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Poletten har verkligen trillat ner för Euro Keeper
som nu har lagt galoppskorna på hyllan och ståtar
med två raka segrar.
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Jag tycker vi har haft en lite sämre period
med dels dåligt väder och så har även
hästarna varit lite ur form. Dessutom
gnäller jag fortfarande om att vi har för
dåliga starttillfällen.
Kylan har dock börjat komma så jag hoppas vi får mycket nös och en kall härlig
vinter så vi får en fin form efter helgerna
och nyår.
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22% 102.000 kr

Jag tycker att hästarna fortfarande presterat ojämnt men jag kan inte sätta
fingret på varför. Vi har tagit prover på
foder, strö och allt annat och försökt utreda. Hästarna känns jättefin i jobben
så jag hoppas att snön kommer nu efter
några dystra månader och med kylan
får vi hoppas att bakterierna dör.
Det var skönt att Östen Scoop och Sedin
fick vinna och jag tycker även att Lucky
Light förtjänar lite framgångar för hon
har haft så mycket oflyt. Jag fortsätter
även att skryta över unghästarna som
ser riktigt bra ut över lag.

månadens häst
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Paparazzi M.
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Valack 6 år e. Express It (US) u. Ourasine ue. Ourasi (Fr)
Ägare: Hemstatorg AB, Gävle Uppfödare: Menhammar Stuteri AB, Ekerö
Tränare: Leif Witasp Skötare: Bibbi Blom
Starter november 2014: 2 0-1-0 • 12,4am • 59.000 kr.
S 141115 8/2640
S 141126 2/3140
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PAPARAZZI M.
59.000 kr

SEDIN

57.500 kr

EURO
KEEPER
40.000 kr
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Leif Witasp
Leif Witasp

26.500 Klass I, Final
32.500 Christer Nöjd - Stayperlopp

Januari 2014: Ron Jeremy
Februari 2014: Elliot Boko
Mars 2014: Ron Jeremy
April 2014: Hagentoy
Maj 2014: Elliot Boko
Juni 2014: Sandrngham Hanover
Juli 2014: Cool Keeper
Augusti 2014: Viggo Laday
September 2014: Cool Keeper
Oktober 2014: Paparazzi M.
November 2013: Cool Keeper
December 2013: Cool Keeper

nyhetsbörsen
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141109

141110

Två köp i
Harrisburg

Euro Keeper tog första segern

Leif Witasp har besökt Harrisburg Yearling Sales flera
gånger förut.
Många fina hästar har ropats in genom åren och i
år köptes två nya blivande
stjärnor.
Stallets stjärna Cool Keeper ropades in på auktionen i Harrisburg
för tre år sedan och i lördags kom
Leif Witasp hem från årets USAresa. Det blev två köp i år, bl a en
lillasyster till just Cool Keeper,
Blow Torsch med Cantab Hall som
pappa. Dessutom köpte Rättvikstränaren hingsten Stern e. Manofmanymissions u. Must Be Hot.
OLA HALLERSTEDT

Euro Keeper går undan till en enkel seger.
Foto: Thomas Gustafsson/Foto-Mike

I karriärens fjärde start
kom den första segern.
Idag avlade Euro Keeper
maiden hemma på Rättvikstravet.
Euro Keeper inledde sin tävlingskarriär med tre raka galopper men
i den fjärde start skötte han sig
prickfritt och tog en lätt seger.
Swan for All-sonen följde med

som andra häst en bit bakom ledaren och knappa varvet från mål
lyfta Leif Witasp ut sin adept utvändigt. Det var sedan inget snack
om saken utan Euro Keeper avväpnade enkelt ledaren och gick
undan till en lätt seger över upploppet. Segertiden blev 18,4/1640
m och ägarna Stall Mamsen belönades med 20.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

141110

Östen Scoop höll lekstuga
Östen Scoop och Kajsa Frick
var stora favoriten på Rättvikstravet idag.
De infriade förväntningarna med råge och tog en
mycket lätt seger.
Östen Scoop gjorde idag sin fjärde
start i regi Kajsa Frick och äntligen
blev det seger. Kajsa prickade starten bra från tillägg och kunde köra
sig till ledning i första sväng. Hon
drog sedan på i ett ganska så bra
tempo hela vägen och konkurrenterna fick se sig rejält frånåkta sista
biten. Segern blev till slut mycket
enkel på nya rekordet 16,5/1640

Östen och Kajsa har skakat av sig konkurrenterna och vinner lätt.
Foto: Thomas Gustafsson/Foto-Mike

m. Tony Dahlström m fl äger fem- seger.
åringen som tog karriärens tredje OLA HALLERSTEDT
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141121

141121

Tredje gången
gillt för Sedin

Andra raka för
Euro Keeper

Sedin tog karriärens första
seger på Bollnästravet igår.
Tillsammans
med
Leif
Witasp spurtade han hem
Svensk Travsports Unghästserie.

