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Omslaget:

Diamond of Ace svarade för en femstjärnig
insats när han vann stayerloppet på Solvalla
under Jubileumspokals-kvällen.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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Sommartravets final med vår hästägarefest var åter lyckad och det var väldigt
trevligt att få träffa er alla igen. Nu börjar
vi se slutat på sommaren och vi har några
hästar som har svarat för fina prestationer. Jag tänker då främst på Diamond of
Ace och Stein Daylight. Det känns även
bra att treåringarna är på gång och det
har börjat släppa till för dem och hela
stallet är på väg in i en fin höstform
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12%

198.500 kr

Det var riktigt kul att Västerbo Realworld fick vinna för jag sa tidigt att det
skulle bli en bra häst men det har bara
strulat på vägen. Det känns annars lite
synd att vi får dålig utdelning på hästarna och t ex Evasion Boko har gått under
1.13 full väg två gånger och bara tjänat
13.000 kr.
Tvååringarna börjar komma igång och
det är kul med nya förmågor att hålla på
med och framöver hoppas jag att Prins
Norrgård får sätta dit en seger för han
känns som en riktig häst.

månadens häst
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Cool Keeper

Foto: Hanold/Foto-Mike

Foto:Hanold/Foto-Mike

Hingst 5 år e. Broadway Hall (US) u. Missys Go Go (US) ue. Yankee Glide (US)
Ägare: Stall Mamsen Uppfödare: Fair Winds Farm Inc, USA
Tränare: Leif Witasp Skötare: Anette Karlström
Starter augusti 2015: 2 0-1-0 • 11,5ak • 75.000 kr.
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8/1640 2 11,5a 62 Leif Witasp 75.000
8/2140 0 12,3a 698 Leif Witasp
0

COOL
KEEPER
75.000 kr

ROCKY
RACE
56.000 kr

DIAMOND
OF ACE
50.000 kr

Ego Boys Minne - Gulddivisionen
Jubileumspokalen - Femåringslopp

Januari 2015: Crane
Februari 2015: Sandrngham Hanover
Mars 2015: Sandrngham Hanover
April 2015: Åstas Lotta
Maj 2015: Cool Keeper
Juni 2015: Diamond of Ace
Juli 2015: 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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150803

150808

Maidonna en
vinnare igen

Kajsa ordnade
stalldubbel på Romme

Leif Witasp gästade Bollnästravets lunchtävlingar
idag.
Tillsammans med sin egen
Maidonna vann han V4:ans
andra avdelning.
Maidonna har inte haft turen på
sin sida på tävlingsbanan så därför
har segrarna för det mesta lyst med
sin frånvaro. Idag tog hon dock en
välförtjänt viktoria då hon spårade
V4-2 hela vägen på Bollnästravet.
Witasp sände Sahara Dynamitedottern direkt till ledning och fick
dämpa tempot efter den snabba
öppningen. Fyraåringen höll sedan
farten bra in i mål och vann säkert
på nya rekordet 14,1a/2140 m.
– Hon har gjort det bra en längre
tid och idag hade vi läge så jag
tänkte prova för ledning och köra
där. Jag trodde att Aalto skulle
komma tidigare men när hästen i
rygg gick ut utvändigt och svarade
dödens var det bara att köra. Hon
blev lite lat när jag åkte ifrån ur
sista sväng men jag fick bra svar
när jag ryckte tussarna och det var
skönt, sade Leif efter loppet.
Leif Witasp AB, Ståhl & Stall
Bridges äger Maidonna som tjänade 25.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

Västerbo Realworld avgör säkert över Rommes upplopp.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Kajsa Frick hade en fin kväll
på Rommetravet igår.
Hon tog två segrar och båda
vinnarna kom från det egna
stallet.
Kvällens första seger kom med
Västerbo Realworld som inte alls
fått till det i början av karriären.
Nu skötte sig dock treåringen helt
perfekt och tog en övertygande se-

ger. Efter att ha suttit sist utvändigt
började Frick avancera framåt på
sista bortre långsidan och genom
slutsvängen hade Kiss Francaisdottern fått upp ångan ordentligt.
Hon höll sedan farten bra över
upploppet och avgjorde utan problem på nya rekordet 16,3a/2140
m. Stall Larsan AB äger Västerbo
Realworld som tjänade 20.000
kronor.

