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STALL LEIF WITASP SEPTEMBER 2006
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Seger Plats Prissumma
30% 40% 647.877 kr

Vinstrikaste häst September:
Engesve Bella
(2 st 1-0-0) 362.127 kr

Jag har en ”nordis” i träning och hon har sprungit
in 550.000 kronor i år. Engesve Bella har gjort
det jättebra och vann även Stoderbyt på Bjerke.
Det blev däremot en liten ﬂopp med galopp
i Oaks med Sara Nobell idag men vi kommer
tillbaka och får revansch framledes.
Annars rullar det på och unghästarna sköter sig
bra. Ettåringarna börjar komma in nu och det är
alltid spännande!

Förändringar i boxarna:
IN:
Ida Nevada -02, Turbo Thrust - Lady Nevada
UT:
Big River Classic

T V Å Å R I N G A R
Alandias Lime - Gick väldigt bra i kvalet tyckte Katrin och har jobbat helt godkänt tidigare också. Hon har gått nedåt
1.20/1600 m. En ﬁn liten springare som
debuterar till helgen.
Albert Hall - Jag är fullt nöjd med honom för dagen och han gör det jag vill.
Vi ligger och nöter på runt 1.24-1.25 full
väg och han blir starkare och bättre hela
tiden.
Bandit Zon - Har haft en period då han
har växt och blivit stel men har varit klart
förbättrad senaste veckan. Han börjar gå
lättare jobb nu och får lunka igång igen.
Bekele - Är fortfarande trög och svår men
jag har kört 1.33 full distans. Vi får prova
att köra premie men jag vill att det stämmer till 100 för honom. Han kan premietiden och börjar vara med.
Bianca Trizz - Har gått premielopp och
några jobb efter det. Hon står nu på gården och ska gå backträning. Vi ska se om
vi kan få lite styrka i henne.
Big River Hotlips - En stor och slapp
tjej som ändå lägger mycket mark under
sig. Jag har kört 1.31-1.32 full distans och
hon är premieklar. Hon blir bra när hon
får växa till sig.
Big River Supreme - Har haft sommaren

på sig nu och blivit betydligt ﬁnare och
bättre på alla vis. Jag har kört 1.35 full
väg åkandes och då ﬁnns det sekunder
sparade. Han är premieklar.
Eliza Keeper - Vi har kört 1.22/1600 m
med henne på ett bra sätt och hon har blivit stark och rejäl. Hon har vuxit till sig
och det är inte omöjligt att det blir start
som tvååring.
Evening Star - En ﬁn travare som har lätt
för sig och vi siktar på start till årsskiftet.
Han går sina 1.24-1.25-jobb hela tiden
och det är bara att bygga på.
Friendly Friend - En lätt, ﬁn travare som
har varit lite knölig i senaste jobbet. Hon
har därför bara gått lite motvarv i 1.351.40-fart.
Hectory Vib - Blev en helt ny häst efter
kastration och skötte sig föredömligt i
premieloppet. Jag är väldigt nöjd med honom och det är bara att jobba på.
Kitty Gel - En stor, rejält häst med bra
fart som dock är lite vass i humöret emellanåt. Hon går premie nu och ska även
kvala under oktober. Planen är att starta
om ett par månader.
M.T.Campari - En liten käck häst som
gör det hon ska. Jag har kört 1.25 full väg
på ett bra sätt. Nu får vi lägga lite grund
och det ﬁnns bra utvecklingsmöjligheter.

M.T.Classic Mix - Blev lite småhalt för
någon vecka sedan och vi har röntgat ett
framknä. Det visade sig att han har lite urkalkning och är behandlad för det och får
gå i hagen ett tag framöver.
Perfect Gene - Har varit lite knölig en tid
och gått mycket 1.35-jobb. Det är dags
att putsa till det nu och vi får hoppas att
han även höjer sig ett par centimeter över
manken.
Pink Demon - En liten käck travare som
har mycket spring i sig. Han är lättkörd
och ﬁn och har gått något skarpare jobb.
Han har varit nere och nosat på 1.25-1.26tider och vi ligger där några veckor till.
Simb Lorrikeet - Har gått hem till gården
för backjobb och får bygga på sig lite. Hon
har gått 1.23/1600 m som bäst i jobb.
Spicy Knight - Har haft en nervskada i
sommar men senaste 4-5 veckorna har
varit helt problemfria. Hon har gått sina
jobb och sänkt tiderna och gick 29,5 i premieloppet. Det är en jätteﬁn häst som vi
nu tar upp och bygger på.
Thegoldenshoe - Klarade premieloppet
trots dubbla galopper men jag var inte
nöjd med aktionen så vi får ﬁxa till det
och sedan jobba vidare.
Yahaa Brodda - Hon har växt en hel del
och grovnat i. Det ﬁnns mycket spring i

