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Kia Darban
jagar nya segrar

ÅRGÅNG 3

Omslaget:
Ringside har hittat en riktigt härlig toppform i sommar och tog två
segrar under juli.
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Stall leif witasp SEPTEMBER 2007
Antal

1

2

3

Seger

Plats

Prissumma

33

4

4

5

12%

39%

256.000 kr

vinstrikaste hästAR SEPTEMBER

Kia Darban (1 st 1-0-0) 50.000 kr & Staro Almab (1 st 0-1-0) 50.000 kr
Jag tycker det har varit ojämna prestationer av mina hästar
på slutet och vad det beror på har jag ingen direkt förklaring
till. Jag försöker istället tänka långsiktigt och står inte med
näsan i vädret och bara letar fel utan jobbar på och kommer
igen. Jag tror att det släpper under hösten och vi får en härlig form framöver.
Vi har mycket ﬁna tvååringar som är grundligt jobbade och
det kan bli ﬂera som startar innan årsskiftet.
/Leif

Stall kajsa frick SEPTEMBER 2007
Antal

1

2

3

Seger

Plats

Prissumma

6

0

0

1

0%

17%

10.800 kr

vinstrikaste häst SEPTEMBER

Musical (2 st 0-0-1) 9.000 kr
Nyligen hade jag en veckas semester i Kroatien och det var
verkligen skönt med ett break i vardagen. Hästarna har inte
riktigt släppt till som man har tänkt sig men vi får hoppas
att det lossnar inom det närmaste.
Det är alltid roligt att ha unga och lovande hästar och nu
har vi fått in Jollie Whitsun och B.W.L.Power. Vi besökte
även Kriterieauktionen i helgen och köpte Barbaras Courage lillasyster M.T.Encourage.
/Kajsa
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Lyckad
Malmötripp

Katrin 100%-ig Tredje segern
för Supreme
på Hagmyren

Leif Witasp gästade Jägersros
Derbyhelg med två hästar.
Facit blev en seger och ett andrapris och totalt 100.000 kronor inkört.
- Det får vi vara nöjda med, sa
Leif.

Katrin K Frick hade hittat en
ﬁn uppgift åt sin egen Alandias
Lime på i ett Wången Cup-lopp
på Hagmyren igår.
Hon gjorde inte heller resan till
Hudiksvall i onödan utan kunde
vända hem igen med en seger.

Först ut var Kia Darban som startade i ett av ramloppen till lördagens V75:a. Från springspår tog
hon direkt hand om ledningen och
Witasp valde sedan att dra i ett
jämnt tempo hela vägen. Segern
blev knapp men säker.
- Jag tyckte det var skönt att hon
ﬁck vinna ett lopp med lite större
prissumma. Hon var kanske inte
som bäst men vann ändå på nytt
rekord, sammanfattade Leif.
På söndagen var det sedan dags för
Staro Almab i Derby Consolation.
Efter en ﬁn resa avslutade fyraåringen bra sista halvvarvet men
kunde inte rå på vinnaren Greenheart sista biten.
- Som jag befarade hade han inte den
riktiga dunder-formen och då räckte
det inte. Jag tycker ändå att han var
klart godkänd, avslutade Leif.

Dalaekipaget spelades till knappa
favoriter och från sitt bakspår satsade Katrin offensivt direkt och
rundade till ledning 1300 kvar. Väl
i tät försvarade sig Rite On Linedottern bra över upploppet och
höll undan till en säker seger värd
30.000 kronor.

OLA HALLERSTEDT

Big River Supreme har i sitt livs
sex starter vunnit hälften av loppen.
Igår tog han nämligen karriärens
tredje seger på Bollnäs tillsammans med tränaren Leif Witasp.
Från sitt tredjespår tog den favoritspelade Carl Otto-hingsten hand
om ledningen och tempot var sedan jämnt hela vägen. Via en 15,0avslutning sista 500 höll treåringen
sedan undan till en säker seger över
upploppet.
OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

070919

Guld till Silvernova
Igår gjorde treåriga Silvernova
debut på tävlingsbanan.
Han skötte sig galant och tog en
säker seger.
- Intrycket var klart positivt, sa
Leif.
Från sitt bakspår satsade Witasp
framåt direkt och kom fram utvän-

digt ledaren ur första sväng. Där
ﬁck sedan Silver Pine-sonen vandra resten av loppet men det bakom
honom inte utan segern blev säker.
- Tiden var visserligen billig men
segern blev lätt, sa Leif efter loppet.
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se