Nöjda ägarkillar efter segern med Rocco S.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Kajsa åkte sedan och bytte häst
till Rocco S. som tog årets tredje
seger. Från tillägg prickade hon
starten bra och fyraåringen fick
ett lopp, mestadels, i andra-par
utvändigt. På bortre långsidan attackerade Kajsa i tredjespår och
kom fram utvändigt ledaren i slut-

kurvan. Denne blev ett enkelt byte
in på upploppet och Rocco S. gick
undan till en lätt seger på nya rekordet 16,2/2160 m. Easy KB äger
Quevert-sonen som tjänade 5.000
kronor.
OLA HALLERSTEDT
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150812

150815

Seger för Leif
och Fina Bergakungen

Kajsa vann Tillmans utmaning

Leif lotsar Fina Bergakungen först över mållinjen på Lindesberg.
Foto: Kurt Einevåg

Leif Witasp noterades för en
seger på Lindesberg igår.
Tillsammans med Christoffer Gustavssons Fina Bergakungen vann han kallblodsloppet.
Leif fick en bra start från tillägg
och hittade ner i ett fint slagläge.
Han kunde sedan smyga med i ryggar ända till upploppet då han gav

Lome Kongen-sonen full anfallsorder. Fina Bergakungen avslutade
rappt sista biten och avgjorde säkert.
– Jag träffade starten perfekt och
kom bra till med en gång. Så fin
som han var idag har jag aldrig
känt honom, sade Leif som körde
sexåringen för tredje gången i karriären.
OLA HALLERSTEDT

150815

Snygg seger av Nice Southwind
Igår tog Nice Southwind
karriärens första seger.
Treåringen svarade för en
helgjuten insats tillsammans med sin tränare Leif
Witasp.
I sitt livs femte start blev det seger för Nice Southwind som tog
en lätt vinst på Bollnästravet igår.
Efter att ha inlett i tredjespår första halvvarvet kunde Leif Witasp

överta täten och han fick sedan
dämpa tempot en aning. Det blev
dock bra fart under slutvarvet då
Super Arnie-stoet utmanades av
storfavoriten Trudilutt. Denne galopperade dock vid upploppets
början och Nice Southwind kunde
defilera i mål. Segertiden blev nya
rekordet 16,3/2140 m och Sharon
Stable AB är ägare.
OLA HALLERSTEDT

Kajsa Frick vann Jennifer
Tillmans utmaning på Bollnästravet igår.
Tillsammans med Magnus
Träffs Sugar Daddy tog hon
en säker seger.
Kajsa Frick och Jennifer Tillman
har länge toppat den allsvenska
körsvensligan för kvinnor och igår
var de två i huvudrollen på Bollnäs. Kajsa vann nämligen Jennifers
lopp som var ett inbjudningslopp
för kvinnliga körsvenner. Efter att
ha övertagit ledningen med Sugar
Daddy i den första kurvan var det
aldrig någon fara på taket utan favoriten gjorde sin plikt och gick
undan till en lätt seger.
OLA HALLERSTEDT
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150820

