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Stall leif witasp OKTOber 2008
Antal

1

2

3

Seger		

Plats		

Prissumma

42		

8

5

3

19%		

38%		

366.050 kr

vinstrikaste häst oktober

Turbo Viking (1 st 1-0-0) 100.000 kr
Just nu befinner jag mig i Harrisburg, USA för att besöka
auktionen för andra året i rad. Förhoppningsvis får jag med
mig några fina hästar hem i år igen.
Det har äntligen lossnat lite för stallet och Oktober var en
riktigt fin månad. Det är skönt när man vet att hästarna har
det i sig och de sedan får visa det. Extra glädjande är det
att tvååringarna har gått så bra som de gjort och det ska bli
spännande att följa dem framöver.
Överlag känns stallet riktigt på gång för dagen och jag tror
det kan bli en riktigt rolig vinter.
/Leif

Stall kajsa frick OKTober 2008
Antal

1

2

3

Seger		

Plats		

Prissumma

8		

1

2

0

13%		

38%		

60.250 kr

vinstrikaste hästAR oktober

Evelina Xing (2 st 1-1-0) 40.000 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
oktober 2008
081015

081004

Stenhård dubbel till Leif

Evelina en vinnare igen

Evelina Xing inledde sin tävlingskarriär med två segrar på
tre starter.
Nu är hon åter tillbaka som vinnare då hon vann V4:ans första
avdelning på Rättvik.
Efter den snöpliga förlusten i senaste starten var Kajsa Frick på
jakt efter revansch med sin adept.
Med en stor portion tur lyckades hon vinna det inledande loppet under Rättviks lunchtävlingar.
Från bakspår hamnade de i fjärde
invändigt och i sista svängen såg
det nattsvart ut med en mur av
hästar framför. Kajsa kunde dock
ta sig fram på innerspår och när
hästen utvändigt ledaren bröt ut in
fotostrid bakom Västerbo Prepare på upploppet kom luckan som på
i sjunde loppet. Efter ett lopp i beställning och Evelina Xing kunfjärde ytter satte Leif in attacken in de, via en sylvass spurt, hinna dit
på upploppet och kunde kort före i sista stegen. Segertiden blev fina
mål fånga in dottern Kajsa bakom 16,2a/2140 m och det var treåringEvelina Xing
ens tredje seger i karriären.

Med minsta marginal höll Oliver Gene undan till en knapp seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Leif Witasp hade marginalerna
med sig på Rättvikstravet under
fredagen.
I två stenhårda upploppsdueller
drog han längsta strået och noterades för en dubbel.
Oliver Gene radade upp segrar i
somras och fick i fredags åter äntra
vinnarcirkeln efter vinsten på Rättvik. Femåringen svarade för en
riktig kämpainsats och vann trots
ett lopp utvändigt ledaren. Redan
500 kvar tog han över och kunde
hålla undan med minsta marginal
sista biten.
Leif vann sedan ytterligare en mål-

OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

081015

081021

Ny dubbel av Witasp

Sergei överlägsen i debuten

Yahaa Brodda tog en enkel seger efter ledning från start till mål.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

bilen provade Leif framåt direkt
och fick överta ledningen i första
sväng. Efter att ha öppnat första
halvvarvet efter 12,5 fick sedan
Witasp dämpa tempot till 16,5 vid
varvning. Varenne-dottern höll sedan farten storstilat på slutrundan
Först ut var Yahaa Brodda i V4-3. och gick undan med en säker längd
Från sitt spår längst ut bakom start- över upploppet.
Efter en tids svacka är nu stall
Witasp tillbaka i högform.
När hemmabanan Rättvik stod
som värdar för lunchtravet under onsdagen tog Leif en dubbelseger.

Med spetsade öron är Staro Boris på väg mot årets andra seger.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Bakom Staro Boris körde Leif sedan ett lopp ur skolboken. Från
tillägg hamnade han perfekt till i
andra utvändigt och när det stöttes
från kön dryga varvet kvar valde
Witasp att sitta kvar. Detta visade

sig vara ett vinstgivande drag för
mitt i slutsvängen kom luckan som
på beställning och över målrakan
avgjorde fyraåringen sedan enkelt.

