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året som gick...

Leif och Kajsa sammarfattar den
gågna tävlingssäsongen och
delar med sig av sin tankar om
2015.
Dessutom topplistor över årets
framgångsrikaste hästar.

RUFUS

FIXADE V75-SEGER

I 11:E TIMMEN

Omslaget:

I årets sista start ordnar Rufus S.F. en
V75-seger åt stall Witasp när han vinner på Gävle dagen före julafton.
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December började lika som november,
lite mörkt och tråkigt. Sista delen lättade
det dock betydligt och vi vann t.o.m. V75lopp. Nu känns det i alla fall att hästarna
är på rätt väg och det brukar tända till när
det blir lite vitt på marken så jag är nöjd
med slutdelen på året.

3

Seger

Plats

Prissumma

30% 99.250 kr

Jag tycker att hästarna börjar komma
igång överlag efter mycket infektioner
och skit. Push’n Shove fick en seger och
jag har räknat med att han ska bli bra så
det var kul att han fick bevisa att han är
på rätt väg. Nu väntar vi på snön så vi
får något att träna på och med tanke på
att hästarna känns riktigt skapliga hoppas jag vi får en bra inledning på det
nya året.

månadens häst

december2014

Rufus S.F.

Foto: Hanold/Foto-Mike

Foto: Hanold/Foto-Mike

Valack 4 år e. Make it Happen (US) u. Mimosa Brick ue. Super Arnie (US)
Ägare: Stall Lomuphro AB, Malmköping Uppfödare: Liselotte Falk-Sellidj, M & V Sellidj
Tränare: Leif Witasp Skötare: Maja Richardsson
Starter december 2014: 2 1-0-1 • 15,9l • 132.000 kr.
Ro 141209 1/2640 3 15,9
G 141223 1/2640 1 16,1
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RUFUS S.F.
132.000 kr

PUSH’N
SHOVE
50.000 kr

L.K.

37.700 kr

29
57

Leif Witasp
Leif Witasp

7.000
125.000

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 2014: Paparazzi M.
December 2013: Cool Keeper

2014 -

året som gick...

Då har vi lagt en ny tävlingssäsong bakom
oss. Hur vill du sammanfatta 2014 Leif?
- Jag får var nöjd med året. Stallets hästar har presterat
helt ok överlag även om man alltid tycker att det kunde
ha gått lite bättre. Vi matchade inte riktigt siffrorna
men det är inte helt enkelt med tanke på hur utvecklingen inom travsporten ser ut.
Kan du lyfta fram någon speciell händelse
som värmde så där lite extra under året?
- Det får nog bli Cool Keepers seger i Fyraårsstjärnan på Gävle då han gick en låg 1.10-tid. Vi hade
många roliga stunder med honom under 2014 men
den segern var den roligaste tycker jag.
Vad var den tråkigase händelsen då?
- Det var att Elliot Boko försvann. Han visade ju
tidigt under året att han hade det där lilla extra och
vann den sista starten för oss så det kändes väldigt
tråkigt att han aldrig fick visa sitt kunnande. Det
var en häst som jag gillade skarpt.
Nu står vi inför ett nytt år och vad har du
för känslor inför 2015?
- Vi får fortsätta att kämpa på så gott det går. Jag
har lite hyggliga hästar att jobba med i stallet
men det kan ändå bli lite svårt att motsvara de
senaste årens resultat just med tanke på hur det
har blivit inom sporten. Prispengarna minskar
och det är inte lätt att fara runt och köra om 1520 tusen. Jag hoppas dock att vi kan få fram
någon fin individ så vi får vara med i de
lite störra sammanhangen för det är
ju det som ger den lilla extra
kryddan.

stall leif witasp
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året som gick...