Diamond of Ace avgjorde på Solvalla

Diamond of Ace visar prov på ren råstyrka när han avgör stayerloppet på huvudstadsbanan.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Leif Witasp avrundade Solvallas topptävlingar igår
kväll.
Med sin egen Diamond of
Ace vann han det avslutande stayerloppet.
Witasp var optimist på förhand och
hade aviserat ett offensivt upplägg
men Diamond of Ace rumplade
till en aning i startögonblicket och

hamnade istället sist. 1200 meter
från mål hakade Witasp på favoriten Askö Q i tredjespår och när
denne tog över täten in i slutsvängen kunde Leif följa med i rygg genom kurvan. In på upploppet satte
Turbo Sund-sonen in slutstöten
och han tuggade sig säkert förbi
sista biten.
– Vi fick en bra rygg sista varvet
och kom ner genom hela sista

sväng. Han har hamnat lite på
vingel på slutet och senast gick han
med punktering i 1600 meter men
hade ändå krafter kvar. Idag stod
han helrätt inne på pengar och jag
hade på känn att han var på gång,
sade Leif.
Segertiden blev nya rekordet
13,7/2680 m och segern var värd
50.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

150827

Lätt för Euro Keeper på hemmaplan
Äntligen fick Euro Keeper ta
en seger.
Efter att mest ha galopperat
i år skötte han sig nu prickfritt.
Euro Keeper har haft förtvivlat
svårt att hålla sig i trav den här
säsongen men vid torsdagens tävlingar hemma på Rättvik höll han
sig i rätt gångart. Efter en lugn
avgång sågs Leif Witasp i andrapar utvändigt och vid varvning
gav han sig av i tredjespår. Ut på

slutrundan satt treåringen i ledning nya rekordet 15,4a/2140 m. Stall
och genom slutsvängen lämnade Mamsen äger Swan For All-hingshan konkurrenterna bakom sig. ten som tjänade 5.000 kronor.
Segern blev till slut mycket lätt på OLA HALLERSTEDT

nyhetsbörsen
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Stein Daylight
Åstas Lotta klar för
höll uppvisning norska Kriteriestoet
Stein Daylight svarade för
en grym prestation på Färjestad under måndagen.
Med Kenneth Haugstad i
sulkyn vann han V5-finalen
på nytt banrekord.
Stein Daylight startade med dubbla
tillägg i den avslutande V5-avdelningen på Färjestad i måndags och
hamnade, som väntat sist. Dryga
varvet från mål hakade Haugstad
på i tredjespår och mitt på sista
bortre långsidan kastade han loss i
fjärdespår. Sjuåringen tog sig hastigt fram och rundade till ledning
i slutsvängen och han höll sedan
tempot uppe hela vägen in i mål till
en smått överlägsen seger. Tiden
blev nya rekordet 12,9/2180 m och
det var även nytt banrekord. Arne
Abrahamsen & Leif Lindgren
äger Steinlager-sonen som tjänade
25.000 kronor
OLA HALLERSTEDT

Åstas Lotta och Kajsa Frick är klara för ännu ett klassiskt lopp.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

I måndags kördes uttagningar till det norska Kriteriestoet.
Kajsa Frick kvalade in sin
Åstas Lotta som därmed är
klar för årets andra stora
drabbning.
I början av augusti slutade Åstas
Lotta sexa i Kriteriestoet på Dan-

nero och nu är hon alltså klar för
även den norska varianten. Under
måndagen kvalade Kajsa Frick in
sin adept på Bjerke genom att vara
trea i sitt försök.
– Jag trodde helt klart att vi var
tvåa men vi blev snuvade på andraplatsen. Nu laddar vi för finalen
som körs den 13:e, sa Kajsa.
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Breezer Crown - Har både opererats för
lösa benbitar och kastrerats så han är konvalescent ett tag innan vi återupptar träningen.
Coolboy Laday - Tränar fortsatt bra och
vi testade honom i ett jobb efter 1.22/1600
m och allt var bra.
Fancy Keeper - Har vuxit mycket och
bara gått lugna intervaller.
L.C. - Har gått 1.22 på lätta ben och gör
det mesta rätt. Vi får se om det blir aktuellt med någon tvååringsstart för honom.
Mayflower Laday - Har tränat mycket
styrka under sommaren och vi testade
henne på banan och då gick hon 1.23/1600
m på ett bra sätt.
Nygårds Herman - Är en jättetalang som
dock har problem med nerver och humör.
Han har tränat i 1.45-tempo.
Stern - Kommer allt mer och blir starkare
och rejälare för varje månad. Vi har kört
1.24 utan att han har varit bottnad.
Västerbo Keyboard - Har lagt på sig
både mer mage och muskler sedan han
kom. Vi körde 1.28 med honom men han
blev trött på det så vi backar lite fartmässigt. Målet är att klara av premielopp under hösten.
Xanthis Booster - Har dragit på sig en
ligamentskada och tas bara lugnt för tillfället.
Xanthis Business - Är ny i träning och är
en fin och trevlig häst.