MÅNadsrapport SEPTEMBER
stall witasp
ETTÅRINGAR
Arnie’s Laphroaig - En liten käck häst
som sköter sig berömvärt.
Enzo Wibb - Har nyss kommit i vagn och
är lite spänd men det fungerar bra.
Pain Riche - Har körts ett antal gånger
och rör sig på ett lätt och ﬁnt sätt.
Tunsta Turbo - Är kört hela sommaren
och har växt till sig lite också. Han är en
trevlig individ.
Turbo Trizz - Är bara tömkörd och det
ﬁnns inget att klaga på för dagen.
Turbo Viking - Är körd hela sommaren
och så här långt har han lätt för sig och
gör det man begär.
Turbolines - Är bara tömkörd och gör det
vi begär.
Turbonina - En ﬁn häst som har varit i
vagn ett par gånger.
tvåÅRINGAR
Alwa’s Crown - Har blivit allt bättre och
gick premielopp för någon vecka sedan.
Arnizette Nova - Har skött sig bra och
har gått 1.20/1600 m. Hon debuterar inom
kort.
Conventum Hall - Har blivit allt bättre
och dessutom blivit lite grövre. Han har
gått 22,5/1600 m som snabbast.
Enjoy Ella - Efter premieloppet la vi om
träningen på henne och hon gick mycket
tung träning. Nu är hon tillbaka i snabbjobben igen och har gått 1.28 som snabbast.
Evelina Xing - Var inne i en växtperiod
under sensommaren men börjar bli allt
bättre nu och har gått 1.30 full distans.
Global Kilkea - Har gått en hel del 1.231.25-jobb och har löst det på ett berömvärt sätt. Hon är nu kvalklar.
King of My Heart - Har blivit grövre och
ﬁnare på sensommaren men vi har inte
tryckt av honom för hårt utan ligger på
1.26-1.28-farter.
Kulls Monique - Har gjort allt rätt hela
vägen i stort sett och har gått 1.22/1600
m. Vi har tänkt att eventuellt starta henne
under oktober.
Petite Ribb - Har växt enormt mycket de
senaste två månaderna och fungerar berömvärt i aktionen för närvarande. Hon
går premielopp inom kort.
Quasimodo Gene - Har varit trög och
ojämn i sitt uppträdande men kan springa
när han väl bjuder på sig. Han går endast
rakbanejobb för dagen.
Quayle Gene - Är faktiskt en häst som
har släppt till bra och vi har varit nere och
nosat på farter runt 1.22-1.23. Han är inte
långt ifrån kval.

Queensland Gene - Är fortfarande opolerad men har börjat visa farter och kan
lätt gå premietider när han sköter sig.
Rocky Race - En ﬁn häst som har släppt
till och gör det han ska. Han kördes tyvärr
för fort i premieloppet så vi får göra om
det.
Superfeet - Börjar att arta sig riktigt bra
men är tyvärr lite för hingstig emellanåt.
Premielopp klarar han under oktober.
Ultracane - En grov häst som kommer att
ta lite tid på sig men han har i alla fall gått
1.27 full väg.
Wind of Heaven - Är ojämn i sitt uppförande men de dagar han fungerar har hon
gått 1.23/1600 m. Där emellan är det dock
lite problem.
Yosemite Boko - Har grovnat i väsentligt
under sommaren men har haft lite problem med en bog. Han börjar dock arta
sig nu och går 1.30-jobb för närvarande.
Han är en ﬁn häst.
Yucay Boko - Tycker jag uppför sig som
stammen säger och här har vi en häst för
framtiden. 1.23 full distans är inga problem och han kvalar inom kort.
Yurrae Boko - Har gått mycket mängdträning hela sommaren men har gått tempojobb nu och hon blir allt bättre för varje
vecka. Hon har gått 1.25 som fortast på
rakbanan.
treÅRINGAR
Alandias Lime - En liten härlig travare
som alltid gör sitt och har tjänat hyggligt
med pengar under sommaren trots tufft
motstånd. Nu är siktet inställt på V75 i
Bollnäs.
Albert Hall - Har startat lite sporadiskt
och inte kommit med i en del lopp. Han
var ute för någon vecka sedan och gick
bra i dödens så jag hoppas att det här var
vändpunkten för honom och han startar
igen inom kort.
Bandit Zon - Kan bättre än vad han visat
och var bara sådär i senaste starten för någon vecka sedan. Han bör ha gått framåt
med det loppet i kroppen.
Bianca Trizz - Har lite problem med
aktionen men kommer undan för undan.
Hon gick ett bra slutvarv senast och startar när tillfälle ges.
Big River Supreme - En härlig individ
som vann från ledningen senast. Han håller ﬁn form och jobbar bra. Siktet är nu
inställt på Kihlströms minne i Bollnäs i
mitten av oktober.
Friendly Friend - Är på gång nu och var
tvåa på Solvalla senast. Det ﬁnns inget att
klaga på för dagen och hon får starta på.
Hectory Vib - Jobbar mycket bättre än
vad hon uppför sig i lopp och har galop-