benen fortfarande och hon har gått underkant 1.23/1600 m med lätthet. Jag kommer att hålla mig runt de här farterna ett
par månader framöver.
T R E Å R I N G A R
Absolut Dirt - Har varit inne och gått något rundjobb men är inte helt 100 än. Vi
fortsätter med träningen några veckor till
innan nästa jobb.
Alandias Kismet - Gick klart godkänt i
debuten och spurtade bra till andrapriset.
Hon ﬁck sedan en riktig böld på höften
och har tagit det lugnt. Ingen ny start är
planerad.
Cafu Cafe - Har varit till och från i jobben men var ﬁn senast. Vi provar nu att
anmäla och han kan betydligt bättre än
vad han tidigare har visat. Jag hoppas det
vänder för honom och han blir som bra
som jag vill ha honom.
Catch the Moment - Förvånade mig med
att galoppera direkt senast men känns väldigt bra för dagen. Hon har jobbat bra en
längre tid nu och har bra fart i sig så jag
måste hitta ett lämpligt lopp nu.
High Ace Laday - Har kommit igen och
utvecklats väldigt då hon blev fräsch och
ﬁn. Hon vann lätt på Solvalla senast på
17,2 och var klart godkänd. Jag kommer
att spänna bågen lite under hösten och
hon har en hel del pengar att tjäna.
Juliano Nobell - Han har gått en hel del
jobb efter kastrationen och var inne på banan i veckan och gick 1.21/1600 m med
gott om krafter sparade. Jag var dock inte
100 nöjd med honom aktionsmässigt och
det ﬁnns lite att göra innan start.
Kulls Nero - Är behandlad efter senaste
starten och har gått något jobb och varit
fräsch och ﬁn. Han startar på Rättvik till
veckan och kan de dagar han är 100%
fräsch.
Loftus Road - Han har hållit sig fräsch
efter behandlingen han ﬁck när han kom
och jag har kört nedåt 1.22 och det gjorde
han på ett bra sätt. Jag tycker han kan kvala under oktober.
Mister Sarajevo - Vi har tagit det väldigt
försiktigt med honom och han har bara
gått motion. Han har dragits med sin fula
has men är i alla fall haltfri.
Pine Nut - Var väldigt bra näst senast på
Åby men kunde ingenting sist. Vi har gått
igenom henne utan att hitta några fel och
det kan vara så enkelt att hon var brunstig.
Hon får något jobb till sedan blir det ny
start.
Sara Nobell - Har gjort det bra i stort sett
varje start men åkte dit näst senast och
ﬁck ett tråkigt läge i Oaks. Det var även
lite för tätt med starter och hon var tyvärr
sämre än väntat. Det blev galopp som
spolierade allt men hon gick ändå nytt re-