treåringar

Cash Converter - Har strulat till det lite
för sig i loppen men har absolut fart och
talang för att segerstrida framöver.
Euro Keeper - Fick äntligen utdelning
senast och nu letar vi lämpliga uppgifter
och hoppas att polletten har trillat ner.
Glide Street - Tränar bra för dagen men
har fått en lite missvisande rad. Vi hoppas
han får utdelning på sitt kunnande inom
kort.
Global Selection - Kvalade på 1.23 på ett
bra sätt men nu väntar en halsoperation.
Gurra Knight - Har strulat till det för
sig och blir spänd i lopp. Senast gick han
dock felfritt och avslutade bra i skymundan och han har kapacitet att segerstrida
när som helst.
Insanity Sund - Har fått träna mycket fart
i sommar och kommit ner i 1.22-tempo.
Han gör det på ett bra sätt med sin tunga
kropp.

Lenah P.H. - Var bra i debuten men följde
upp det med en slät figur i andra starten.
Vi vet inte riktigt varför men hon känns
fin i jobben så vi hoppas på en bra prestation vid nästa framträdande.
Miss Golden - Har vi lagt om träningen
på och hon har gått mer under sadel för att
tygla hennes humör. Vi kommer att prova
någon start till och se om det har hjälpt.
Nice Southwind - Var jättefin vid segern
i Bollnäs men blev nervös och spänd på
Rättvik och galopperade. Om hon sköter
sig hoppas vi hon får visa vilken fin häst
hon egentligen är.
Power Age - Har blivit valack och gått
lite tyngre träning i och med det.
Sansiro Gel - Har startat och gjort det bra
i skymundan efter lite struliga resor. Han
har dock tappat lite hull och tar det lugnt
ett par veckor innan vi återkommer.
Tiger Williams - Har tränat bra men strulat till det för sig i loppen. Vi försöker klura ut varför och hoppas hitta en lösning.
Turbo Gothia - Gjorde en fin debut som
tvåa på 17,5 och känns bara bra efter det
så han startar igen inom kort.

fyraåringar

Alvena Uni - Kommer mer och mer för
varje start och startar härnäst på lördag.
Lannem Jubel - Har inte alls fungerat i
det två senaste starterna. Han är behandlad i bakknäna och vi tror att det är det
som har spökat.
Maidonna - Var riktigt fin vid segern på
Bollnäs men har efter det fått två struliga
lopp. Hon känns uppåt i jobben så vi hoppas att hon segerstrider snart igen.
Not Guilty - Är ett intressant nyförvärv
som mestadels har tränat under sadel sedan han kom till oss.
Sabrina’s Master - Är en humörshäst utöver det vanliga. Han tränar riktigt uppåt
för dagen så vi hoppas att han vill visa det
även i lopp.
Viggo Laday - Har en riktig formtopp
och var fin som trea efter en bra resa på
Gävle. Nu laddar vi för ny V75-start.
Västerbo Exclusive - Fick en andraplats
på Solvalla och det var skönt att han fick
en fin resa. Vi hoppas att det har fört fram
honom formmässigt.

femåringar

Aston - Är opererad i en bakkota och är
konvalescent för närvarande.
Cool Keeper - Blev det alldeles för tufft
lopp för i Jubileumspokalen senast. Han
känns ok efteråt och vi laddar för nya
uppgifter.

