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Seger

6 2 6%

Plats

Prissumma

29% 211.250 kr

Vi har inte varit ute och startat så flitigt
under januari. Vi har däremot väldigt fina
förutsättningar att träna på så vi ger hästarna en rejäl grund innan de kommer ut.
Vi har många fina unghästar som vi väntar på och bland starthästarna får man se
upp med Crane, Sandrngham Hanvoer,
Rufus S.F. och Paparazzi M. när de kommer ut.

3

Seger

Plats

Prissumma

25% 72.200 kr

Det blev en vinst med Coyote Roadrunner och det var jäkligt roligt med en häst
som har varit sjuk under nästan hela sin
uppväxt och nu visar en sådan fantastisk inställning. Flera sådana vill vi ha!
Nu har snön äntligen kommit och vi har
bra träningsmöjligheter så det är jätteroligt att träna häst för dagen. Jag hoppas vi kan få lite utdelning under våren
efter allt arbete vi nu lägger ner och det
ser spännande ut med flera treåringar
som är på väg ut till start.

månadens häst

januari2015

Crane

Foto: Hanold/Foto-Mike

Foto: Hanold/Foto-Mike

Valack 6 år e. Pearsall Hanover (US) u. Global Exit ue. Supergill (US)
Ägare: Madeleine Emmervall, Södertälje Uppfödare: Christer Nylander, Kovland
Tränare: Leif Witasp Skötare: Linda Artursson
Starter januari 2015: 3 1-1-0 • 14,7am • 38.500 kr.
S 150102 10/2140
Ro 150110
1/2140
S 150123 3/2140

1
2
3

0 16,8a
1 17,9
2 14,7a

CRANE

38.500 kr

COYOTE
ROADRUNNER
32.000 kr

RUFUS S.F.
27.000 kr

44
15
29

Leif Witasp
Leif Witasp
Leif Witasp

0
25.000
13.500

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 2014: Rufus S.F.

nyhetsbörsen
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150111

Crane höll lekstuga

Crane blev stall Witasps
första vinnare för året.
Sexåringen hade stor uppvisning vid gårdagens tävlingar på Rommetravet.
Crane och Leif Witasp startade
som stora favoriter i ett av ramloppen på Romme igår och de infriade förväntningarna med råge.
Pearsall Hanover-sonen kunde inte
försvara sitt innerspår från början
men Leif hittade ut i andraspår in

i första sväng. Crane fick sedan
vandra utvändigt ledaren men ut
på sista bortre långsidan tog han
över taktpinnen. Witasp hade sedan fullständig kontroll på händelserna och över upploppet lät han
sin springare sträcka ut. Han länsade undan med flera längder sista
biten och vann smått överlägset på
17,9/2140 m. Madeleine Emmervall är ägare och belönades med
25.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

150119

Imponerande seger av Graciosa

Graciosa d’Inverne svarade
för en femstjärnig insats på
Romme idag.
Trots ett lopp utvändigt ledaren tog fyraåringen en
övertygande seger.
Graciosa d’Inverne gjorde årets
tredje start idag och det slutade
med en lätt seger. Från sitt sjundespår bakom startbilen öppnade
hon bra men blev över som första

häst i andraspår. Trots att hon fick
gå hela loppet utvändigt utan draghjälp hade hon slagit klorna i ledaren redan mitt i slutsvängen. Över
upploppet länsade sedan Quaker
Jet-dottern undan till en lätt seger
på 17,1a/1640 m. Embes Förvaltning AB och Rupes Futura AB
äger Graciosa d’Inverne som tog
karriärens andra seger.
OLA HALLERSTEDT

150120

Coyote Roadrunner avlade
maiden
Coyote Roadrunner hade
verkligen jobbat ihop till en
seger.
I karriärens sjunde start
slog han så till och tog en
snygg spurtvinst.
Kajsa Frick gästade Färjestadstravet under gårdagskvällen och
fick vända hem till Dalarna med
en seger i bagaget. Tillsammans
med egentränade Coyote Roadrunner spurtade hon till seger och det
var fyraåringens första vinst i karriären. Från sitt bakspår hamnade
Quite Easy U.S.-sonen i kön och
vid varvning sågs han sist utvändigt. 800 meter från mål hakade
Kajsa på i tredjespår och när slutstöten sattes in vid upploppets början avgjorde Coyote Roadrunner
enkelt.
– Vi fick en perfekt löpning med
tanke på att de öppnade så fort.
Han har gått från klarhet till klarhet och fått vara frisk en längre
tid så då har jag kunnat träna lite
hårdare. Han trivs med hakar så vi
startar på nu när han har såpass bra
form, sade Kajsa.
Nina Wegerstedt äger Coyote Roadrunner som tjänade 20.000 kronor och segertiden blev nya rekordet 17,9a/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
treåringar

