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Kajsa Frick vann med Push’n Shove till nästan 30
gånger pengarna vid Rommes lunchtävlingar.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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Vi hade en jättefin vinter men efter att
snön gick bort drabbades stallet av både
småinfektioner och halsproblem. Det har
även varit en del hästar som har haft
problem med vinterpälsen. Nu vore det
väl tusan om vi inte kunde få en rolig försommar och sommar och den stora ljusglimten har varit Cool Keeper och det blir
spännande att se vad som händer framledes.
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145.300 kr

Det har varit lite tunt med ettor så det
var väldigt kul att Push’n Shove fick vinna. Jag tycker ändå det har gått hyggligt och det är lite småsaker som gör att
det inte blir full utdelning. Det kommer
förhoppningsvis och jag gläds åt tvååringarna som är så långt framme. Åtta
stycken har redan gått premielopp och
det är ett gott tecken på att vi är på gång.

månadens häst
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Cool Keeper

Foto: Hanold/Foto-Mike

Foto:Micke Gustafsson/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 april 2016: 1 0-1-0 • 12,8am • 100.000 kr.
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COOL
KEEPER
28.000 kr

MAIDONNA
25.000 kr

PUSH’N
SHOVE
24.200 kr

90

Leif Witasp 100.000

Guldbjörken - Olympiatravet, Deltävling 4

Januari 2016: Alvena Uni
Februari 2016: Alvena Uni
Mars 2016: Ginger Lynn
April 2015: Åstas Lotta
Maj 2015: Cool Keeper
Juni 2015: Diamond of Ace
Juli 2015: Cool Keeper
Augusti 2015: Cool Keeper
September 2015: Cool Keeper
Oktober 2015: Cool Keeper
November 2015: Cool Keeper
December 2015: Cool Keeper

nyhetsbörsen
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Maidonna hann fram
Maidonna och Leif Witasp
blev svaret i V65-2 i fredags.
Efter ett rivigt lopp kunde
femåringen sätta nosen
först precis före mål.
Rättvikstravet slog upp portarna
för en ny säsong i fredags och
hemmatränaren Leif Witasp noterades för en seger. Tillsammans
med Maidonna spurtade han hem
den andra V65-avdelningen. Från
tillägg hamnade Sahara Dynamitedottern i kön medans det kördes
friskt i täten. Fältet splittrades upp
rejält på slutrundan och halvvarvet
från mål var Maidonna uppe som
fjärde häst. Det var dock många

längder fram till tättrion men trots m. Leif Witasp AB, Ståhl & Stall
det kunde femåringen hinna fram Bridges HB äger Maidonna som
till seger. Efter en strong slutspurt tjänade 25.000 kronor.
fångade hon in ledaren kort före OLA HALLERSTEDT
mål och vann knappt på 15,0/2160
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Seger för Kajsa
och Torö Eldi

Push’n Shove övertygade

Kajsa Frick noterades för en
seger på Romme under gårdagen.
Tillsammans med Torö Eldi
vann hon ett av kallblodsloppen.
Torö Eldi gjorde igår femte starten i
regi Hans-Olof Norlander och efter
flera fina insatser blev det nu seger.
Kajsa Frick attackerade från kön
dryga varvet från mål och kom fram
utvändigt ledaren 600 kvar. Sjuåringen kopplade seden grepp mitt i
slutsvängen och höll farten bra över
upploppet till en säker seger.
OLA HALLERSTEDT

Maidonna och Leif Witasp sätter nosen först på linjen.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

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

Kajsa Frick ordnade en rejäl överraskning på Romme
igår.
I det inledande lunchloppet
vann hon med egentränade
Push’n Shove till nästan 30
gånger pengarna.
Push’n Shove hade fått två lopp
i kroppen efter årsdebuten och
det var vad som behövdes för att
toppformen skulle infinna sig. På