stall kajsa frick

Då har vi vänt blad i årsboken och hur skulle du vilja
sammanfatta 2014 Kajsa?
- Precis som förra året så började även 2014 fantastiskt bra och
treåringarna visade framfötterna direkt. Sedan drabbades vi
av infektioner och mycket skit måste man säga och hela
sommaren blev stoppade på grund av det. Sedan kvalade Evasion Boko in till Oaks och då blev det proppen
ur ett tag i alla fall. Som helhet får jag ändå vara nöjd
då vi matchade fjolårets siffror men jag känner ändå
att infektioner stoppade upp mycket.
Om du får plocka fram en enskild händelse som var den bästa, vad skulle det vara?
- Helt klart Evasion Bokos seger i försöket till
Svenskt Travoaks. Jag har kört in henne från grunden och att sedan få vara med i ett av de klassiska
loppen är ju sådant man siktar på.
Vad var då den tråkigaste händelsen
under året?
- Det inträffade ju inte långt efteråt, i Oaksfinalen. Hästen var i fin författning och så blir det en
sådan incident så vi inte ens får vara med i loppet.
Jag blev dessutom dubbelt bestraffad men givetvis var det mest synd om hästägarna.
Nu blickar vi framåt mot 2015, vad har
du för känsla inför det nya året?
- Det känns för jäkla bra med ett nytt år och nya
möjligheter. Jag hoppas att vi får vara fria
från allt småstrul och träna på under
vintern och jag har väldigt fina
treåringar i stallet även i år.
Målet är att vi ska upp i två
miljoner kronor inkört till
stallet och jag hoppas att
vi når dit.

2014 -

årets hästar

året som gick...

tvååringar

treåringar

1. EURO KEEPER

1. EVASION BOKO

2. SUSPECT BRODDE | 3.500 kr

2. VIGGO LADAY | 242.200 kr
3. ELLIOT BOKO | 197.500 kr
4. ALVENA UNI | 153.000 kr
5. HAGENTOY | 130.000 kr

fyraåringar

äldre

1. COOL KEEPER

1. PAPARAZZI M.

2. RUFUS S.F. | 237.700 kr
3. RON JEREMY | 164.850 kr
4. BEAR A TITLE | 68.250 kr
5. VÄSTERBO GOALMONEY | 50.490 kr

2. MY OVI | 256.800 kr
3. YES WE CAN | 233.100 kr
4. SANDRNGHAM HANOVER | 219.000 kr
5. ROCKY RACE | 215.050 kr

6 starter: 2-0-0 | 44.400 kr

10 starter: 5-1-1 | 728.000 kr

17 starter: 3-1-0 | 290.800 kr

14 starter: 4-3-1 | 342.550 kr

nyhetsbörsen
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141207

141210

Lätt för Push’n Shove

Ny seger för
Kajsa och Sid
Kajsa Frick styrde Sid the
Kid till seger på Romme
igår.
Det var duons andra seger
tillsammans för året.

Kajsa bjuder på en härlig segergest bakom Push’n Shove.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

dags fick han en välförtjänt seger.
Kajsa sände fram treåringen till
ledning efter ett halvvarv och fick
sedan bestämma. Perhaps Lovesonen var sedan aldrig i förlustfara
utan gick ifrån till en lätt seger
över upploppet på nya rekordet
Push’n Shove har haft en lite små- 17,7a/2140 m. Stall Upton Park
krokig start på karriären men en är ägare och segern var värd fina
del galopper längs vägen. Han har 50.000 kronor.
dock visat gott kunnande och i fre- OLA HALLERSTEDT
Kajsa Frick presenterade en
ny treårig vinnare från stallet i fredags.
På Romme vann hon tillsammans med egentränade
Push’n Shove.

Kajsa Frick får ses som ordinarie
kusk bakom Sid the Kid och igår
kom andra segern på de senaste
fyra starterna. De hamnade fint till i
andra-par utvändigt men då tempot
var väldigt lågt i täten valde Kajsa
att ta ett initiativ dryga varvet från
mål och sände fram Turbo Sundsonen utvändigt ledaren. Trots att
han sedan fick gå resten av loppet
utvändigt utan rygg kunde han avgöra säkert över upploppet.
– Jag brukar aldrig köra offensivt
med honom för han har bara en
speed men det gick så sakta första
varvet, förklarade Kajsa.
OLA HALLERSTEDT