Igår tog Euro Keeper sin andra raka seger.
Tvååringen skötte sig återigen perfekt och svarade för
en fin insats.

Sedin kom med två fina insatser i
bagaget till gårdagens start och fick
nu en välförtjänt seger. Spelade till
favorit var han bra med från start
men hamnade utvändigt ledaren.
Vid varvning blev han dock avlöst
och Leif kunde följa med i draget
på slutrundan. I utgången av sista
sväng sattes attacken in och Turbo
Sund-sonen avslutade bra över
upploppet till en knapp men säker
seger. Segertiden blev 20,1/2140
m och ägarna Stall Lucky fellow
belönades med fina 50.000 kronor.

Euro Keeper fick smaka segern
sötma i senaste starten och igår på
Bollnästravet var det dags igen.
Från sitt innerspår kunde Leif
Witasp hålla upp ledningen utan
problem även om han blev lite utmanad runt första sväng. Han fick
sedan dämpa tempot till underkant
1.25 första varvet men på slutrundan blev det bättre fart. Swan For
All-sonen höll farten bra och gick
undan till en säker seger via 16,3
sista 800. Stall Mamsen äger Euro
Keeper som tjänade 20.000 kronor
och segertiden blev 20,9/2140 m.

OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

Linda Artursson vann årets upplaga av
Pastor Stephens lärlingsserie.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

141130

Xanthis One avgjorde på Romme
Xanthis One har börjat karriären fint.
Igår tog han sin andra seger
i sitt livs fjärde start.
Kajsa Frick satt upp bakom treåringen som hade lottats till bricka
12 bakom startbilen. Det löste sig
dock bra från början och Kajsa hittade tredje-par utvändigt medan
det kördes friskt i täten. Ut på slutrundan sågs Xanthis One i andra
ytter och mitt på bortre långsidan
fick han anfallsorder. Dryga halvvarvet från mål landade Conny
Nobell-sonen utvändigt ledaren
och det utvecklade sig till en duell mellan dessa. Efter en rafflande

fight upploppet ner kunde Xanthis
One avgöra knappt men säkert sista biten.
- Jag trodde vi skulle vinna lättare men ledaren stretade emot bra,
sade Kajsa.

Segertiden blev nya rekordet
16,6a/2140 m och ägarna Flenmo
Byggvaror & Egendom & S Amren belönades med 20.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Cash Converter - Tycker jag har utvecklats konstant sedan han kom till oss och
stelheten är på väg att ge sig. Det ser positivt ut för framtiden.
Euro Keeper - Har visat sitt kunnande
med två segrar på slutet. Han är en trevlig
individ som eventuellt kommer att göra
en start till i år.
Felek Boko - Behandlade vi i ett framknä
efter veterinärkontroll men det var inga
större grejer. Han börjar återuppta träningen fullt ut i början av december.
Glide Street - Gnuggar vi på så gott det
går men jag tycker han behöver mer innanför västen innan vi sänker tider. Han
har dock jobbat 1.22-1.23.
Glimmer U.S. - Är en rejäl sort som har
gjort det mesta rätt hittills och det känns
som han kan vara startklar som tidig treåring. Han har visat 1.22 på lätta ben i jobb.
Global Selection - Börjar växa i sin stora
kropp och blir både rundare och finare.
Han har dessutom blivit spänstigare.
Gurra Knight - Är en riktigt fin individ
som dock tyvärr är lite ospänstig i bakkärran. Jag jobbar på det och han har gått
1.25 i träning.
Insanity Sund - Har jag lagt mycket jobb
på men det återstår en hel del. Han är en
stor fransman som behöver tid på sig men
han får ett plus i kanten för en vägvinnande aktion.
Jon the Baptist - Har tyvärr en slagskada
på ett framben som det tar lite tid med
innan det har läkt ut. Det är dock inget ont
som inte har något gott med sig.
Kalas d’Inverne - Har börjat bli rejäl och
han är en trevlig individ att ha att göra
med. Han kan dessutom trava men vi har
bara kört 1.30-1.28.
Lenah P.H. - Är lite tunn och muskelfattig tycker jag så jag har kört mycket i
backen och hon börjar att arta sig.
Nice Southwind - Springer tyvärr fortfarande lite snett men det blir allt bättre.
Hon är en träningsvillig tjej med mycket
fart i sig.
Nimbus Southwind - Är en sort som jag
gillar men tyvärr blev han lite stel och
kantig efter premieloppet. Det kan vara
träningsvärk eller växtvärk så vi tränar
försiktigt.
Power Age - Har fått en hel del jobb i sig
och börjar arta sig. Han sprang väldigt
snett när han kom men har börjat räta upp
sig och det ser positivt ut för dagen.