Tvåårige Sergei Hanover var först till start av Leif
Witasp USA-köp och skötte sin debut med den äran.
Från ledning gick han undan till en mycket lätt seger
på fina tiden 17,7/1640 m.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

För snart ett år sedan köpte Leif
Witasp en handfull hästar på
auktionen i Harrisburg, USA.
Under gårdagens tävlingar var
det dags för den första av ”jänkarna”, Sergei Hanover, att debutera och det slutade med en
överlägsen seger.
Från sitt innerspår höll Leif Witasp
enkelt ledningen och han drog sedan i ensamt majestät i täten. Motståndarna ställdes helt utan chans
och Yankee Glide-hingsten gick
undan till en totalt överlägsen seger på 17,7/1640 m.
- I värmningen sprang han bara
och tittade på allt och var väldigt
oskärpt men när det sedan blev allvar skötte han sig perfekt. Han får
göra ett par, ter starter till i år och
det dröjer nog en knapp månad innan han startar igen. Jag skulle bara
ta ut honom nu och visa vilken fin
häst det är, sa Leif efter loppet.
OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

www.kajsafrick.se

081021

081027

Rocky Race klar V5-skräll av Kajsa
för BC-final
Under gårdagens tävlingar på
Rommetravet kördes semifinaler till Breeders Crown för de
treåriga grabbarna.
Leif Witasp Rocky Race var selade ut en häst till försöken, Rocky
Race, och han knep en av de 12
finalplatserna.
- Äntligen hade vi lite tur och
han kunde slinka med till final
med lite krafter kvar, sa Leif.

Kajsa Frick överraskade på Bollnäs tillsammans med Ray B.Arber. Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Kajsa Frick gästade Bollnästravet under söndagen och inledde
med en skräll seger i V5-3.
Leif gav sin springare ett optimalt Bakom Ray B.Arber tog hon en
smyglopp i tredje inner och där lätt seger till drygt 18 gånger
fick Super Arnie-sonen löpa hela pengarna.
loppet. Över upploppet satt Rättviksduon hermetiskt instängda Det blev en svårfunnen V5-omgång
men lyckades med liten marginal på Bollnäs igår där en vinnare fick
ta den tredje och sista finalplatsen.
Detta innebar att Leif sedan fick 081027
välja spår bland de sista och det
blev bricka 11 i finalen som körs
på Eskilstuna den 1:e november
med 700.000 kr i första pris.
- Han kändes bättre nu när vi fick
ta av skorna och det var lite annat
drag i honom. I finalen har jag inga
större förhoppningar och vi kan
inte syna de fyra, fem som är lite
utöver de vanliga, sa Leif.

hela potten på drygt 463.000 kr.
Tre 18-oddsare vann inom ramen
och en av dem var Ray B.Arber
och Kajsa Frick. Kajsa hade tidigare kört sjuåringen vid ett par tillfällen tidigare och fick nu segerdefilera för första gången.
OLA HALLERSTEDT

Yurrae Boko debutvann

Startlista:
2.140a
1. Knockout Rose
2. Reven d’Amour
3. Yield Boko
4. Brutus Sund
5. Nino Coger
6. Maharajah
7. Insect Face
8. Candy Fantasy
9. Conrads Epilog
10. Infiniti Broline
11. Rocky Race
12. Modern Dance

Yurrae Boko skötte sin tävlingsdebut på bästa möjliga sätt. Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Minst sagt blåblodiga Yurrae
Boko (Muscle Yankee - Rae
Boko) gjorde debut på tävlingsbanan under söndagen.
Det slutade med en knapp men
säker seger för treåringen.
- Det var skönt, sa Leif efter loppet.
En hel del strul föranledde loppet
men omstarter och oregerliga häs-

tar. När väl hästarna kom iväg fick
Leif Witasp en pangstart och kunde
ta hand om täten in i första sväng.
Han fick sedan bestämma tempot
och hålla undan till en säker seger.
- Hon har lite löpskalle fast det går
tungt för henne och nu får vi se hur
hon fortsätter att utvecklas framöver, sa Leif.
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

081029

081030

Leif tillbaka till 100.000 kr till Turbo Viking
Harrisburg

Kajsa Frick överraskade på Bollnäs tillsammans med Ray B.Arber. Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Turbo Viking går från klarhet till klarhet och vann ”Morgondagens Stjärna” på Solvalla.
Foto: Hanold/Foto-Mike

Leif Witasp gästade Solvalla igår Segertiden blev fina 15,0a/1640
med Turbo Viking för en start i m.
”Morgondagens Stjärna”.
Tvååringen tog sin andra seger i karriären och tjänade fina
100.000 kronor.
- Nu siktar vi på Uppfödningslöpningen, sa en nöjd tränare.
Leif Witasp är på plats i Harrisburg för att handla
nya ettåringar.
Foto: Anders Andersson/Travdirekt

