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Turbos son på
Vikingatåg

Omslaget:
Turbo Sund-sonen Turbo Viking
har inlett karriären fint med en
seger och ett tredjepris.
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Stall leif witasp september 2008
Antal

1

2

3

Seger		

Plats		

Prissumma

30		

2

5

3

7%		

33%		

157.550 kr

vinstrikaste häst september

Turbo Viking (2 st 1-0-1) 42.500 kr
När vi inte har den riktiga stallformen så är det mycket otur
och stolpe ut med i bilden, framförallt med tråkiga startspår.
Det känns som att det är på gång hela tiden men så ser man
startlistorna och då är det spår 4 med volt och 8, 11 och 12
i auto.
Hösten har därför blivit lite missvisande för hästarna är bättre än vad de har presterat. Downperioden har hållit i sig för
länge nu så det är lite tungjobbat men jag vet att det kommer en vändning.
Vi har en hel del fina unghästar i stallet och de kommer att
bli spännande att följa framledes.
/Leif

Stall kajsa frick september 2008
Antal
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60%		

31.500 kr

vinstrikaste hästAR september

Can Trust (2 st 0-1-1) 17.000 kr
Under september tog jag en veckas semester med sambon
till Bulgarien. Det var skönt att komma ifrån lite och få vila
upp sig.
Framöver ska det bli väldigt intressant med B.W.L.Champion
i Breeders Crown när Kriteriehästarna förhoppningsvis är
lite slitna. Han känns verkligen jättefin i jobben.
Elsa Nobell är mitt lilla sorgebarn med sin brunst. Det finns
fart i henne så jag hoppas att behandlingen gör sitt.
/Kajsa
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Lunchdubbel till Kajsa

Vilken Turbodebut!
Under gårdagens tävlingar på
Färjestad var det dags för den
första Turbo Sund-avkomman
att debutera.
Leif Witasps Tubo Viking svarade för en imponerande insats
då han enkelt vann tvååringsloppet.

Staro Boris svarade för en rejäl insats vid sin seger.
Foto: Kim Nyblom/Foto-Mike

Kajsa Frick noterades för två segrar när Rättvik körde lunchtrav
under onsdagen.
Hon hjälpte då två herrar att ta
sina livs första segrar.
Först ut var Igor Tabac som var segerlös i 27 starter. Kajsa gav honom
ett perfekt lopp i rygg på ledaren
och via en vass avslutning kunde
elvaåringen avgöra sista biten.
Kajsa satt sedan upp bakom pappa
Leifs Staro Boris i det efterföljan- Boris gick sedan rejält sista halvde loppet. Från sitt tillägg hamna- varvet och kunde koppla grepp i
de de i kön och 600 kvar gav Frick god tid före mål.
fyraåringen full anfallsorder. Staro OLA HALLERSTEDT

Från fjärdespåret fruktade Witasp
en del problem och hans farhågor besannades då Turbo Viking
inledde med galopp. Han visade
dock fin uppfattning och tog snabb
trav och efter ett halvvarv var han
framme utvändigt ledaren. Det
blev sedan rejäl körning på slutrundan och tvååringen avgjorde
säkert över upploppet. Segertiden
blev fina 17,6g/1640 m.
- Han har gjort allt rätt hela tiden
och jag är jättenöjd med honom, sa
en nöjd Leif efter loppet.
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