augusti2015
äldre

Blue Star Miracle - Är behandlad efter
senaste starten och känns helt ok i jobben.
Hon måste dock visa bättring på tävlingsbanan innan hon blir att räkna med.
Crane - Har varit bra i de senaste starterna och känns helt uppåt så han kan vara
en outsider nästa gång.
Diamond of Ace - Var jättefin vid Solvallasegern och han känns bättre än vanligt
i träning så det blir säkert en fin höst för
honom.
L.K. - Går fortfarande på bete efter sin
gaffelbandsskada.
Leif Light - Har gjort fina prestationer
hela sommaren men var blek senast. Han
får fortsätta att starta på och försöka försörja sig.
Rocky Race - Har gjort en fantastiskt
fin sommar och känns fortsatt pigg och
fräsch. Han får starta på med jämna mellanrum.
Sandrngham Hanover - Är åter i full träning efter sitt sommarlov och känns jättefin. Vilan har gjort honom gott och han
är lite långt borta från start.
Stein Daylight - Dundrade runt på nytt
banrekord 12,9 på Färjestad senast och
var jättefin. Nu spänner vi bågen mot lite
större uppgifter framöver.
Stinger Hanover - Har gått ur träning en
stund för att få ett annat upplägg.

ändringar

in
Not Guilty -11 e. Judge Joe
Xanthis Business -13 e. Select Yankee
ut
Jon the Baptist, Västerängs Idun,
Yes We Can

månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

Baron Norrgård - Är en fantastiskt fin
häst som tränar bra och vi har kört runt
1.25 på ett jättebra sätt. Planen är att kvala
i början av oktober.
Broby Tösen - Har det varit lite bergochdalbanan med hela sommaren men nu
börjar det gå åt rätt håll igen. Tanken är att
köra premie i början av oktober och hon
är en väldigt fartfylld dam.
Ginger Lynn - Kommer allt mer och vi
ligger runt 1.25-tider. Hon gör det på ett
bra sätt och jag är inte främmande för att
hon får göra någon tvååringsstart.
Petter Udsen - Är en genomtrevlig häst
som gör allt vi begär. Han fick vara ifrån
lite och vi har inte kört fortare än 1.28
men det gör han på ett toppensätt.
Share Market - Sprang och bromsade så
vi kastrerade honom och han tar det bara
lugnt. Han är en jättefin travare när han
sätter den sidan till och förhoppningsvis
blir han bättre som valack.
Västerbo My Lady - Gör det man begär
av henne och vi har bara kört mängdträning. Fart har hon men hon får gå en period med mycket mängd.
Västerbo Seaside - Har vi börjat bygga
upp efter skadan och tempo kommer mer
och mer. Hon är haltfri och dt är huvudsaken och siktet är inställt på att köra premie innan november men hon får ta det
i sin takt.
Åstas Jacob - Har problem med magen
från och till och tappar lite spänst därav.
Han är annars en fartfylld herre som gör
allt vi begär men vi måste komma tillrätta
med magen.

treåringar

Dollar Tabac - Blev lite sliten efter senaste starten och fick ta igen sig lite. Nu
känns han klart uppåt igen så jag provar
att anmäla till Romme den 11:e.
Holqloke - Var ute innan start i ett bygdetrav och var tvåa och han skötte sig bra
även i debuten. Han tar loppen på ett bra
sätt och startar på under hösten och kan
bli nyttig.
Juni Roadrunner - Var tunt jobbad inför
starten och behövde den genomköraren
men jag tyckte hon gick klart bra. Nu siktar vi på ny start om två, tre veckor igen.
Keepondoinit - Börjar äntligen bli kvitt
alla allergiproblem och känns klart uppåt
i jobben. Hon ska vässas till i ett jobb till
innan vi tänker på att starta och hon kom-