kord och visade att hon duger. Vi kommer
att kolla upp henne noggrant innan vi letar
nytt lopp.
Staro Alladin - Har inte varit som bäst på
slutet och dras med hög puls. Vi får kolla
upp vad det är och ta om blodvärdena för
de är inte som de ska.
Staro Almab - Gjorde illa sig i hagen för
två veckor sedan och är fortfarande svullet in ett bakben. Vi får vara rädda om
honom och han får gå motion och läka ut
innan vi börjar om.
Toast Master - HFick en paus och kom
tillbaka och var fyra på Solvalla i fredags.
Jag tycker han gick klart godkänt på nytt
rekord och han visade att han har lärt sig
lite. Jag hoppas han lämnar galoppskorna
i stallet även nästa gång.
Tonner de Brest - Jag gjorde någon utrustningskorrigering på Solvalla men han
blev för het och det blev drygt 1.15 första
varvet. Han blev sedan förståligt trött så
nu går vi tillbaka till den gamla utrustningen och jobbar vidare. Han hade jobbat bra innan det och kan betydligt mer än
han har visat på slutet så nu får vi hitta ett
lämpligt lopp.
Vanessa Boko - Var ute i Oaksuttagningarna men det kom lite tidigt och hon ﬁck
dessutom dra fram de andra. Hon blev
trött och var fyra men med det loppet i
kroppen och några ﬂer jobb på det är hon
säkert bättre i Breeders Crown på Gävle
nästa helg.
F Y R A Å R I N G A R
Carmen Cafe - Var ute senast för att få
lopp i sig men allt blev fel och hon blev
kvar bakom trötta konkurrenter. Vi tar tiden an och får se vad som händer framöver.
Celan Cafe - Har bara gått sina lätta jobb
mellan 1.25-1.30 och paceat unghästarna.
Han är pigg och glad för dagen och ska
göra comeback i veckan. Vi bygger upp
psyket på honom och jag har svårt att säga
vart han står för dagen.
Deﬁ Trizz - Har gjort två bra lopp efter
sommaruppehållet och senast gick hon
väldigt bra till slut till tredjepriset. Nu får
vi försöka hitta V75-lopp åt henne.
Engesve Bella - Har tjänat en massa
pengar i Norge på höstsidan och jag har
svårt att hitta lopp åt henne nu. Hon möter väldigt bra hästar till veckan och vi får
vara nöjda om hon kan vara fyra, femma
tycker jag.
Ida Nevada - Har hoppat och strulat lite
men jag har balanserat om henne och hon
vann ett B-lopp i veckan på 17,4 full väg.
Hon har inga pengar på sig och ska kunna
hävda sig i sin klass framöver.
Kia Darban - Har tre-fyra veckor kvar
till första jobbet och har bara gått motion

efter operationen.
Lady Wall Star - Har jobbat på efter sin
halsoperation och känns uppåt i jobben.
Hon har bara gått något 1.22-1.23-jobb
men är startklar för dagen.
Nilas Gene - Är kastrerad och blir därför borta från tävlingsbanan några veckor
framöver.
Ringside - Har varit startklar någon vecka
men jag har inte hittat några lämpliga lopp.
Det blir nog start på Gävle nästa vecka
och han är med och tjänar sina pengar.
Staro Yzerman - Jag testade honom lite
på Gävle senast och han ﬁck då gå i dödens
men gick en 13-tid i alla fall. Han ska ut i
UET-kval på onsdag men jag är avstängd
så Örjan Kihlström får chansen att köra.
Han jobbar bra och jag är inte främmande
för att han kan ta en ﬁnalplats.
Track Dust - Här har polletten ramlat
ner och han har skött sig väldigt bra. Han
har dessutom visat utveckling och vunnit
trots tuffa resor. Tre raka segrar kunde jag
inte tro för en dryg månad sedan men det
är kul när hästar visar att de kan överraska
och ta sig samman.
Ä L D R E
Bognor Regis - Blev väldigt sliten och
stod med en infektion inför en tilltänkt
start. Han mår bra nu igen och har gått ett
par jobb. Det är skillnad nu och han startar om några veckor.
Cello C.D. - Har formen på topp men får
tråkiga lägen hela tiden och får gå för tidigt i loppen utan att räcka. Han gör det
godkänt hela tiden och får fortsätta att
starta på.
Toofasttocatch - Blev lite sliten efter starterna i somras och ﬁck några veckors paus
och blev behandlad. Han har nu kommit
tillbaka och jobbat ner tiderna igen och
startar till veckan.
Turbo Sund - Kändes kanonﬁn på Örebro men blev för laddad av omstarten och
hoppade bort sig. Jag körde 1.14/1600 m
efteråt och det fanns gott om krafter kvar
på det. Jag har inget att klaga på och han
startar på Rättvik till veckan och då får
Kajsa köra.