Romme överraskade han spelarna
när han spurtade hem den första
V4-avdelningen. Kajsa Frick attackerade från andra-par utvändigt 800 meter från mål och tog
sig direkt fram som tvåa. Genom
slutsvängen utmanade femåringen
ledaren rejält och vid upploppets
början tog Push’n Shove över. Han
höll sedan farten bra och vann helt
ohotad på 16,3/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Bear Beautiful - Har dämpat humöret
och sköter sig på ett beundransvärt sätt.
Hon kommer att gå premielopp i början
av maj.
Bear Seat - Har haft ett svullet ben men
det ser klart bättre ut nu så hon börjar gå
lite jobb och det är fin gång i henne.
Give Me Five - Är lik sin pappa både
aktionsmässigt och i uppförandet. Vi har
kört under 1.30 och han går premielopp i
början av maj.
Green Keeper U.S. - Har släppt till lite
och är mycket spänstigare och finare för
dagen. Vi har kört 1.30 full distans med
honom.
Hyleri - Är sent inkommen och har bara
varit i vagn en dryg månad. Hon är stor
och bekväm.
Leka - Fortsätter att utvecklas och blir en
riktigt snygg tjej. Hon visar farter under
1.25 på rakbanan och är positiv att jobba
med.
Nygårds Ivar - Blir bättre för varje vecka
och har börjat komma ner i lite farter. Vi
har kört 2.20 och det ser ljust ut för dagen.
Prototype Hanover - Har blivit betydligt piggare så växtperioden ser ut att ha
släppt. Vi har dock bara kört nedåt 1.30
distansen med honom.
Putinthepower - Har rättat till sig betydligt aktionsmässigt och har kommit ner i
lite farter. Han går 1.35 i intervallerna för
dagen.
Sergie Phefirst - Har rättat upp sig betydligt de senaste veckorna och aktionen
börjar flyta ok för honom. Vi har passerat
1.40-strecket på rakbanan.

treåringar

Breezer Crown - Fick en liten downperiod efter senaste starten så därför har vi
tagit upp honom träningsmässigt. Han
börjar så smått komma tillbaka efter vinterträningen så vi skyndar långsamt.
Coolboy Laday - Hade jobbat bra och
känts väldigt fin inför de här starterna
men har tyvärr galopperat. Vi har fräschat
upp honom så vi kommer tillbaka med
nya, friska tag.
Dontstopbelievin - Växer med uppgiften
och känns både stark och rejäl i jobben. Vi
har kört nedåt 1.21 på ett bra sätt och han
är kvalklar.
Fancy Keeper - Börjar fungera bra i
snabbjobben efter vinterträningen och vi
har kommit ner till 1.25. Jag hoppas att

det fortsätter åt rätt håll.
L.C. - Har det krånglat mycket för hela
vintern men det har släppt sista tiden. Han
känns bra i jobben så nu får vi starta igång
så han får springa in lite pengar.
Mayflower Laday - Tog vi det lite piano
med en period och efter det har hon blivit
starkare och bättre i jobben. Hon har varit
in till banan och gått något 1.21-1.22-jobb
på ett bra sätt och är åter startklar.
Nygårds Herman - Är upp och ner i jobben. Vi har kört något 1.45-jobb med honom men han blir lite stel efter jobben så
jag kan inte träna som jag önskar. Dessutom dras han med sin bakräddhet.
Simb Ransom - Är nu kastrerad och har
återupptagit träningen fullt ut. Han ser ut
att kunna årsdebutera under maj.
Stern - Åkte på en infektion i samband
med debuten och blev väldigt medtagen.
Därför har vi motionskört och försökt
hjälpa honom på traven men vi är inte
oroliga för hans framtid.
Västerbo Keyboard - Har vi behandlat
upp men efter ett par, tre jobb föll han
tillbaka i gamla synder så vi ger upp med
honom.
Xanthis Booster - Har kommit en bra bit
på väg men har inte kommit ner i farter
snabbare än 1.23. Det finns dock mycket
att åka med.
Xanthis Business - Fick en hovspricka
för några veckor sedan och när det hade
läkt började han fungera travmässigt också. Han känns fräsch och fin men behöver ytterligare jobb innan vi får slipa till
honom.

fyraåringar

Euro Keeper - Fungerar inte på hakar så
han fick vara ifrån hela vintern. Han har
jobbat på bra men årsdebuten blev lite
för tuff med 2600 meter. Han höll ändå
godkänt och skötte sig bra så fortsättning
följer.
Glide Street - Har haft en väldig otur i
ett par, tre starter men formen känns bra.
Vi får hoppas att han får börja om och få
några bättre siffror.
Gurra Knight - Känns fortsatt fin i jobben och är stark och rejäl. Jag har siktat in
på mig på start under marknadsfredagen.
Power Age - Fungerade inte alls inför en
tilltänkt start utan är åtgärdad efter det.
Han har kommit tillbaka och känns klart
bättre i jobben så han startar inom kort.
Sansiro Gel - Var lite blek i någon start
vi gjorde på vårsidan men han har haft
krångel med sin mage så vi ska prova
något helt radikalt med både foder och
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upplägg.
Tiger Williams - Hade jobbat väldigt bra
och skulle starta men jag fick stryka honom för halsinfektion. Nu jobbar han åter
positivt och startar under marknadstravet.
Turbo Gothia - Kommer mer och mer
men jag tycker att han agerar för trögt i år.
Han har varit lite nervig och hoppat bort
sig men blivit betydligt finare igen.