MÅNadsrapport september
stall witasp
ETTÅRINGAR
Beckman - Ser riktigt fin ut och uppförandet är bra så här långt.
Hampus Dirt - Är av den mindre sorten
men rör sig lätt.
Leif Light - En högrest kille som är en
positiv individ att jobba med.
Sid the Kid - En fin individ som har varit
lite bakrädd men är mycket bättre nu.
Turbos Cherie - Är mest körd av alla ettåring och gör det hon ska.
Viggo Trizz - Håller på att växa men det
finns inget att klaga på för dagen.
Zeb Hornline - En trevlig sort som det
inte finns något att klaga på för dagen.
TVÅÅRINGAR
Arnie’s Laphroaig - Har varit inne i en
knölig period men är betydligt bättre nu
och har fått 1.25 full väg. Han kryper sakta men säkert ner i tiderna.
Carabiner Hanover - Börjar släppa till
rejält efter en del justeringar. Han är en
häst med bra distansförmåga och har hittat en växel till. Han är kvalklar.
Castor Race - Gjorde ett bra intryck i
kvalet och har fått en lätt veterinärbehandling efter det. Han har återupptagit
lugna jobb men vi siktar inte på start de
närmaste månaderna.
Gliding Strength - Har varit fin till och
från i jobben och går motion för dagen efter en svullnad i ett framben.
KC Spring Caviar - Har fått mycket
mängdträning och vi har börjat köra lite
lätt i tryckvagn. Han har växt men lugnat
ner sig tempramentmässigt.
Pain Riche - Har gått regelbundna jobb
en tid och känns starkare och starkare.
Han gick 1.23/1600 m i senaste jobbet
utan problem.
Piacenza - Har bara gått lugna backjobb
ett par månader och det behövs i hennes
späda kropp.
Roseley Gene - Har jobbat bra hela tiden
och fick debutera på Rättvik. Hon löste
det på ett mersmakande sätt och var trea i
en snabb avslutning. Hon får göra någon
start till så länge hon känns så här fin.
Rural Legend - Börjar visa mer fart och
några finslipande jobb så är han inte långt
borta från kval.
Sergei Hanover - Hade jag tänkte skulle
starta i början av oktober men han drog på
sig en liten halsinfektion. Han är kvitt den
nu och går jobb igen så det blir förmodligen start i slutet av oktober.
Tunsta Turbo - Kommer mer för varje
jobb. Han fick en konvalescentperiod i
somras och la på sig lite och har varit lite

tungjobbad. Nu är han på väg ner i tider
och har passerat 1.25 full väg på ett bra
sätt.
Turbo Viking - En härlig individ som har
lätt för sig och fin uppfattning. Tyvärr har
han galopperat i sina två starter men ändå
gjort bra ifrån sig. Han blir intressant att
följa.
Turbolines - Har enbart gått backjobb en
månads tid och vi har försökt bygga på
hennes kondition. Hon känns starkare och
bättre men kommer att få en månad till
med samma träning.
Turbonina - Har varit lite ojämn i sina
jobb men jag hoppas det släpper för det
är en fin travare. Hon är lik mamma i humöret på ett positivt sätt och gick 1.27 i
senaste jobbet.
Zelda Boko - Har varit svårjobbad och
envis men har släppt till på slutet och är
premieklar. Hon har lätt gått 1.30 full distans.
tREÅRINGAR
Global Kilkea - Går sina rakbanejobb efter knäoperationen och går åtta intervaller
i 1.40-tempo två gånger i veckan. Det är
mest uppbyggnad och hon känns fräschare och finare.
King of My Heart - Åkte på en liten
strålbensfraktur efter senaste framträdandet och är konvalescent för dagen.
No Shame - Har haft en liten formsvacka
men jobbar klart positivt för dagen. Han
är startklar och jag letar passande lopp.
Hon har gått under 1.20/1600 m i jobb.
Petite Ribb - Har kommit allt mer och
har blivit allt starkare. Jag har kört underkant 1.19/1600 m på ett bra sätt och letar
lämpligt lopp för henne.
Quattro Stagione - Har vi haft inne i en
månad och han har bara gått lugna och
fina jobb. Han är en trevlig individ att
jobba med och jag hoppas han visar det
även i lopp.
Quayle Gene - Har varit borta och blivit
kastrerad. Han har gått en hel del rakbanejobb och jag har även kört några jobb och
han har gått 1.21/1600 m som bäst. Han
behöver något mer jobb innan start.
Rocky Race - Tycker jag inte har haft någon tur i de sista starterna och vi har hamnat på vingel. Senast skulle jag ha suttit
kvar invändigt och fått en bra slant men
jag körde lite offensivt sista biten och det
blev ingenting. Han går ut i revanschen
och vi hoppas på bättre lycka då.
Ultracane - Pallar inte det här utan får
gå som lärohäst. Han behöver helt enkelt
mer tid på sig.
Yosemite Boko - Har vi försökt lokalisera
vad han lider av. Han har varit på veteri-