Cash Converter - Tränar riktigt bra för dagen och går full vinterträning. Han får göra
så en månad framåt innan vi börjar slipa till
honom.
Euro Keeper - Har fått lite småkänningar
efter tvåårssäsongen och är uppfräschad.
Han återupptar vinterträningen om ett par
veckor.
Felek Boko - Är en fin treåring som vi väntar oss en fin säsong av. Vi har börjat vässa
till honom på allvar och han är startklar om
1-2 månader.
Glide Street - Är en liten käck häst som gör
det mesta rätt och han har gått några 1.22
jobb och känns bra.
Glimmer U.S. - Har utvecklats fint under
vintern och har byggt en hel del muskler.
Han kommer att vara startklar tidigt.
Global Selection - Vintertränar för fullt för
att bygga muskler. Allt känns som det ska
och han blir intressant att följa.
Gurra Knight - Tränar riktigt rejält för dagen och ska börja gå snabbjobb till veckan.
Han är en häst av rätt sort.
Insanity Sund - Går mycket mängd och
styrka för att orka med sig och kommer att
fortsätta med det flera månader framöver.
Jon the Baptist - Känns allt bra med för
dagen och han går rejäla snabbjobb för att
kunna starta om ett par månader.
Lenah P.H. - Är opererad för sin lösa benbit
och är konvalescent för dagen.
Miss Golden - Har kommit in för att få lite
rutin och tävlingsmiljö. Hon har jobbat bra
men vi får köra på några veckor innan vi
kan starta.
Nice Southwind - Gör allt rätt och har kommit fint i vinter med all backträning. Vi ska
börja sänka tiderna och hon beräknas vara
startklar i vår.
Power Age - Är en herre som har lite hyss för
sig men när vi begär lite av honom skärper
han sig och vi ska börja sänka tiderna nu.
Princess Mandii - Är en fin märr som har
kommit i vinter och vi är nere på 1.25-farter.
Hon känns intressant.
Sansiro Gel - Har vi kört mycket mängd
och backe med och han har även gått en hel
del banjobb. Han är en stor häst som kommer att starta fram i vår.
Simb Luck - Tränar full vinterträning och
ska gå ner till banan för banjobb om ett par
veckor så får vi se vart vi har honom.
Suspect Brodde - Har tänt till väldigt på
slutet och känns uppåt. Om allt går som det
ska kan det bli start i början av mars.

Tiger Williams - Är bra att ha att göra med
och han tränar uppbyggnad och vinterträning.
Turbo Gothia - Har vi kört mycket mängd
och backe med i vinter men tyvärr råkade
han ut för en sträckning för ett par veckor
sedan. Han fick ta det lite lugnare men
känns bra nu och återupptar träningen på
allvar.

fyraåringar

Alvena Uni - Har börjat träna igång efter
sin långa konvalescenttid men motionskörs
bara så här långt.
Dream Keeper - Har fått en liten tävlingspaus för att få vinterträning och se om han
hittar sig själv. Det är en väldigt kapabel häst
som vi hoppas får utdelning som fyraåring.
Maidonna - Har hamnat snett på det i de
senaste starterna men känns betydligt finare
i jobb än tidigare så vi ser henne som en luring i kommande starter.
Sabrina’s Master - Flyttade upp till gården
för miljöombyte för två starter sedan och
känns jättefin i träning men han måste även
visa det på tävlingsbanan. Om han släpper
till får man passa upp med honom.
Viggo Laday - Har vintertränat för fullt
hela vintern och byggt muskler och vi ska
vässa till honom i några jobb de kommande
veckorna. Han beräknas starta inom två månader.
Västerbo Exclusive - Har fått ta det lite
lugnt och har problem med fräschören mellan varven. Eftersom han visade så fina resurser i slutet av förra året har vi lagt en fin
grund inför kommande säsong i vinter.
Xanthis One - Är en mysig häst som har
gjort det jättebra i loppen men han har varit
lite missgynnad av att gå med skor i de två
senaste starterna. Om vi får ta av dem nästa
gång är han given där framme.

femåringar

Aston - Kommer vi inte till rätta med utan
vi ska kolla upp honom ordentligt och se
vad vi hittar för något.
Cool Keeper - Har vintertränat på bästa
möjliga sätt och kommer att fortsätta så när
förutsättningarna är så fina. Han har lagt på
sig både muskler och mage så han klarar en
ny, tuff säsong.
Rufus S.F. - Har gjort en jättefin vinter och
det känns som han håller fortsatt bra form.
Han kommer att starta inom kort och vi
hoppas och tror att han är en klassklättrare.