perat omotiverat på slutet. Vi får prova
om han är stänkrädd och stänga in honom.
Jag begär mer av honom.
M.T.Campari - Är fullt fräsch för dagen
och jobbar på riktigt bra. Hon har gått
1.20/1600 m och kvalar inom kort.
M.T.Classic Mix - Är lite sen men kommer allt mer. Han har gått 1.23 full väg
som snabbast.
Mosippa - Börjar att arta sig faktiskt och
har gått en bit under 1.40 på rakbanan.
Hon ska få sitt elddop inom kort och sedan hoppas jag att vi ska kunna kvala.
Pink Demon - Jobbade bra ett tag men
började tappa aktionen lite. Han är åtgärdad och jag hoppas han kommer tillbaka
till ﬁn författning igen.
Pommier - Blev tyvärr förkyld och ﬁck
sedan en halsinfektion på det. Det var
synd för hon jobbade bra men nu har hon
återupptagit snabbjobben. Hon har inte
gått fortare än 1.30 så det är inte aktuellt
med start förrän i slutet av månaden.
Red Light Girl - Jobbar betydligt bättre
än vad hon har löpt upp till. Jag har inget
att klaga på i jobben så jag hoppas att det
vänder för henne även i lopp.
Silvernova - En ﬁn och käck häst som
vann från dödens i debuten på en inte allt
för märkvärdig tid men intrycket var klart
bra. Han jobbar bra och startar igen inom
kort.
Simb Lorrikeet - Senast var det en liten ljusning då det var första gången jag
tycket hon gick ända in i mål. Hon känns
ﬁn efter det och bör ha lite att hämta framledes.
Spicy Knight - Har varit bra i jobben
några veckor och är startklar så jag letar
lopp åt henne.
Thegoldenshoe - Tränas för fullt och har
börjat närma sig 1.25-farter.
Yahaa Brodda - Har svikit i de två senaste starterna. Blodprov är taget så jag
hoppas vi hittar något svar annars får vi
höja träningsdosen.
fyraÅRINGAR
Alandias Kismet - Har varit ojämn i sina
starter och var svag senast efter ett ﬁnt
lopp. Jag hoppas det var en engångsföreteelse för hon jobbar fortsatt bra.
Granlieng Oda - Är otroligt snabb och
en ﬁn travare men måste ha extrema
smyglopp för att kunna vara med där
framme.
High Ace Laday - Kom på vingel senast från spår 12 så den starten är bara att
glömma. Hon jobbar som hon ska efter
det och startar igen när tillfälle ges.
Kulls Nero - Var bra senast som trea över
3140 m och jobbar fortsatt bra efter det.

Jag hoppas han kan räcka en bit framöver.
Loftus Road - Kan inte få mer otur med
spåren men han är ofta med bland de tre
trots det. Han är värd att passa när han får
bättre lägen.
Oliver Gene - Har varit inne någon vecka
och kvalade på en låg 21-tid. Han är lite
orutinerad men vi kommer att prova att
starta honom om någon vecka.
Petit Zin - Går 1.23 full distans i jobb
men har en bit kvar till start.
Sara Nobell - Är opererad för en lös benbit och jag hoppas allt elände har tagit slut
nu. Hon är konvalescent för dagen.
Staro Almab - Har varit ifrån någon vecka
men jobbar nu fullt ut och gick 18,0 full
väg i senaste jobbet. Nästa start blir den
12:e oktober på Bjerke i uttagningslopp
till Europaderbyt.
Toast Master - Är nyligen kastrerad och
går bara motion för dagen.
ÄLDRE
Deﬁ Trizz - Har inte hittat några lämpliga
lopp åt henne på ﬂera veckor men hon jobbar bra och startar så fort vi får och kan.
Engesve Bella - Är klart på gång nu och
har gått 1.32 full distans så vi provar en
vända till med henne.
Kia Darban - När hon står på fyra friska
ben är hon en härlig häst. Hon är åtgärdad
efter Jägersrostarten och jobbar klart bra
igen.
Nilas Gene - Var ute i stafettkörning på
Färjestad och vek ner sig från ledning.
Formen är det inget fel på utan han hade
en dålig dag så vi kommer igen.
Ringside - Har startat regelbundet hela
sommaren och senast var jag kanske lite
för passiv. Från ett bättre läge blir det offensivt upplägg nästa gång.
Rock Sand - Gick bra till slut i debuten
för oss och har blivit piggare med det loppet i kroppen. Han kan vara en liten ﬁdus
när han kommer ut igen.
Smash Light - Har inte rosat marknaden i
sina senaste starter. Hon är bäst efter lång
vila så vi får se vad fortsättningen blir.
Toofasttocatch - Löper jämnt och bra och
tjänar hyggligt med pengar.
Turbo Sund - Har gått mycket jobb och
kommer att starta på Rättvik i början av
månaden om alla värden är som de ska.
De har gått upp och ner men vi har konstaterat att han med största sannolikhet
lider av kvalsterallergi.
ÄNDRINGAR
IN:
Arnie’s Laphroaig
Hingst -06, Super Arnie - Zimona Zoot