närhögskolan och kollats upp och han är
åtgärdad och ska börja gå jobb inom kort
igen.
Yucay Boko - Är tillbaka efter att ha varit
på vattenträning och han har hunnit med
några intervaller på rakbanan och känns
väldigt fräsch. Han har säkerligen någon
månad kvar innan det blir start.
Yurrae Boko - Tycker jag utvecklas klart
positivt och har gått något jobb en bit under 1.19/1600 m. Hon blir allt bättre och
starkare och det är inte omöjligt att hon
startar under oktober.
FYRAÅRINGAR
Alandias Lime - Har startat sporadiskt
och har dels dåligt med poäng och dels
försöker vi hitta en riktig form. Hon är
klart vass i jobben och ska passas i nästa
framträdande.
Bianca Trizz - Har bra fart men är en
osäker dam. Sist felade hon i rygg ledaren 700 kvar med gott om krafter i behåll.
Om man bara hittar nyckeln är det en bra
häst.
Big River Supreme - Har tjänat en hel
del pengar men har svårt att hitta de rätta
loppen. Han går klart bra tider och är ofta
med i främre träffen. Formen är som den
ska och vi får hoppas på tur med startspåren.
Friendly Friend - Behöver lite snälla
upplägg och har då alltid en pollett till
slut. Hon har inte haft några bra propositioner här omkring men det är inga fel på
jobben och formen.
Pommier - Har gått tryckvagn ett antal
veckor men ska börja gå lite tempo nu.
Jag vet inte riktigt var hon står tempomässigt.
Simb Lorrikeet - Väntar på första segern
för sin del. Hon jobbar bra men har inte
haft den rätta turen och senast fick hon gå
för tidigt för att vinna. Det känns att vilken start som helst så räcker hon.
Staro Boris - Var klart bra när Kajsa vann
med honom men sämre gången efter och
det berodde på en balanskorrigering som
jag gjorde. Han känns fortsatt fin i jobben
och ska kunna tjäna någon slant i sin låga
klass.
Yahaa Brodda - Har varit ojämn i sina
framträdanden och varvat bra och dåliga
prestationer. Vi har tagit upp henne till
gården för backträning för jag vet att hon
har mer att ge.
ÄLDRE
Alandias Kismet - Har varit borta för att
behandla ett framknä och kom ut efter det
och fick en tuff inledning och vek ner sig.
Hon är som hon ska efter det och jag för-