äldre

Blue Star Miracle - Är på väg tillbaka i
form och spurtade fint i skymundan senast.
Hon behöver kanske något lopp till innan
hon är att räkna med.
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Crane - Har gjort kanonlopp i de senaste
starterna och åkte snöpligt dit på Solvalla.
Han ses ofta med segerchans och vi tror han
kommer att gå en bit upp i klasserna.
Diamond of Ace - Känns jättefin i träning
för att vara han och vi förväntar oss en fin
vår-vinter med honom.
L.K. - Håller bättre form än vad raden visar
och borde få bättre utdelning de kommande
månaderna. Han känns bra i träning.
Leif Light - Var positiv senast och vi hoppas att formen håller i sig. Han får starta på
framöver.
Leo Boy - Känns fräsch och fin för dagen
och ska ner till banan och börja snabbjobbas
inom kort.
My Golden - Har dragits med en envis halsinfektion och därför tar hon det bara lugnt
för dagen.
My Ovi - Ådrog sig tyvärr en gaffelbandsskada efter senaste starten och kommer att
kastreras och gå hem till ägaren.
Nova Race - Gör det alltid bra och vi får se
om hon kan komma upp i 100 starter innan
hon lägger tävlingsskorna på hyllan.
Paparazzi M. - Håller knallform för dagen
och han har den kapaciteten så vi hoppas
han kan vara med och duga på V75 framöver.
Rocky Race - Känns jättefin i jobben hemma på sin gård men vi väntar med att starta
tills banorna blir riktigt fina.
Sandrngham Hanover - Känns jättetaggad
och fin igen och det känns som att formen
sitter där. Eftersom han har klivit ur Silverdivisionen får vi försöka hitta andra passande uppgifter.
Stein Daylight - Var ute på en dålig banan
på Gävle så den starten är det bara att glömma. Han känns fräsch och fin för dagen så
vi hoppas han kan få en riktig utdelning
framöver.
Stinger Hanover - Känns helt klart uppåt
och har en missvissande rad. Han ska duga
fint i vinter.
Yes We Can - Blev det fel för på Romme
senast men han får starta på framöver och
med rätt resa är han alltid med där framme.
Åstas Viking - Känns bra men viljan är lite
sämre i loppen. Vi får hitta på något nytt och
hoppas på en nytändning.

ändringar

in
Miss Golden -12 e. Password
ut
Atomic Rapida, Casanova Boko,
Graciosa d’Inverne, Kalas d’Inverne,
Nimbus Southwind

månadsrapport
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treåringar

Dollar Tabac - Har gått mycket tung
träning och vi ska börja lätta fram emot
månadsskiftet och då sänker vi tiderna
successivt.
Juni Roadrunner - Är en riktig pärla
som gör allt vi begär och vi har med lätthet kört 1.25. Tanken är att hon ska kvala
när det drar igång på Rättvik i mars.
Keepondoinit - Har vi kört 1.22/1600 m
som snabbast med och han känns stark
och rejäl. Han kommer att kvala under
månaden.
Lord L.S. - Har jag kört något skarpare
jobb med och han gick 1.20/1600 m.. Han
känns fin och rejäl och tanken är att han
ska starta den 13:e.
Marit Udsen - Varierar sina prestationer
men kommer allt mer och hon känns stabilare för varje gång vi är ute med henne.
Vi har legat runt 1.25 på ett bra sätt men
hon har humöret emot sig.
Prins Norrgård - Har börjat släppa till
ordentligt nu och känns stark och rejäl.
Vi har inte kört några snabbare farter utan
bygger fortfarande.
Västerbo Cayenne - Har vi börjat jogga
igång efter operationen och hon är pigg
och glad. Han ska få en rejäl träningsperiod innan vi börjar köra tempo.
Västerbo RealWorld - Gör allt rätt och
känns jättefin. Hon är stark och rejäl men
vi skyndar långsamt med henne.
Åstas Lotta - Tycker jag känns klart bra
för dagen och vi ska köra något rejälare
jobb med henne. Tanken är att hon ska
komma ut tidigt och starta i mars.