141223

Spets och slut för L.K.
I elfte timmen tog L.K. sin
efterlängtade årsseger.
I säsongens sista framträdande slog femåringen till
på Rommetravet i söndags.
L.K. har sökt efter formen under
hösten men efter lite tuffare träning
infann den sig och det resulterade
i seger. Leif Witasp kunde ta hand
om ledningen och fick bestämma i
ett relativt behagligt tempo. Farten
skruvades sedan upp successivt
och även om det hårdnade till sista
I sitt sista framträdande för året skär L.K. mållinjen som segrare.
biten var segern aldrig i fara. SeFoto: Thomas Gustafsson/Foto-Mike
gertiden blev 16,3/2640 och ägaOLA HALLERSTEDT
ren och uppfödaren Leif Carlsson belönades med 35.000 kronor.

nyhetsbörsen
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Witasp firade tidig julafton

Rufus S.F. länsar undan till en lätt seger i den sista V75-avdelningen.
Foto: Hanold/Foto-Mike

Leif Witasp firade julafton
en dag för tidigt på Gävletravet igår.
Det stod V75-tävlingar på
programmet och då passade Leif på att slå till.
Det blev två segrar för stall Witasp
på Gävletravet igår och mest glädjande var Rufus S.F. som ordnade
årets första V75-seger. Leif tog
över ledningen med två varv kvar
och fick sedan bestämma tempot.
På slutrundan skärptes tempot rejält och mitt i slutsvängen ryckte
Rufus S.F. åt sig ett par längder.
Han höll farten bra över upploppet
till en säker seger på 16,1/2640 m.
Det var fyraåringens sjätte seger
för året och den var värd 125.000
kronor. Stall Lomuphro äger.
Dessförinnan hade Leif även vunnit ett av ramloppen med Crane

Glada miner i vinnarcirkeln efter Cranes seger.
Foto: Hanold/Foto-Mike

som från sitt tråkiga åttondespår
blev över i tredjespår. Leif satsade
framåt ur första sväng och körde
sig till tät 1500 kvar. Han fick sedan aldrig riktigt dämpa tempot
men Crane hade ändå inga pro-

blem att gå undan över upploppet.
Segern blev säker på 16,6/2140 m
och ägarinnan Madeleine Emmervall belönades med 25.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Cash Converter - Börjar arta sig riktigt
bra och har blivit bättre de senaste månaderna. Det känns skönt för han är en härlig individ i grund och botten.
Euro Keeper - Gjorde bort sig i finalen i
Sundsvall senast en känns fortsatt bra så
vi siktar på ett lopp på Solvalla i mitten av
januari innan han får en liten paus.
Felek Boko - Har haft lite krångel med
en vrickning eller liknande men det hade
släppt i sista jobbet och han var åter riktigt fin. Jag hoppas han är på rätt väg nu.
Glide Street - Stannade tyvärr i växten
och jag tycker han är lite för liten. Uppförandet har dock bättrat på sig och vi
gnider på men har bara kört 1.22/1600 m
som bäst.
Glimmer U.S. - Tycker jag det är lite rätt
stuk över och han har tränat på ganska så
rejält en period men vi har inte kört fortare än 1.23. Det känns som det finns en
sekund sparat i honom och jag räknar med
start senare i månaden.
Global Selection - Har växt mycket under hösten så han har fått ta tid på sig och
har gått mycket skogsträning och även lite
backe på slutet.
Gurra Knight - Tycker jag blir allt bättre
efter att ha haft lite problem med bakaktionen. Vi har kört 1.24/1600 m och det
finns mycket att ta av.
Insanity Sund - Går rakbana och jag försöker få lite spänst i han stora kropp. Han
kommer så sakteliga och med tanke på
hans franska stam vet jag att det kommer
ta tid.
Jon the Baptist - Har vi börjat jogga
igång så sakteliga efter sin skada och vi
kommer att öka på successivt.
Kalas d’Inverne - Är tillbaka igen och
jobbar i full utsträckning men vi har inte
kört fortare än 1.28/1600 m.
Lenah P.H. - Har väldigt lätt för sig men
har börjat dra ett bakben när vi kommer
ner i farter. Det visade sig att det sitter en
liten benbit i en has så hon ska opereras i
början av året.
Nice Southwind - Har lagt på sig en hel
del muskler och även dämpat humöret.
Jag tycker hon är en snabb häst som vi
ska börja begära lite mer av och hon ligger runt 1.28.
Nimbus Southwind - Är en liten käck
häst som dock kan vara lite hingstig emellanåt. Annars är han en skön individ som
går 1.28 i jobb.