Ifjol besökte Leif Witasp den stora hästauktionen i Harrisburgh
där han köpte fyra hästar.
En av dem, Sergei Hanover, har
redan hunnit med en start vilket
slutade i en överlägsen seger.
På söndag åker Leif till USA igen
på jakt efter nya stjärnor.
Hästauktionen i Harrisburgh lockar varje år spekulanter från hela
travvärlden. Leif Witasp åker nästa vecka dit för andra året i rad för
att leta hästar på uppdrag av sina
hästägare. Avresan sker på söndag
(2/11) och Witasp kommer sedan
att närvara på auktionen måndag,
tisdag och onsdag.
OLA HALLERSTEDT

Efter att ha vunnit debuten på ett
övertygande sätt galopperade Turbo Viking som favorit senast. Nu
fick han en gruvlig revansch då
han spurtade hem ”Morgondagens
Stjärna” på Solvalla under gårdagen.
Leif Witasp gav Turbo Sundhingsten ett perfekt lopp i andra utvändigt medan Baron Lux susade
till spets och fick Jimmy Weston
utvändigt. Den sistnämnde kopplade grepp in på upploppet men var
chanslös att stå emot Turbo Viking
sista biten.
- Han var klart gynnad av auotstart
vilket jag inte trodde och vi fick ett
bra lopp med bra tempo. Jag fick
sitta still ända in på upploppet då
jag vred ut och han kopplade säkert grepp direkt, sa Leif.

Turbo Viking segerdefilerar efter ett väl förättat
värv.
Foto: Hanold/Foto-Mike

- Nu siktar vi på Uppfödningslöpningen och det blir försök antingen
på Solvalla eller Bergsåker om tre
veckor, avslutade Leif Witasp
OLA HALLERSTEDT

www.kajsafrick.se

081029

Leif ramade in Rättviksfinalen

Roseley Gene sprintar på lätta fötter undan till karriärens första seger.
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.

åringar och under gårdagens tävlingar på hemmabanan Rättvik
presenterade han ännu en vinnare
bland 06:orna. Roseley Gene blev
tredje tvåårs-vinnaren från stallet
då hon ledde varje meter av det avslutande loppet.

Witasp har bra snurr på sina två-

Toast Master överraskade i V4-1till drygt 13 gånger pengarna.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Dessförinnan hade Leif även vun- Dreamastersonen framme som trea
nit dagens första lopp med Toast och över upploppet kunde han seMaster. Leif smög med i femte in- dan avgöra säkert sista biten.
ner men kunde komma ut på bor- OLA HALLERSTEDT
tre långsidan. In i sista sväng var

www.witasp.se

MÅNadsrapport oktober
stall witasp
ETTÅRINGAR
Beckman - Har varit lite förkyld men
motionskörs körs nu och sköter sig enligt
planerna.
Hampus Dirt - Har grovnat i på ett fint
sätt de sista veckorna och har väldigt lätt
för sig.
Leif Light - Sköter sig förträffligt och det
är inga konstigheter.
Selsey Bill - En väldigt snäll och trevlig
individ som är av den mindre sorten.
Sid the Kid - Blir bättre och bättre och
är inte så bakrädd längre. Han sköter sig
enligt planerna.
Turbos Cherie - En liten racertyp som
bara springer på och hon gör allt vi begär.
Viggo Trizz - Ser ut att vara den finaste av
Tamarindos Trizz’s avkommor hittills och
han knatar på enligt planerna.
Zeb Hornline - En rejäl typ som knatar på
och han lägger mycket mark under sig.
TVÅÅRINGAR
Arnie’s Laphroaig - Går sina 1.25-jobb
och blir bättre och bättre för varje gång.
Han känns fin för dagen.
Carabiner Hanover - Kvalade på ett
riktigt bra sätt i början av månaden. Han
är en fin häst som vi har en del förhoppningar på.
Castor Race - Har vuxit ordentligt de senaste veckorna och har bara tagit det lite
lugnt och gått sina 1.25-jobb. Han sköter
det på ett bra sätt men får ta det lite försiktigt tills växtvärken har släppt.
Gliding Strength - Har tagit det lugnt efter behandling i sitt framben och ska börja
gå lätta jobb nästa vecka.
KC Spring Caviar - Fick problem med
ett framben och är behandlad. Hon har
tagit det lite lugnt men återupptar jobben
igen nästa vecka.
Pain Riche - Gör allt rätt och har gått
1.20 som fortast på ett bra sätt. Det är inte
omöjligt att det blir någon start i slutet av
året.
Piacenza - Går uppbyggnadsjobb och får
mycket mängdträning för dagen. Vi kommer att fortsätta med det året ut för att
bygga upp henne.
Roseley Gene - Gjorde det riktigt bra från
ledning vid segern senast och vann på ett
bra sätt. Nu ställer vi in för året och bygger upp henne för nästa år.
Rural Legend - Har gått många 1.25-jobb
och blir bättre och bättre för varje gång.
Sergei Hanover - En riktig sköning som
galopperade i både värmning och provstart men när det sedan blev allvar var han