fyraåringar

Calvados Hornline - Hängde på en töm
senast och är åtgärdad så han har tagit det
lite lugnt. Han går in i en träningsperiod
och får mycket mängd under hela februari
minst.
Coyote Roadrunner - Tycker jag tar loppen på bästa tänkbara sätt och han utvecklas enormt. Han gillar kyla och brodd så
han får starta på med två veckors mellanrum ett tag framöver.
Evasion Boko - Sköter intervallträningen
som vi vill och känns stark och rejäl. Det
ska bli intressant framöver med henne.
Irrbloss - Har vi lättat lite på träningen
och vi börjar köra lite kortare intervaller.
Det känns som det har gjort gott för hennes stora kropp och vi fortsätter så ett tag
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till innan vi tänker på debut.
Kallkälla - Känns väldigt stabil och fin i
träning och vi försöker köra mycket tillsammans med andra hästar så hon ska få
lära sig tävlingsbiten. Vi nöter på men det
tar någon vecka till innan vi tänker på mer
start.
Push’n Shove - Har gått in i en rejäl träningsperiod och känns stark och rejäl utan
att vi har kört några jobb. Han får fortsätta
att bygga under hela februari.
Rocco S. - Känns faktiskt riktigt fin för
dagen och han har fått ett skarpare jobb
efter 1.18/1600 m. Tanken är att han ska
starta den 13:e och jag hoppas att han har
mognat även i psyket.
Romanova - Har fått en rejäl träningsdos
och känns riktigt laddad för dagen. Som
det känns så tror och hoppas jag hon kan
hävda sig bland stona även den här säsongen.
Sedin - Är äntligen kvitt sina halsproblem
och vi har kunnat träna på rejält ett tag.
Han behöver någon mer genomkörare
innan vi tittar i propositionerna men han
känns jättefin.
Stormy Tessie - Har gått riktigt bra men
senast var banan helt opassande och hon
hade ett dåligt läge så den starten är det
bara att glömma. Hon känns fin så vi anmäler när det finns passande lopp.

allt rätt så jag hoppas att polletten ramlar
ner så han även fungerar i trav sedan. Vi
skyndar dock långsamt och han fortsätter
att gå mycket dressyr.
T.X.All In - Blev för laddad efter frånvaron och galopperade direkt från start senast. Han kändes klart bra och det känns
som han är på väg tillbaka till formen.
Han har lite dåligt med poäng men startar
när han kommer med.
Tjasse - Tycker jag gick bra i monté i första starten för oss och han har ett bra lopp
på Bollnäs den 13:e.
Todd Tabac - Blev lite sliten efter Färjestadsstarten och har fått ta det lugnt och
må gott. Nu går han sina rejäla motionsturer igen.
Valla Alfred - Fick lite känning i ett bakben efter lite hårdare träning så vi har
tagit det lugnare igen. Han är skör så vi
lägger om träningen lite.
Västerbo Goalmoney - Är på väg uppåt
och gick riktigt bra på Gävle när Linda
körde men senast trivdes han inte på distansen och det blev lite täta starter. Nu får
han en lite längre paus mellan loppen men
jag tycker han börjar komma igång igen.
Östen Scoop - Har gått ett par rejäla jobb
och känns jättefin och tanken är att vi ska
starta i mitten av månaden.

äldre

in
Tjasse -08 e. H.G.Balder
ut
Fallout Boy

Borga Easy - Kom aldrig in i loppet när
Lina körde och det gick fort till slut. Hon
behövde den genomköraren och bör ha
gått framåt så vi startar på.
Lucky Light - Har dragits med en förkylning så vi tog det säkra före det osäkre
och fick stryka. Hon har haft lite oflyt men
känns helt ok i jobb så vi anmäler när det
finns passande lopp.
Mafioso - Har inte fått till det efter att
han trampade sig. Han känns jättefin här
hemma men får inte till det i loppen och
eventuellt kan det vara att han inte fick
något fäste så jag får göra lite justeringar
till nästa gång.
Photo Fiori - Hade otur senast då hon
blev överkörd i första sväng. Jag vill
dock gärna se att hon duger i lopp för hon
känns bättre i träning än vad hon har visat
på tävlingsbanan.
Ron Jeremy - Känns som att han kommer allt mer och senast mötte han för bra
hästar men gick helt ok. Han startar nästa
gång på Romme den 11:e.
Stjärnsporren - Går ridning och longering och verkar trivas med livet. Han gör

ändringar