Power Age - Sprang snett när vi fick in
honom men vi har lyckats räta upp honom
och nu är han nästan helt rak. Då flyter
även aktionen bra men vi har bara kört
1.30 fast nu vågar jag nog släppa på lite
mer.
Princess Mandii - Är en fin märr som
har lätt för sig och hon blev lite het ett
tag. Hon har dämpat sig nu och uppför sig
precis som jag vill ha henne. Vi kört runt
1.28 för dagen.
Sansiro Gel - Börjar få lite spänst i kroppen och de är en stor och rejäl häst. 1.24
är inga problem och han bara glider runt
på ett bra sätt.
Simb Luck - Tränar på i full utsträckning
och vi har varit in till banan och kört 1.24
så eventuellt kan det bli tidig start.
Suspect Brodde - Blev klart positiv som
valack och blir intressant att följa. Vi har
dock inte jagat på i några nämnvärda farter ännu.
Turbo Gothia - Tycker jag har höjt sig
avsevärt under hösten och han har gått
1.22/1600 m på ett bra sätt. Det känns
som han är klar om några månader.

treåringar

Alvena Uni - Är fortfarande konvalescent men ska börja återuppta träningen
i januari.
Dream Keeper - Är en kapabel herre som
inte har fått till det i ett par, tre lopp. Vi får
hoppas att lite vinterträningen kan hjälpa
honom att komma på bättre tankar.
Graciosa d’Inverne - Har jag kört lite
offensivare med och hon har kanske inte
riktigt varit färdig men ändå gjort det bra.
Hon utvecklas undan för undan.
Maidonna - Hade vi som mål att passera
100.000 insprunget med som treåring och
det lyckades vi med. Hon får göra lite
sporadiska starter så jag hoppas hitta något lämpligt lopp åt henne.
Sabrina’s Master - Tycker jag är mycket
bättre än vad han har visat så vi lade om
träningen helt. Han gick sedan i någon
start men föll tillbaka i gamla synder igen.
Nu har jag tränat lite tuffare en period så
får vi se om det kan hjälpa honom.
Viggo Laday - Kör vi mycket backträning och lite skogsmotion med och han
har vinterperioden framför sig.
Västerbo Exclusive - Fick en slagskada
som vi håller på att åtgärda så han tar det
lugnt hela januari innan vi får börja trycka
på honom igen.
Xanthis One - Har gjort det fantastiskt
bra med fina prestationer mest hela tiden.
Jag har inget större inplanerat utan vi fort-
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sätter i samma spår.

fyraåringar

Aston - Är inte riktigt fräsch i sitt bakben
så jag håller på att leta efter orsaken till
det.
Cool Keeper - Har återupptagit träningen
i full utsträckning och är laddad som bara
den. Han går mycket träning för dagen
och vi har planer att kunna vara ute i mitten av mars.
Rufus S.F. - Hade jag problem med tidigare under sensommaren och han fick
faktiskt boreliamedicin och efter det har
han släppt till och blivit mjuk och fin.
Det visade han senast vid V75-seger och
kanske kommer jag att anmäla till V75 på
Romme den 10:e.

femåringar

Casanova Boko - Har jag inte alls fått till
utan jag har kört fast med honom så han
kommer att gå ur träning.
Crane - Har jobbat bra en längre tid och
det visade han vid seger på Gävle senast.
Han är en häst jag gillar och han har ett
bra löphuvud så han får starta på.
Leo Boy - Tränar fullt ut efter sin senskada och jag hoppas han håller ihop så han
får visa vad han egentligen har i kroppen.
L.K. - Har jag haft bekymmer med större
delen av året men fick till honom i sista
minuten. Håller han sig fräsch får han
starta på hela vintern.
My Golden - Löper anständigt och får väl
fortsätta några starter till. Jag hoppas hon
kan få ihop något mer på kontot.
My Ovi - Blev kvar invändigt senast men
känns fräsch och fin för dagen. Har han
poäng som räcker till V75 får han vara
med där.
Stinger Hanover - Har det krånglat med
en period men nu känns han bra. Stämmer
det för honom så duger han gott i klassen.
Åstas Viking - Har vi gnuggat på en period och han mognar ju äldre han blir. Han
har dock väldigt tunt med lopp i sin klass.