som en klocka och vann enkelt. Han startar igen på Färjestad nästa månad och vi
har mycket förhoppningar på honom.
Tunsta Turbo - Kvalde på ett bra sätt
och skötte sig helt klanderfritt. Han ska
få några rejäla jobb innan vi tittar i propositionerna.
Turbo Viking - Gick en kanontid senast
och avgjorde på ett bra sätt. Nu är siktet
inställt på kval till Uppfödningslöpningen.
Turbolines - Har fått gå mycket mängdjobb och känns riktigt fin för dagen. Vi
har inte kört fortare än 1.30 och fortsätter
så november ut.
Turbonina - Skötte sig riktigt bra i kvalet. Hon har haft lite tendenser till hetsighet men visade inget sådant då utan hon
har börjat fatta vad det går ut på nu.
tREÅRINGAR
Global Kilkea - Har vi sänkt tiderna med
och hon går 1.30-tempo för dagen. Hon
känns fortsatt fin i de farterna och vi sänker successivt.
King of My Heart - Har börjat jogga och
är ohalt efter sin fraktur. Han ska börja gå
lätta jobb i veckan.
No Shame - Har det strulat för med tanke
på att det blev svart i Gävle när han var
på väg mot fina pengar och även på Örebro strulade det. Vi hoppas på revansch i
Bollnäs.
Petite Ribb - Klarade inte av spåret senat men upphämtningen var av bästa slag.
Hon är en häst med bra fart men tyvärr
lite för stressad i startögonblicket. Hon får
starta under hösten och vintern.
Quattro Stagione - Gick bra i första starten för oss men galopperade senast. Han
har bra fart men är lite galopplysten och
startar igen när tillfälle ges.
Quayle Gene - Försökte kvala men spände sig i volten och galopperade. Vi ändrar
lite på utrustningen och gör ett nytt försök. Det finns fart i honom men han är
inte helt rumsren.
Rocky Race - Har hittat en riktig formtopp i slutet av året och ska ut i Breeders
Crown-final i början av November. Han
känns fin för dagen och får starta på under
vintern.
Yosemite Boko - Är kastrerad och har
även fått flytta upp till gården för att gå
backjobb den närmaste tiden. Jag hoppas
det släpper för honom nu.
Yucay Boko - Har börjat sänka tiderna
successivt och går 1.30-1.35 på rakbanan.
Han ska börja gå banjobb i slutet av månaden och allt ser bra ut än så länge.
Yurrae Boko - TVann på ett bra sätt i
debuten med tanke på att det var mycket