femåringar

Alvena Uni - Agerade lite oinspirerat och
trött utan att vi hittade några nämnvärda
fel. Hon har dock tjänat en del pengar och
varit ute i tuffa sällskap så hon får en liten
paus.
Lannem Jubel - Har alldeles för dåligt
med lopp fortfarande men han jobbar bra
så vi väntar på starttillfällen.
Maidonna - Gör det riktigt bra men kom
bort i ett taktiklopp senast. Hon gnetar på
bra och tjänar hyggliga slantar.
Sabrina’s Master - Känns faktiskt mycket finare och fräschare efter lite nytt träningsupplägg så jag hoppas att han får
vara med och visa det även i lopp.
Sedin - Har varit lite trög att få upp riktigt
flås i men har blivit bättre för varje vecka.
Han kvalade på ett bra sätt i fredags.
Västerbo Exclusive - Åkte på en lättare
skada för några veckor sedan men har
kommit tillbaka och fick en genomkörare
senast. Han är en skön individ som jag
tror har en hel del ogjort.

äldre

Aston - Finns det mycket fart i men det
är omöjligt att få honom att gå felfritt. Jag
ger mig dock inte utan måste ha ordning
på honom.
Blue Star Miracle - Blev behandlad så
jag fick stryka henne. Hon går lättare jobb
och vi försöker göra ytterligare några starter med henne.
Cool Keeper - Var jag helnöjd med i comebacken. Han känns starkare i år än tidigare och speeden har han sedan förr så
det kan bli ett intressant år. Upplägget är
nu att gå till V75 på Örebro men efter det
är inget spikat.
Crane - Ser bättre ut för dagen och vi har
börjat dra igång honom igen.
Diamond of Ace - Blev lite svullen i ett
framben efter senaste starten och går bara
motion för dagen.
L.K. - Jobbar rejält och känns stark och
bra men vi har inte kört något rundbanejobb. Jag har tänkt att starta igång honom
och gör det när tillfälle ges.
Leif Light - Är uppfräschad och tas lugnt

månadsrapport
för dagen.
New Charger - Har det tagit tid med men
vi har väntat ut honom och nu känns han
klart på rätt väg. Han har haft väldiga problem med sin vinterpäls och det känns att
han har en del ogjort.
Rocky Race - Kommer vi inte till något
riktigt skott med men fortsätter att träna
på så får vi hoppas att han kan göra en
comeback ånyo.
Sandrngham Hanover - Var med i en
riktig öppning i Karlstad senast och gick i
mål med lite sparat. Han är väldigt skör så
vi får ta det lugnt mellan starterna.
Stein Daylight - Var urusel näst senast på
Solvalla och det visade sig att han hade
problem med halsen. Nu är han bra igen
och han var klart positiv som fyra på Gävle senast så han kommer säkerligen att
tjäna fina pengar framöver.
Stinger Hanover - Går bra i skymundan
men har inte det riktiga flytet. Jag hoppas vi får lite tur med spår och positioner
för då är han inte långt efter de bästa i sin
klass.

ändringar
in
Hyleri -14 e. Intoxicated
ut
Chatham
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månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