äldre

Atomic Rapida - Har varit väldigt upp
och ner hela tiden och senast hade han en
lite blessyr som vi inte kunde starta för.
Han kommer dock ut i början av månaden.
Blue Star Miracle - Har varit lite sjuk i
början av december men det har släppt
sista veckan så nu går hon jobb i full utsträckning. Hon kommer att starta i senare delen av januari.
Diamond of Ace - Har haft lite stolpe ut

månadsrapport
en period men visade gott gry senast. Han
verkar fräsch och fin så jag hoppas det
fortsätter och jag tror han kan ha en bra
period framför sig.
Leif Light - Är lite uppåt för dagen men
får ändå fortsätta att visa att han kan tjäna
lite pengar.
Nova Race - Håller god form men senast
blev det lite strul. Annars gör hon det bra
i stort sett varje gång och nu kommer det
lite fler montélopp under januari.
Paparazzi M. - Tycker jag har gjort ett
fantastiskt bra år ho oss men tyvärr plumpade han senast. Han kommer att starta på
och har ett bra lopp på Solvalla i början
av januari.
Rocky Race - Är fräsch men har inte haft
några lämpliga lopp så jag får köra några
banjobb och underhålla formen.
Sandrngham Hanover - Kom tillbaka
och visade att det finns gott gry i honom
igen. Det är svårt att hitta lämpliga lopp
åt honom men han känns löpsugen så jag
tror han kommer att göra bra ifrån sig en
tid framöver.
Stein Daylight - Är på gång igen efter lite
småskavanker och känns helt ok i jobb för
dagen. Så fort han har ett lämpligt lopp
kommer han ut igen.
Yes We Can - Känns det att han har fått
lite form igen när vi fick lite vinterträning
på honom. Tyvärr har han lite för dåligt
med poäng för att jag ska kunna starta där
jag vill men jag anmäler hela tiden och
hoppas att han ramlar med någonstans.

ändringar
ut
Isn’t it Ironic
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månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

Dollar Tabac - Känns fräsch och fin men
vi har tyvärr inte haft de bästa förutsättningarna att träna så det har inte blivit någon riktig vinterträning än.
Juni Roadrunner - Är en riktig flygmaskin som gör allt vi begär och hon har gått
1.25 med lätthet.
Keepondoinit - Känns riktigt stark och
rejäl för dagen och har gått mycket backe.
Nu när snön kommer ska vi köra mycket
tung träning.
Lord L.S. - Har tränat på enligt schemat
och ska få några rejäla genomkörare för
jag har tänkt att debutera i februari om allt
går som det ska.
Marit Udsen - Är från och till men det
finns mycket fart i henne. Vi har börjat
jobba lite med psyket på henne och hon
går dressyr en gång i veckan.
Prins Norrgård - Börjar släppa till ordentligt och känns jättefin för dagen. Vi
skyndar dock långsamt och han går en
tung träningsperiod nu.
Västerbo Cayenne - Har vi hittat lösa
benbitar på så hon är opererad.
Västerbo RealWorld - Är en jättefin häst
som gör allt rätt och hon följer träningsschemat på bästa tänkbara sätt. Det finns
bra fart i henne.
Åstas Lotta - Har vuxit mycket och varit
lite till och från så hon har tagit det lite
lugnt. Nu har vi äntligen fått lite snö så
hon går tung mängdträning.

treåringar

Calvados Hornline - Har inte fått till det
på slutet men tränar klart bra och känns
stark och rejäl. Vi startar på och hoppas
att det släpper och det känns som han har
haft lite oflyt.
Coyote Roadrunner - Kommer allt mer
för varje start och senast satt han fast med
lite sparat. Snart sitter femettan där för
han är under riktigt bra utveckling.
Evasion Boko - Har vi kollat upp efter
senaste starten och hon var fräsch och fin.