strul innan loppet. Hon är behandlad efter
det och får ta det lugnt någon vecka innan
det blir ny start.
FYRAÅRINGAR
Alandias Lime - Känns fin för dagen men
är beroende av smyglopp. Hon startar när
tillfälle ges men har dåligt med poäng så
det blir lite sällan.
Big River Supreme - Tränar som vanligt
och känns fin men de rätta loppen finns
inte åt honom. Han kommer ut när tillfälle
ges och vi hittar någon lämplig uppgift.
Friendly Friend - Har inte haft någon
tur med lägen och är bättre än raden. Hon
känns fin för dagen och kommer att starta
på och jag hoppas hon får lite utdelning
framöver.
Pommier - Går sina hårda jobb men är
inte riktigt som vi har tänkt oss när hon
kommer in till rundbanan. Vi jobbar på
någon vecka till med tryckvagn.
Simb Lorrikeet - Hade en bra form men
fick tyvärr inte den rätta utdelningen. Hon
fick sedan problem med en armbåga och
har fått ta det lugnt en tid.
Staro Boris - Blev lite generad senast och
tappade en bra placering. Gången innan
var han riktigt bra vid seger och han får
starta på under hösten och vintern.
Yahaa Brodda - Var riktigt bra efter träningsomlägg och miljöbyte och känns
fortsatt fin efter det. Senast blev det en lite
för tung löpning för att räcka ända fram
och hon fortsätter att starta kontinuerligt.
ÄLDRE
Alandias Kismet - Senast klarade hon
inte av spåret och galopperade men hon
känns fin i jobb och startar igen på fredag
och det ser riktigt bra ut.
Cello C.D. - Går inte att jobba som vi vill
med tanke på fräschören. Han tröttnade i
kvalet så framtiden är oviss.
Defi Trizz - Har dåligt med passande lopp
och tyvärr inte poäng att komma med.
Hon känns dock fin i jobb så vi anmäler
på.
Kulls Nero - Var inte till sin fördel senast
och borde ha varit trea med det loppet.
Han är behandlad efter det och kommer
att ta det lugnt någon vecka framöver.
Oliver Gene - Hade ett litet sår inför sin
V75-start som förvärrades och jag fick
stryka efter värmningen. Han står nu på
antibiotika och tar det lugnt för dagen.
Ringside - Har tyvärr åkte på en liten
blödning i ett bakben och blir därför borta
en tid framöver.
Sharp Launcher - Har varit väldigt nyttig i de senaste starterna och har fått ta det
lite lugnt en period nu och ladda om bat-

terierna.
Staro Almab - Har bara skrittats och
kommer att göra så någon vecka till. Om
han är haltfri ska han börja jogga i mitten
av månaden.
Toast Master - Fick äntligen utdelning på
sin fina form senast och han kommer att
starta på kontinuerligt under hösten och
vintern.
Väskinge Emil - Höll bra senast efter
ett fint lopp. Han startar på och kommer
ut igen på tisdag och han kan tjäna fina
pengar under hösten.
ÄNDRINGAR
IN:
Cello C.D. -99 e. Foreign Office
Selsey Bill -07 e. Gidde Palema
UT:
Bianca Trizz, High Ace Laday, Nilas
Gene, Ultracane, Zelda Boko
stall frick
ETTÅRINGAR
Alandias Michelle - Gör allt vi begär och
har riktigt fin gång. Hon körs 8 km varje
motionsrunda.
Primus Olyfid - Gör allt man begär och
bara knallar på. Han motionskörs 8 km
för dagen.

TVÅÅRINGAR
B.W.L.Power - Fick en hovspricka i senaste testet och har tagit det lugnt efter
det. Jag hade tänkt köra två rejäla jobb
och det kan bli någon start i december.
Ducati Hamp - Aston Hamps lillasyster
och en väldigt trevlig individ. Jag har bara
kört 1.30 med henne och hon kommer att
gå in i en riktigt tung träning någon månad.
M.T.Encourage - Skötte premieloppet
alldeles utmärkt och nu siktar vi på en
rejäl vinterträning vilket behövs eftersom
hon är såpass stor och tung.
TREÅRINGAR
B.W.L.Champion - Har inte varit riktigt
till sin fördel i de två sista starterna och
var lite sliten efter en bra säsong. Nu blir
det en helrenovering och efter det väntar
vinterträning.
Evelina Xing - Gick ett kanonrace senast
och avslutade riktigt bra. Hon har gjort
det jättebra så här långt och siktet är nu
inställt på Romme den 14:e. Det vore jättekul om hon kom över 100.000 kronor
i år.
FYRAÅRINGAR
Candy Race - Gjorde comeback i fredags
och det blev ett ihåligt lopp där hon inte
kunde ta något till slut. Jag var ändå nöjd

med henne med tanke på att hon hade varit borta och var tunt jobbad. Hon borde
gå framåt rejält med det loppet och kommer ut om två veckor igen.
ÄLDRE
Barbaras Courage - Var ute från ett dåligt läge senast och var lite ringrostig. Vi
försöker starta igång henne och jag hoppas hon tjänar fina slantar i vinter.
Can Trust - Fick öppna rejält senast och
det satt i benen till slut. Hon kommer troligen ut igen i mitten av november och får
sedan starta på i vinter.
Indian Go - En nygammal häst i träning
som var åtgärdad innan jag fick in honom.
Vi har jobbat upp honom och han fick lite
muskelvärk så det tar någon vecka till
innan det blir start. Han känns i alla fall
fin så här långt.
Ändringar
IN:
Ducati Hamp -06 e. Gidde Palema
Indian Go -02 e. Indian Silver
Ut:
Elsa Nobell