Bitter Tears - Har faktiskt växt till sig rejält och klarade premieloppet galant. Nu
får hon lite lugnare träning en period och
bygga upp sig lite.
Diamant Norrgård - Gör det man begär
av henne och hon har dämpat humöret lite.
Hon springer premietider och tanken är att
köra den 16:e.
Drivknut - Har växt till sig rejält och
byggt muskler och springer 2.00 med lätthet. Vi kör premielopp på fredag.
Econic - Har vi börjat att köra lite fort med
och hon har bara gått 1.50-tider. Skadan
ser bra ut och vi tränar på och sänker tiderna successivt.
Editor - Är en liten fining som gör det man
begära av honom och han gick premieloppet på ett bra sätt.
Eileen - Skötte sig berömvärt i premieloppet och gick tiden med lätthet. Nu får hon
gå mycket mängd istället för tempo.
Eirene - Tog sig en liten galopp vid upploppets början men skötte sig annars galant framförallt humörsmässigt. Nu blir det
mycket mängdträning framöver.
Eldorado B. - Har börjat gå fort och vi
bygger upp tempo undan för undan. Han
var långt kommen innan skadan så jag tippar att det blir premielopp i månadsskiftet.
Electrical - Skötte premieloppet berömvärt och efter det har hon utvecklats bra
mentalt. Det ser bra ut inför framtiden och
nu blir det mest uppbyggnad.
Elektra - Gör allt rätt och gick premielopp
hur enkelt som helst. Den här tjejen har det
mesta i sig.
Epperoni - Löste premieloppet på bästa
tänkbara sätt och sköter även träningen
klanderfritt. Vi tränar på mot en tilltänkt
tvåårsstart.
Höstbo Anita - Är en liten goding med
egen vilja och hon springer lätt 2.00 så vi
kör premielopp på fredag.
Juvel Norrgård - Är jättefin men har ett
lite skarpt humör. Hon sköter sig dock bra
och vi siktar på premie den 16:e.
My Magic Dream - Har haft mycket
krångel under våren och varit ful i pälsen
och tjock i benen. Vi håller på och utreder
vad det är för fel.
Rally Frans - Har blivit lite hingstig när
våren kom men skötte premieloppet bra.
Om han inte skärper sig ryker kulorna för
han har mycket hyss för sig.
Se på Mig - Är en jättefin häst med en
otrolig stam och hon är såklart jätteintres-

sant. Hon har väldigt lätt för sig men är
inte så långt kommen tempomässigt.
Västerbo Ka Ching - Börjar ta sig riktigt
ordentligt och blir bara starkare och starkare för varje dag. Han går mellan 1.30-1.35
men vi avvaktar lite med premie.

treåringar

Baron Norrgård - Gjorde ett godkänt debutlopp men blev snöpligt slagen på mållinjen. Senast hade jag allt under kontroll
ända till 300 kvar då han lade i bromsen.
Han får en chans till att gå i ryggar så får
vi se om det blir bättre.
Broby Tösen - Har vi behandlat knäna på
så hon joggas bara för dagen.
Ginger Lynn - Har gått jättebra och var
fantastiskt bra i Breeders Crown-uttagningarna och tog en semifinalplats. På
Bollnäs dummade hon sig från start men
upphämtningen var av bästa märke så jag
tror vi får en rolig sommar.
Helacs Bigdeal - Har utvecklats mycket
sista veckorna och springer lätt runt 1.20.
Vi siktar på kval den 6:e.
Inshallah - Sög lite luft i ett jobb så hon
blev igensydd och hon ska gå några jobb
till innan vi kvalar.
Our Krejci - Känns väldigt stark och
rejäl för dagen och ska gå några rejälare
jobb innan vi kvalar runt månadsskiftet.
Petter Udsen - Har haft lite svårt att fatta
grejen utan dummat sig och galopperat.
Senast på Solvalla visade han verkligen
talang och gick jättebra till slut. Han
kommer allt mer och nästa uppgift blir
Färjestad på måndag.
Share Market - Har släppt till ordentligt
de senaste veckorna och har legat runt
1.20 i jobb. Han kvalar den 6:e.
Västerbo My Lady - Jobbar hur bra som
helst men har svikit i lopp. Jag trodde det
berodde på nerverna och startade på hemmaplan men hon betedde sig precis likadant då. Hon får ta det lugnt någon vecka
och sen får vi köra lite provlopp.
Västerbo Seaside - Blir bara starkare i
muskler och kropp och kommer allt mer
och hon ser fin ut i intervallerna.