Princess Mandii - Blev nästan lite het efter premieloppet så vi tog upp träningen
lite och nu har hon lugnat ner sig. Hon
sköter sig riktigt bra och det är bra drag
i henne.
Sansiro Gel - Är en rejäl sort med bra
lunk och jag tror faktiskt han kan bli en
riktigt nyttig individ när han fått växa till
sig.
Simb Luck - Har kvalat och allt går planenligt. Han jobbar på och förmodligen
kommer han ut som en tidig treåring.
Suspect Brodde - Blev en mycket finare
häst som valack och sköter sig helt perfekt i träningen. Tyvärr är backen frusen
nu och det är det som saknas i honom.
Turbo Gothia - Är en stor och pampig
individ som blir bättre för varje månad
och jag tycker han blir lite halvintressant
att följa.

treåringar

Alvena Uni - Går i hagen och är fortfarande konvalescent.
Dream Keeper - Har skött sig i några
starter och visat vilken kapacitet han har.
Han har även mognat rejält sista tiden och
startar när det dyker upp något passande
lopp.
Graciosa d’Inverne - Har problem med
sina bogar men vi jobbar på det hela tiden och när hon är ok har hon visat god
kapacitet.
Maidonna - Har varit ett väldigt plus i
kanten hela säsongen och avslutade bra
senast vid en knapp förlust på en 1.14-tid.
Hon är en enkel och samarbetsvillig häst.
Sabrina’s Master - Är jag väldigt besviken på måste jag säga. Det känns att det
finns mycket inombords men han plockar
tyvärr inte fram det i lopp. Nu har vi bytt
miljö och han ridtränas bara så jag hoppas
han visar sig från sin bästa sida vid nästa
framträdande.
Viggo Laday - Får gå mycket mängdträning i och med att han har gått i vinterförpackningen.
Västerbo Exclusive - Tycker jag har utvecklats konstant och gjorde ett mycket
bra lopp senast. Han känns fortsatt fin i
jobben och kommer att starta nästa gång
på Solvalla.
Xanthis One - Är en bra häst men en bra
löpskalle och det har han visat vi två raka
segrar.

fyraåringar

Aston - Kör vi mycket skogsträning med
och är försiktiga med snabbjobben i och
med att han har problem med en hov.
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Cool Keeper - Fick en månads semester
efter senaste starten och efter det har han
börjat gå mycket motion. Det är ingen
stordåd ännu utan vi börjar när snön kommer.
Isn’t it Ironic - Är tyvärr galopplysten
för det finns bra kapacitet i honom. Jag
tycker att vi har fått fram en hel del men
vi måste se till att galopperna försvinner.
Rufus S.F. - Jobbar riktigt bra igen nu
utan att vi har hittat något riktigt fel på
honom. Han närmar sig startklar.

femåringar

Casanova Boko - Tycker jag jobbar betydligt bättre än vad han visar i lopp och
galoppen senast får jag ta på mig då jag
drog ihop honom inför start. Han känns
fin och jag hoppas han får visa det i lopp
också.
Crane - Börjar närma sig startklar och har
jobbat 1.20 ett par gånger. Han har blivit
betydligt spänstigare senaste tiden.
Leo Boy - Varvar vi med lite ridträning
och lätta intervaller efter sin skada och vi
ökar träningen successivt.
L.K. - Har jag varit lite hårdare på i jobben och jag tycker han har svarat bra på
det så nu återstår det bara att han visar det
i lopp också.
My Golden - Rullade över senast men
känns annars riktigt fin. Vi nöter på några
starter till och provar även eventuellt att
montékvala.
My Ovi - Var urusel senast på Rättvik och
det visade sig att han hade problem med
ett knä. Han är åtgärdad och har gått något lättare jobb efter det och allt är väl så
långt.
Stinger Hanover - Har bara hoppat och
betett sig konstigt men besitter kapacitet.
Jag får klura ut vad jag ska göra med honom så vi får glädjas tillsammans även på
tävlingsbanan.
Åstas Viking - Jobbar klart bra men har
betett sig knepigt och hoppat från start.
Han startar när tillfälle ges.