Engesve Bella

Sto -02, Krembest - Magga Best

Oliver Gene

Valack -03, Smok’n Lantern - Miss Hambleton

Turbo Trizz

Sto -06, Turbo Sund - Tamarindos Tirzz

Turbolines

Hingst -06, Turbo Sund - Nins Palema

Turbonina

Sto -06, Turbo Sund - Newsworthy

UT:
Kaolin, Mister Sarajevo
stall frick
ETTÅRINGAR
B.W.L.Power - Lillebror till B.W.L.
Champion. Han är en klok och förnuftig
kille med bra storlek och han är precis satt
i vagn.
M.T.Encourage - En liten rejälare sort än
vad storasyster Barbaras Courage var vid
samma tidpunkt. Hon är bara tömkörd än
men ska bli intressant att följa framöver.
TVåÅRINGAR
B.W.L.Champion - Känns faktiskt riktigt
bra för dagen och jag har kört 1.23 full
väg med honom på ett bra sätt. Om han
fortsätter så är det inte helt otänkbart att
det blir någon start i december.
Elsa Nobell - Tränar på bra som vanligt
och vi har varit nere i tider runt 1.25 utan
att hon varit bottnad. Hon är lite sen p.g.a.
sin stora kropp och hon måste först och
främst växa i den.
Jollie Whitsun - En stor och rejäl dam
som inte har släppt till riktigt ännu. Hon
kommer att behöva vintern på sig och det
är mycket backträning som gäller för henne den närmaste tiden.
Midnightconfession - Har släppt till otroligt mycket på sista tiden och jag har kört
1.35 med honom lätt. Han går premielopp
på fredag.
Superlorea - Har varit knölig en längre
tid och växt i omgångar men nu känns det
att hon börjar få lite ork i kroppen. Vi har
bara kört 1.40-tider hittills men förhoppningsvis klarar hon premie innan månadens slut.
TREÅRINGAR
Candy Race - Hade jobbat bra inför debuten men svek då och drog på sig riktig
mjölksyra. Vi har kollat upp henne men
inte hittat några större problem. Hon har
även fått en slänga av kolik efter den starten. Jag ska köra ett skarpare jobb innan
vi anmäler igen
äldre
Annie Laday - Har svikit i sina två senaste starter. Senast berodde det på magproblem och det är synd att det skulle bli två
plumpar så här på slutet. Hon gör nu en

av sina sista starter innan hon blir mamma
på heltid.
Barbaras Courage - Tycker jag kommer
allt mer men har tyvärr lite för dålig med
poäng. Om hon får ett passande lopp nästa
gång är hon värd att passa.
Hankypanky Prince - Har jobbat jättebra men svikit i lopp båda gångerna han
startat för mig så vi får se vad vi hittar på
framöver.
Musical - Gör det bra varje gång och startar på under hösten. Formen är bra för dagen och snart sitter segern där.
Stella Song - Har inte startat på ett tag
men verkar vara en ﬁn liten travare. Hon
är lite tunt jobbad men vi jobbar på under
oktober och sedan får vi ta ställning till
när det blir start.
Trocadero Sund - En väldigt skör häst
som vi har tagit det väldigt lugnt med.
Han får starta igång och på sin grundkapacitet ska han räknas med chans direkt.
ÄNDRINGAR
IN:
B.W.L.Power
Hingst -06, Lindy Lane - Lovely

Jollie Whitsun

Sto -05, Beseiged - Felicia Whitsun

M.T.Encourage

Hingst -06, Lindy Lane - Lovely

Stella Song

Sto -01, Buzzin Brian - Narina Song

UT:
Indra Whitsun