fyraåringar

Dollar Tabac - Tränar bra men spänner
sig när det blir allvar och även fast han
fick ledning så bromsade han och galopperade. Vi lägger om träningen och hoppas att både huvud och kroppen börjar
hänga med för fart finns.
Juni Roadrunner - Gick det alldeles för
fort för på Axevalla och när jag skulle ner
i rygg klarade hon inte det utan felade. Se-

april2016
nast på Rättvik var hon så laddad att hon
skulle under vingen så då blev det också
galopp. Hon har haft oflyt men känns jättefin så vi provar på Bergsåker på onsdag.
Keepondoinit - Gick jättebra när Linda
körde efter sen lucka men senast var det
lite löst på innerspår och hon var även
väldigt brunstig så det var nog orsakerna
till den sämre insatsen. Hon känns fin i
jobb och startar igen på fredag.
Lord L.S. - Har blivit valack och har börjat gå lite rejälare jobb. Han känns fin men
behöver något till innan vi tittar i propositionerna.
Prins Norrgård - Är kastrerad och tränar
jättebra för dagen. Han behöver säkert något snabbare jobb innan vi anmäler.
Taclobo - Känns jättefin efter behandling
men i lopp fungerar hon inte alls så vi har
behandlat om henne.
Toblerone - Har gått jämnt och bra en
längre tid och gick ett bra slutvarv på Solvalla senast. Hon kommer allt mer.
Västerbo Cayenne - Har det bara strulat
för hela våren och nu har vi satt henne på
boreliamedicin och hoppas att det hjälper
för hon är väldigt stel och kantig när vi
börjar att köra.
Västerbo RealWorld - Fick aldrig se
dagens ljus förrän sista biten på Solvalla
och gången efter hade hon spår 12 och
fick bara dåliga ryggar igen. Vi laddar
batterierna och hon kommer att tjäna fina
pengar känns det som.
Åstas Lotta - Har tränat riktigt rejält sista
månaden men behöver säkert något lopp i
kroppen innan hon är på topp och vi börjar att starta på måndag.

femåringar

Barca - Är en jättefin häst med mycket
potential och det känns som att hon har
mycket outrättat. Vi behandlade henne i
bakknäna direkt och nu har hon tränat på
och känns stark och rejäl. Hon blir väldigt
intressant framöver.
Baretime - Har haft oflyt i de två senaste
starterna men är faktiskt riktigt bra igång
och hon startar igen på fredag hemma på
Rättvik.
Blossom - Har problem med sina muskelvärden från och till så vi får se vad vi
hittar på.
Calvados Hornline - Var fantastiskt bra
på Solvalla men näst senat blev det positionsbekymmer. Formen är på topp och
han får starta på i vår och sommar.
Coyote Roadrunner - Höll fantastiskt
bra på V75 men det blev alldeles för
hård laddning senast så han rullade över
i galopp. Vi har inte hittat något nytt lopp

månadsrapport
men han kommer ut under maj.
Push’n Shove - Känns starkare och rejälare ju mer lopp han får och det bevisade
han senast när han gick ett rejält slutvarv
till seger. Nästa uppgift blir Färjestad på
måndag.
Rocco S. - Har vi lagt om träningen på
och hoppas att det har slagit väl ut när han
startar på fredag.
Xanthis One - Var inte riktigt bra när
Tina körde honom och några dagar efteråt
svällde senan upp så just nu är han konvalescent.

äldre

Atletico - Hade tränat på rejält inför senaste starten och jag tycker han gick bra.
Det saknades kanske lite men han kommer att vara klart förbättrad till nästa start.
Poisson - Är kvitt alla bekymmer och har
börjat att träna mer och mer så nu är det
dags för banjobb.
Recation - Skulle debutera för oss men
åkte på ett litet kolikanfall så det var bara
att stryka. Hon jobbar starkt men behöver
säkert lopp i kroppen innan hon är på topp
och hon startar på Rättvik på fredag.
Repairman - Hade jobbat bra men floppade totalt när han skulle starta på Gävle.
Han ska få en halskoll innan vi beslutar
vad vi ska göra.
Sheridan - Är en positiv häst som gör
det man begär och vi har legat runt 1.23
som snabbast. Han behöver några jobb till
innan vi tänker på kval.
T.X.All In - Var klart förbättrad senast
och gick väldigt fort till slut. Han känns
fräsch och fin efter det så vi startar på under sommaren.
Tjasse - Är ute i tuffa lopp och det körs
24,5 första varvet även i breddlopp. Han
är nyttig och kommer säkert att tjäna lite
pengar.
Zorento d’Amour - Har gått jämnt och
bra och senast fick han en tuff löpning
men höll ändå bra. Han startar på när det
finns lämpliga uppgifter.

ändringar

in
Barca -11 e. Enjoy Lavec
Se på Mig -14 e. Järvsöviking
Sheridan -10 e. Majesty of Rock
ut
Borga Hacker, Åstas Jacob
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