T V Å Å R I N G A R
Ambritt F. - Gick nyligen premielopp och
fortsätter att jobba på i samma stil. Hon är
stor och det tar tid innan hon har vuxit färdigt. Vi får ta det sakta men säkert.
Askö Serve - Känns riktigt ﬁn för dagen
och jobbar underkant 1.25 på ett riktigt
bra sätt. Vi har inga planer på kval eller
start utan jobbar på och det lovar gott för
framtiden.
Svartpeppar - Börjar mer och mer att
lära sig vad det går ut på och blir stabilare
för varje dag. Jag har kört runt 1.30 med
honom och det gör han utan problem. En
trevlig krabat som vi siktar på premielopp
med i oktober.
T R E Å R I N G A R
Conrads Gun Brith - Har förvånat mig
och galopperat från start i sina två starter. Hon har inte kommit med i lopp efter
det men kändes bra på 1.22 i ett provlopp.
Om hon håller sig på benen kommer hon
vara långt framme i nästa start.
Ersa Bruna - Var sig inte alls lik när vi
startade på Hagmyren och är troligtvis
inne i en växtperiod. Hon har gått hem till
ägarna för en lugnare period.
Indra Whitsun - Galopperade i första
sväng på väg ner i rygg ledaren senast när
Leif körde och det var synd för hon kändes ﬁn tyckte han. Det är en lite knepig
dam som får ta nya tag och jag hoppas

vi kommer ut i Breeders Crown den åttonde.
Kibosh - Fick tyvärr en lättare ansträngning i ett framben efter ett jobb på banan.
Han går nu bara väldigt lugna jobb och tas
lugnt ett tag framöver.
Lass John - Senaste tidens stora glädjeämne som har tagit två spetssegrar på ett
bra sätt. Senast gick han en bra tid och
var inte alls tagen efter det. Allt ser bra
ut inför framtiden och nästa start blir på
Rättvik den sjätte.
Petit Zin - Hade otur senast och ﬁck
dåliga ryggar och i sista sväng kom han
utanför doseringen, därav galoppen. Han
startar igen på måndag och han är bättre
an vad han har presterat hittills.
F Y R A Å R I N G A R
Oceans Eleven - Har blivit kastrerad och
har bara gått lugna jobb efter det. Allt ser
bra ut nu och han känns ﬁn så det ska bli
spännande att se vad han kan uträtta när
han kommer ut i mitten av oktober.
Oliver Karsk - EJag har kört 1.19 full väg
med honom på ett bra sätt och han gör debut för mig på tisdag. Det kommer att bli
intressant direkt och han har mycket kvar
att hämta om han får hålla sig fräsch.
Staro Yardbird - Jag tycker han äntligen
börjar komma i form och senast gick han
ett bra lopp på en bra tid. Han känns på
tårna nu igen och Katrin får prova i uttag-

ning till Lärlings-SM nästa gång.
Ä L D R E
Annie Laday - Jag blev besviken på
henne sist då hon bromsade sig i fel. Hon
kändes dock jätteﬁn före det och får starta
på. Bara nerverna är med tjänar hon ﬁna
slantar framöver.
Aston Hamp - Jag tycker han känns riktigt uppåt i jobben men han har tyvärr svikit lite i lopp. Jag hoppas han hittar sin
form i höst och då har han pengar att tjäna
kommande månader.
Barbaras Courage - Går sin bästa tid på
året till mötes och känns uppåt för dagen.
Hon startar på tisdag från ett ﬁnt läge och
det känns intressant redan då.
Klara Sol - En jätteﬁn märr som har lätt
för sig. Hon gjorde det bra som tvåa i
debuten för mig och vi ändrar lite på utrustningen till nästa start. Hon går framåt
med loppet i kroppen och är värd att se
upp med.
La Fiori - Gör det alltid bra och gick riktigt bra nere på Jägersro. Senast gick hon
nytt rekord och vi fortsätter att leta lopp åt
henne. Hon kommer att vara nyttig ett bra
tag framöver.
Förändringar i boxarna:
IN:
Klara Sol -00, Turbo Thrust - Cirene Drew
UT: Diamond Victory, Ersa Bruna

STALL KAJSA FRICK SEPTEMBER 2006
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Seger Plats Prissumma
12% 35% 122.000 kr

Vinstrikaste häst September:
La Fiori
(2 st 0-1-1) 51.500 kr

Nu har det börjat att släppa lite och månadens stora glädjeämne är Lass John som har
tagit två raka segrar. Honom kommer det att bli roligt att följa under hösten och vintern.
Även La Fiori har gjort det riktigt bra i lite högre divisioner den här månaden.
Jag tycker allihop känns allmänt uppåt och framöver bör man passa Staro Yardbird och
Klara Sol.
Hälsningar Kajsa!