söker hitta något lämpligt lopp i hennes
klass.
Defi Trizz - Har löpt bra i skymundan och
avslutade 13,5 i spåren sista varvet senast.
Formen sitter där så med ett bättre läge
och lite tur kan det komma en seger inom
kort.
High Ace Laday - Uppträdde knepigt senast från ett tråkigt läge men känns fin i
jobben och får en chans till.
Kulls Nero - Känns bra i jobben så det
är ingen fara med formen. Han vill helst
vara med där framme direkt och får starta
på.
Nilas Gene - Har inte rosat marknaden
på ett tag men dels har det varit tunt med
lopp åt honom och dels har han inte kommit med. Vi har försökt underhålla honom
så gott det går och allt känns bra.
Oliver Gene - Hade pausat några veckor
och saknade det rätta tempot i senaste
starten men jag tycker han får godkänt
ändå. Han ska ha gått framåt med det loppet och från passande läge tror jag han är
med i segerstriden inom kort igen.
Ringside - Har fått en liten höstpaus och
är tillbaka och går regelbundna jobb. Han
har något lämplig lopp i början av oktober
och är startklar igen.
Sharp Launcher - Får bara dåliga lägen
och då är det inte lätt att blanda sig i striden. Jag tycker dock han har löpt bra i
skymundan i de senaste starterna så han
är värd ett bättre öde.
Staro Almab - Har varit på veterinärhögskolan för genomgång och de har kommit fram till att det finns en liten spricka i
hovbenet i höger bakben. Det brukar inte
vara så drastiskt som det låter men vi har
fixerat hoven och han får enbart skritta
några veckor.
Toast Master - Har dåligt med poäng
men har bra form och var tvåa på ett bra
sätt i B-lopp för några veckor sedan. Han
har mer att hämta bara vi får vara med.
Väskinge Emil - Var klart bra senast och
sänkte rekordet dessutom. På 1600 m ska
vi passa honom och formen är det inget
fel på.
ÄNDRINGAR
IN:
Beckman -07 e. Turbo Sund
Hampus Dirt -07 e. Credit Winner
Leif Light -07 e. Dell Ridge Image
Quattro Stagione -05 e. Meadowbranch Lucky
Quayle Gene -05 e. Malabar Circle Ås
Sid the Kid -07 e. Turbo Sund
Turbos Cherie -07 e. Turbo Sund
Viggo Trizz -07 e. Turbo Sund
Yucay Boko -05 e. Andover Hall
Zeb Hornline -07 e. San Pellegrino
UT: Albert Hall, Arnizette Nova,
Enzo Wibb, Goldie Crown, Ocean Turbo, Red Light Girl, Västerbo Traveller

stall frick
ETTÅRINGAR
Alandias Michelle - En jättefin märr som
är förnuftig och fin. Hon var snäll att köra
in och gör allt rätt för dagen.
Primus Olyfid - En liten kaxig krabat
som har lite hingsttendeser. Han var ändå
snäll att köra in och är en trevlig häst som
dock är lite skrikig.
TVÅÅRINGAR
B.W.L.Power - Gick 22,0 i kvalet och
kändes fin på det men efter det har han
gjort sig illa i hagen och fått ta det lugnt.
Det är meningen att han ska göra någon
start men det är upp till honom att bestämma.
M.T.Encourage - Blev tjock i en sena inför ett tilltänkt premielopp och är även behandlad i ett framknä i samma veva. Jag
planerar att köra premielopp den 15:e.
TREÅRINGAR
B.W.L.Champion - Har fått en liten
paus efter senaste starten och laddat batterierna. Han känns fin och gick ett skarpare jobb i veckan efter 1.20/1600 m och
tanken är att han ska få tre lopp till innan
vintervila.
Elsa Nobell - Skulle ha startat men blev
brunstig och fungerar inte då. Veterinär

har fått fram kulor som inplanterats i livmodern och vi hoppas att det hjälper för
när hon är brunstig kan hon inte springa
och jag hoppas även att det kommer lossna med hennes humörproblem.
Evelina Xing - Tycker jag var en besvikelse senast utan att jag har hittat någon
direkt förklaring. Det är inga fel på henne
så hon startar igen och jag hoppas hon då
visar sitt gamla jag och är långt framme.
FYRAÅRINGAR
Candy Race - Tycker jag kommer allt
mer efter sitt uppehåll och vi går nu mot
hennes årstid. Hon ska få något finslipande jobb innan vi tittar i propositionerna.
ÄLDRE
Barbaras Courage - Blev behandlad efter senaste starten och får kämpa på i vinter. Det är hennes årstid och hon kommer
säkert at tjäna en fin slant framöver.
Can Trust - Gjorde ett av sina bästa lopp
senast tycker jag med tredjespår sista
1100 metrarna. Nästa uppgift blir på Solvalla och hon får starta på under hösten.
Det känns inte som att det är något stopp
i henne.
Ändringar
IN:
Alandias Michelle -07 e. Super Arnie
Primus Olyfid -07 e. Fida Face