äldre

Atomic Rapida - Har inte varit som jag
velat ha honom i de senaste starterna men
han har varit ute på lite konstiga distanser. Hästen känns dock fullt normal så jag
hoppas det smyger sig på lite form också.
Blue Star Miracle - Åkte på någon konstig släng av hög feber och var helrisig så
hon har gått på antibiotika och håller på
att återhämta sig sakta men säkert.
Diamond of Ace - Var jag inte nöjd med
senast men det kan ha berott på avsakna-

månadsrapport
den av lopp. Han jobbar på och jag hoppas på en bättre insats i nästa start.
Leif Light - Har dåligt med poäng och
dåligt med starttillfällen så han får gneta
på så gott det går.
Nova Race - Slutar aldrig att förvåna oss
och hon gjorde det bra som tvåa på lång
distans senast. Det är starka papper för
hennes del men vi tar en dag i sänder.
Paparazzi M. - Har jag inget negativt att
säga om. Jag tycker hästen har gjort det
riktigt bra i sina starter och han får lite
andhämtning efter det tuffa loppet senast.
Sedan har han lopp på Gävle dagen före
julafton.
Rocky Race - Är allt väl med så här långt
men han har för dåligt med lopp för att
starta regelbundet. Han känns i alla fall
bra för dagen.
Sandrngham Hanover - Har blivit finare
och finare ju längre tiden har gått och jag
tycker han är såpass i ordning så vi kan
starta om vi hittar lopp åt honom.
Stein Daylight - Tycker jag känns helt ok
nu igen efter lite behandling så han kommer att få starta igång igen.
Yes We Can - Är plusbetonad för dagen
och hans årstid närmar sig nu. Det kände
vi i senaste starten då han gick i mål med
lite krafter kvar.

ändringar

ut
Classic Gentleman, Titus Rocket
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stall kajsa frick
Dollar Tabac - Har vuxit i sin kostym
och känns mycket starkare och rejälare
nu. Han knallar på och känns han bra
framåt våren är tanken att han ska komma
igång tidigt.
Juni Roadrunner - Gör allt men begär
och vi har kört 1.26/1600 m på ett positivt
sätt. Hon ser lovande ut.
Keepondoinit - Har dragits med karledsproblem och har gått mycket backe och
mängdträning. Hon får komma ner i lite
tempon i månadsskiftet.
Lord L.S. - Var jättefin i kvalet och har
vaknat till rejält efter det. Han får träna på
och går allt enligt planerna är tanken att
han ska debutera i februari-mars.
Marit Udsen - Har fått lite dressyrträning
och det har gjort henne gott för hon är inte
alls lika knölig nu. Vi varvar sådan träning med intervaller.
Prins Norrgård - Börjar släppa till ordentligt efter sin växtperiod med lite
tjocka ben men nu känner jag igen honom
igen. Vi skyndar långsamt och börjar köra
lite tempo när banorna blir lite bättre.
Racer Gin - Har vi tränat på lite hårdare
igen efter premieloppet. Han fick ett litet
bakslag efter premiet men känns fin igen
och vi sänker tiderna successivt.
Tiger Williams - Fick gå ganska rejält ett
tag i början av månaden och blev lite sliten så han fick ta det lugnt någon vecka.
Nu börjar vi träna fullt ut igen.
Västerbo Cayenne - Har vuxit rejält under hösten och det har känts att hon inte
har varit helt rytmisk. Hon är en jättefin
häst som verkar komma allt mer och jag
hoppas verkligen hon blommar ut i vår.
Västerbo RealWorld - Är en primadonna som gör allt vi begär och hon har gått
mycket backträning i november. Hon har
bara fått bygga så vi har inte kört några
speciella tider.
Åstas Lotta - Gör precis det man begär och
vi har kört 1.40 bitvis. Siktet är inställt på att
försöka komma igång ganska tidigt nästa år.