Hon fick ta det lite lugnt efter E3-revanschen och nu är hon inne i en träningsperiod.
Irrbloss - Har fått mycket mängdträning
varvat med dressyr. Hon är stor och rejäl
och det känns som hon börjar släppa till
ordentligt nu.
Kallkälla - Tränar på riktigt bra men det
knyter sig när det blir allvar. Hon ska vara
med i provlopp så hon får lite mer tävlingsrutin.
Push’n Shove - Klarade inte av spåret
senast och det var även för hård bana för
hans del så det är bara att stryka ett streck
över den starten. Han är en jättefin häst
som vi tar in i en riktig träningsperiod nu
och han kommer säkert att utvecklas riktigt bra som fyraåring.
Rocco S. - Är fortfarande inne i en träningsperiod för att bygga upp honom ordentligt och tanken är att han ska komma
ut i februari, mars igen.
Romanova - Har vi tränat på riktigt stenhårt med och det känns som hon har utvecklats et snäpp till. Det ska bli intressant att se när vi börjar vässa tiderna.
Sedin - Skulle ha startat på Örebor men
hade ådragit sig en halsinfektion som har
suttit i ganska så länge. Han har därför tagit det lugnt en period.
Stormy Tessie - Gick klart bra på Örebro
för Jorma och efter det satt hon fast men
spurtade riktigt piggt efter sen lucka. Hon
är på gång så hon får starta på och hon kan
tjäna skapliga pengar i vinter.

fyraåringar

Fallout Boy - Känns jättefin i träning men
det knyter sig när det blir allvar så vi ska
prova att kvala honom i monté.
Photo Fiori - Felade i första sväng på
Romme senast men kändes skaplig efter
det. Hon känns bra i träning men sviker i
lopp så hon får några chanser till.
Ron Jeremy - Gick bra i ett punkt-21lopp senast och det känns som han börjar
visa sitt gamla jag igen. Han får starta på i
vinter när han känns fräsch och fin.
Västerbo Goalmoney - Känns piggare
och gladare i träning igen men har lite för
lite poäng. Han får starta när han kommer
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med i lopp.

äldre

Borga Easy - Var bara trög senast men
höll farten. Hon känns bra i träning och vi
börjar med lite ridträning för att förhoppningsvis få en växel till. Hon startar när
tillfälle ges.
Lucky Light - Skulle ha startat på Romme men kändes inte helt 100 utan det visade sig att hon hade en hovböld som satt
långt inne. Vi har fått karva ur den och
hon känns helt ok igen så hon får något
jobb till innan vi anmäler.
Mafioso - Trampade sig olyckligt på
Romme när han gick som bäst och det
tog några veckor innan det var läkt. Han
behövde loppet senast och startar när det
finns passande lopp.
Stjärnsporren - Ska vi börja sätta igång
efter årsskiftet med ridträning i ridhus under januari. Sedan börjar vi successivt att
öka träningsdosen.
T.X.All In - Efter många bedrövelser
känns han äntligen riktigt fin i jobben och
han ska få ett skarpare jobb till innan vi
börjar leta i propositionerna. Nu känns
han som sitt gamla vanliga jag igen.
Todd Tabac - Har gjort det bra men det
är synd att han inte har fått vinna med såpass många bra insatser. Det känns att han
kommer att sätta dit dem.
Valla Alfred - Är en riktigt fin häst som
har visat det även på tävlingsbanan. Han
har varit skadad men vi har satt igång honom successivt och tanken är att han ska
starta i slutet av februari.
Östen Scoop - Har vi kollat upp efter incidenten på Gävle och kollat både hjärta
och hals. Han hade en kraftig halsinfektion och har stått på medicin och fick ta
det lugnt över helgerna. Han ska sätta
igång för fullt i början av året.
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