
med i sista starten och han har nu gått ned
till Grobois för vinterträning. Det är ingen
start planerad förrän i slutet av januari.
Super Braxen - Är opererad för lösa benbitar som vi hittade efter mycket om och
men. Jag hoppas att alla problem får vara
över nu.
Umber Boko - Har följt med ned till Grobois. Hon är hetsig men bra kapacitet och

får gå mycket träning under vinter och jag
hoppas vi får visa att det är en bra häst.
F Y R A Å R I N G A R
Astafaxa - Fick äntligen ett lopp förra
veckan men var lite rostig. Hon gick i
alla fall felfritt och ﬁck ett lopp i kroppen.
Hon startar igen nästa vecka och jag hoppas att hon får vara med och tjäna någonn
krona under vintern.
Bognor Regis - Har inte löpt upp till sitt
kunnande i sina senaste starter. Jag tycker
han har svarat bra på tuffare träning men
får visa lite annan gry till nästa start.
Leif Palema - Har varit bra en längre tid
men bara strulat i loppen. Jag var optimist
på Rättvik men då var banan opassande
för honom och han fungerade inte alls.
Han var ute i ett B-lopp i måndags och
vann regelrätt från dödens. Jag hoppas
att Rättviksstarten var en tillfällighet och
han får starta på i vinter och har lite att
hämta.
Sans Blame - Var en besvikelse i de två
senaste starterna. Hon jobbar riktigt bra
och känns väldigt ﬁn, men är tvärsemot
i loppen. Jag har inte hittat någon anledning men vi ändrar utrustning radikalt till
nästa start ser om det hjälper.
Turbo Sund - Har haft mycket för sig
hela hösten och startade på Vincennes i
måndags och gick strax under 1.14 som
jag tyckte var godkänd tid. Det var ett led
i matchningen mot ett lopp under julhelgen som är det stora målet.
Ä L D R E
Bronco Brodde - VHar löpt helt under
isen och veterinärbesiktigades förra veckan och behandlades Han får därför ta det
lugnt ett tag.
Cello C.D. - VVar bra i några starter för
Kajsa men när jag körde på lunchen sist
tappade han helt spänst och ork till slut.
Jag hoppas det berodde på banan och vi
har inte hittat några fel. Han känns som
vanligt och startar igen nästa vecka.
Handwritten - Var klart bra som tvåa näst
sist men senast var han precis lika dålig.
Jag har ingen förklaring insatsen hoppas
att det var en tillfällighet. Det kan ha berott på den moddiga banan. Han känns rejäl i jobb och vi letar lopp.
Perle Elden - Är hopplöst osäker. Jag
tyckte det var en ljusning för några starter
sen men han är ett sorgebarn för dagen.
Smiss and Kos - En gammal nötare som
får starta på och hoppas att han tjänar någon krona.
Zantac - Var klart bra näst senast och
var ute i monté sist men tog inte alls i.
Han har väldigt knepigt humör och kan
springa fort de dagar han bjuder till. Han
startar igen när han kommer med.

T V Å Å R I N G A R
Conrads Gun Brith - Har det strulat med
från och till under senhösten och är just
nu i en lugnt period och vi har fräschat
upp henne inför vinterträningen.
Indra Whitsun - Gör allt rätt men ﬁck
lite muskelvärk efter mycket backjobb.
Hon känns återigen fräsch och ﬁn och jag
ska köra några jobb på banan och om hon
känns bra då startar vi den 16:e.
Lass John - Han kommer mer och mer
och har gått 1.24 full väg på banan på ett
tilltalande sätt. Vi skärper träningen successivt och han får en rejäl vinterträning.
Petit Zin - Går från klarhet till klarhet och
har gått 1.28 på banan på ett bra sätt. Vi
jobbar på och sänker tiderna successivt.
Roletta - Skulle kvala i slutet av november men var inte alls sig lik och galopperade bort sina möjligheter. Hon hade tränat 1.48 full väg före det och vi försöker
kvala igen i december.
Thirb Jam - Har vi kört 1.28 full väg med
som fortast och hon blir bara bättre och
bättre, både fysiskt o psykiskt. Vi jobbar
på och sänker tiderna successivt varvat
med mer vinterträning. riktigt trevlig ut.

T R E Å R I N G A R
Indian Go - Fick sätt pricken över i’t och
vann från ledning och kämpade bra hela
vägen. Han startar igen på söndag men
har tyvärr fått ett tråkigt läge. Han blir
bättre och förnuftigare för varje start och
får starta regelbundet och blir säker nyttig
framöver.
Staro Yardbird - Var sig lik igen och vann
ohotad från ledning på Romme. Startar på
Eskilstuna i ﬁnallopp med 50.000 i förstapris på söndag. Han har utvecklats markant under hösten och det har inte varit
slutsålt vid någon av segrarna.

distans och jag hoppas han kan vara bland
de tre efter sin svacka.
Little Emil - Var positiv som trea sist och
ska ha lopp på rulle för att komma till
sin rätt. Han startar på fredag och har bra
form och läge. Vi får smyga med o hoppas på nya poäng. Han får starta på under
vintern.

F Y R A Å R I N G A R
Barbaras Courage - En hedersmärr som
var ute på Solvalla igår och spurtade bra
som trea. Hon får starta i vinter och är
otroligt nyttig. Hon känns allmänt fräsch
och ﬁn och då tycker jag inte det är någon
idé att ställa av henne.
Ä L D R E
Aston Hamp - Har vi åtgärdade efter senaste starten och han känns ﬁn igen i jobb.
Han startar på fredag från ett bra läge och

STALL KAJSA FRICK NOVEMBER 2005
Antal
8
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Seger Plats Prissumma
25% 63% 143.500 kr

Vinstrikaste häst November:
Barbaras Courage
(3 st 0-1-1) 91.500 kr

Nu tycker jag faktiskt att det känns att båda hästarna och jag själv trivs med kylan efter
allt skitväder.
Det var givetvis jätteroligt med en egen tränardubbel i fredags och både Indian Go och
Staro Yardbird som jag har tjatat om vann. Sedan måste jag även nämna Barbaras
Courage som är en jätterolig häst att ha i träning och hon gör det verkligen bra!
Framöver så måste ni se upp med Aston Hamp. Unghästarna gör det bra och jag måste
framhäva Indra Withsun som har väldigt lätt för sig.
Hälsningar Kajsa!