det och vi anmäler så fort som möjligt
igen.
Coyote Roadrunner - Har fått träna på
rejält och fått ett par skarpare jobb. Han
känns klart bra så det ska verkligen bli roligt att se hur han presterar i lopp framöver.
Evasion Boko - Har inte haft det riktiga
flytet på slutet och i E3-revanschen blev
det helt fel. Det var inget tempo och vi
fick dra fram dem i tredjespår sista 800900. Nu har hon gått i vinterträning och vi
siktar in oss på fyraårssäsongen.
Irrbloss - Kommer allt mer efter ridträning och dressyr. Hon har lagt på sig lite
mer ryggmuskler och orkar bära upp sig
bättre nu så det ser lovande ut.
Kallkälla - Har tränat på riktigt bra hemmavid men när vi skulle starta gick hon in
i sin egen bubbla och inget stämde. Hon
var väldigt spänd så hon får vara med
och lära i lite provlopp. Kapacitet har hon
men hon måste få lite rutin.
Push’n Shove - Galopperade med segern
på gaffeln näst senast och senast var banan lite opassande men ändå gick han
riktigt bra. Han är fortfarande lite valpig
men det är bra driv i honom så snart sitter
fem-ettan där.
Rocco S. - Tränade jättebra inför senaste
loppet och jag hade en bra feeling men
han bara spottade ut grejerna sista 800.
Nu får han en paus och bara gå tryckvagn
och ridning.
Romanova - Har vi beslutat att hon ska gå
i vinterträning efter en jättebra säsong trots
att hon inte fick vinna. Det känns lite otacksamt att ha en treårsmärr som har gått sina
1.30-1.31-tider men inte fått ut mer av det.
Nu bygger vi upp henne till nästa år.
Sedin - Var fin på Romme men blev lite
generad i sista sväng och tappade tredjepriset. Han gick rejält framåt med det loppet och gör det han ska men inte mer. Han
får starta en eller två gånger till innan det
blir vinterträning.
Stormy Tessie - Skulle ha startat men var
allmänt sliten så vi fräschade upp henne
istället. Nu känns hon klart bra i jobben
igen och hon är bättre än vad raden visar.
Jag hoppas hon får visa det i nästa start.

treåringar

fyraåringar

tvååringar

Actea Rich - Känns klart mycket skarpare i
jobb nu efter lite annan träning. Hon jobbar
klart positivt så jag hoppas hon kan uträtta
det även i lopp efter en liten downperiod.
Calvados Hornline - La vi om träningen
lite på men han var lite halvseg i senaste
starten. Han bör dock ha gått framåt med

Fallout Boy - Var jättebra när Lina körde
och satt fast då så jag körde lite offensivare senast men då kastade han in handduken helt i sista sväng. Han är en knepig
häst så vi ska prova att varva lite med
monté för han känns jättefin i jobben under sadel.
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Photo Fiori - Kan ha vrickat sig inför en
tilltänkt start men nu känns hon helt ok
och har gått några jobb. Hon startar igen
när jag hittar något passande lopp.
Ron Jeremy - Har haft lite stolpe ut. Han
travade mycket bättre än på väldigt länge
senast men kom ingenstans i en snabb avslutning. Det känns att han är på rätt väg
igen så han får göra någon start i vinter
och försöka få lite nya poäng.
Västerbo Goalmoney - Tjurade ur efter
fem omstarter senast. Han känns fin i träning så vi anmäler på när det finns passande lopp.

äldre

Borga Easy - Hade tränat jättebra inför
starten på Eskilstuna men blev väldigt
hovöm och banan passade inte alls. Det
var anledningen till att hon inte gick något
men hon känns bra efter det så vi provar
igen inom kort.
Illinois Rose - Får vi inte riktigt till och
han har tappat mycket muskler på ena
bakbenet så vi får se vad som händer
framöver.
Lucky Light - Har inget flyt över huvud
taget i loppen och på Färjestad var banan
opassande och även motståndet tufft. Senast kom hon aldrig loss utan satt fast med
allt kvar. Hon har riktigt bra form men behöver smyglopp.
Mafioso - Gick fantastiskt bra senast men
olyckligtvis trampade han sig så illa så vi
fick sy och han tar det väldigt lugnt för
dagen.
Stjärnsporren - Tar vi det fortfarande
väldigt lugnt med och bygger hans psyke
och han får bryta mönstret totalt innan vi
är på det igen.
T.X.All In - Var inte alls bra i jobb inför
en tilltänkt start så vi behandlade honom
igen. Jag hoppas vi snart får komma igång
för han har mycket kvar att hämta.
Todd Tabac - Har faktiskt skött sig riktigt bra i tre felfria lopp på slutet men
senast var det alldeles för tufft motstånd.
Han känns fräsch och fin så han får starta
på under vintern.
Östen Scoop - Var jättefin vid segern och
det känns som en häst som har bra kapacitet sett till de pengar han har på sig. På
Eskilstuna dummade han sig så det är det
inget att säga om men han känns fin så vi
startar på.

ändringar

ut
Fashionelle Quse, Hagentoy