mer ut i månadsskiftet.
Lord L.S. - Var jättefin på Dannero och
blev lite pigg i dödens då och gången efter
blev han lite stressad i volten och trampade av sig en sko så var den dagen förstörd.
Han har bra kapacitet och går eventuellt
ut i Kriterieförsöken.
Marit Udsen - Känns riktigt fin efter lite
sommarsemester och är mjuk och fin. Hon
behöver nog något skarpare jobb innan vi
kollar i propositionerna.
Prins Norrgård - Var jättebra på Gävle
men skulle uträtta sina behöv i sista sväng
så det blev för mycket att tänka på och
han tappade farten. Han fick sedan problem med ena kotan så jag fick stryka
men det har gått över nu och han känns
klart bra i jobben. Tanken är att starta på
Romme den 11:e.
Wagtail Gåva - Har mycket humör och
tränade jättebra inför kvalet men bromsade i näst sista sväng. Vi tar nya tag och
kvalar igen den 14:e.
Västerbo Cayenne - Var inte alls till sin
fördel i ett jobb så vi behandlade henne
och hon känns klart fin igen. Hon startar
någon gång i mitten av månaden.
Västerbo RealWorld - Fick äntligen visa
vilken fin häst hon är näst senast och gick
ett rejält lopp. Hon blev alldeles för laddad senast och galopperade direkt men
gick en jättebra upphämtning. Bara hon
får bukt med sitt humör så blir det riktigt
bra.
Åstas Lotta - Var jättefin i Kriteriestoet
men galopperade helt omotiverat 700
kvar. Hon fick ändå pengar som tur var
och har tränat på bra och var sedan ännu
bättre i kvalet till norska Stokriteriet. Vi
ska prova urryckare i finalen och hoppas
att det ger en extra effekt.

fyraåringar

Calvados Hornline - Har dåligt med poäng och har inte kommit med i lopp men
senast gick han bra från ett tråkigt läge.
Han är klart på gång och ska ses med
chans nästa gång han startar.
Coyote Roadrunner - Behövde loppet
senast men gick bra efter mycket strul.
Han får starta på under hösten.
Evasion Boko - Var bra på Gävle men
från bakspår gick det inte att ta något. Nu
laddar vi om batterierna och hon är åtgärdad och vi siktar på Breeder’s Crown.
Push’n Shove - Var bra på Gävle men
från bakspår gick det inte att ta något. Nu
laddar vi om batterierna och hon är åtgärdad och vi siktar på Breeder’s Crown.
Rocco S. - Tog sig samman när det gällde

augusti2015
i ett P21-lopp och vann på ett bra sätt.
Gången efter var han bra men jag vill
även få ut det lilla extra för han kan så
mycket mer. Han känns klart bra i träning
och får starta på.
Xanthis One - Var inte alls till sin fördel
senast så vi kollade upp honom och hittade lite i vänster bakknä. Han tas därför
lugnt för dagen.

äldre

Ron Jeremy - Har gått jättebra i de två
senaste montéstarterna och det hade varit
fantastiskt roligt att få med honom i femåringsloppet i monté på Solvalla under
Kriteriehelgen så vi siktar mot det.
Stjärnsporren - Har jobbat jättebra även
för vagn men det gjorde han i tidigare regi
också. Det ska bli väldigt spännande att
se vad han kan uträtta när han startar på
måndag.
T.X.All In - Hade halsproblem men
känns fin i jobben och senast behövde han
loppet. Han kändes klart bra och bör ha
gått framåt rejält med det så jag hoppas att
poängen räcker till att vara med den 14:e.
Tjasse - Har varit lite otursförföljd med
materialfel och det ena med det andra.
Han kändes klart bra igen i monté så han
får starta på.
Todd Tabac - Öppnade klart mycket
bättre senast men det gick för fort så han
galopperade av den anledningen. Jag hoppas Linda kommer iväg skapligt för då
kan han vara långt framme på lördag.
Västerbo Goalmoney - Hade en jäkla
form i början av månaden men hängde lite
töm senast och det kan ha varit banan som
spelade honom ett spratt. Det är inga fel
på honom så vi letar nya lopp.
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Marit Udsen -12 e. Mythical Lindy
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Borga Easy, Obsidian, Photo Fiori,
Romanova, Zola Soleil

