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Leif Witasp får ta emot hyllningar från
hemmabanan efter att Simb Ransom ordnat hans 2000:e tränarseger.
Foto: Fredric Gustafsson/Foto-Mike

stall leif witasp
augusti2017

stall kajsa frick
augusti2017

Antal

1

Antal

1
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3 4 2 12% 35% 238.700 kr

28

0 4 3 0% 25% 199.483 kr
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3

Seger

Plats

Prissumma

Under augusti passerade jag ännu en milstolpe i karriären då jag tog min 2000:e
tränarseger och det känns förstås jättekul
och stort. För en tid sedan gjorde jag ju om
lite i rörelsen och drog ner på hästantalet
och sedan dess har det rullat på i samma
spår. Hästarna känns fina tycker jag och
det ramlar in lite segrar med jämna mellanrum.

2

3

Seger

Plats

Prissumma

Hästarna har gått jämnt och bra senaste
månaden men vi har inte haft någon
stolpe in. Pengamässigt har det dock
blivit riktigt bra inkört och stallet känns
på topp men nu måste vi leverera lite
segrar. Extra spännande med Se på Mig
som ska ut i sin andra kriteriefinal för
året om en dryg vecka.

månadens häst

augusti2017

Charmante Amok

Foto: Hanold/Foto-Mike

Foto:Hanold/Foto-Mike

Sto 3 år e. Orlando Vici (Fr) u. Symfoni Amok ue. Sugarcane Hanover (US)
Ägare: Tino & Alvar Svarts, Mirikli Schwartz Uppfödare: Ulrich Bermsjö, Skärholmen
Tränare: Leif Witasp Skötare:
Starter augusti 2017: 2 1-0-0 • 12,4ak • 80.000 kr.
Ö 170807
Ro 170818

1
2
3

1/1609
3/1640

d 9ag
1 12,4a

CHARMANTE
AMOK
80.000 kr

VÄSTERBO
REALWORLD
51.000 kr

SE PÅ MIG
44.283 kr

51 Leif Witasp
0 Uttagning E3 - Ston
23 Leif Witasp 80.000 E3 Consolation - Ston

Januari 2017: Evasion Boko
Februari 2017: Coyote Roadrunner
Mars 2017: Cool Keeper
April 2017: Cool Keeper
Maj 2017: Åstas Lotta
Juni 2017: Cool Keeper
Juli 2017: Xavier Gene
Augusti 2016: Prins Norrgård
September 2016: Dontstopbelievin
Oktober 2016: Aston
November 2016: Dontstopbelievin
December 2016: Aston

nyhetsbörsen
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170806

Stern och Lina inledde travfesten
Det blev en succéartad start
på gårdagens V75-tävlingar på Rättvik.
Leif Witasps Stern vann det
inledande
lärlingsloppet
tillsammans med Lina Lekander.
Leif Witasp hade en hel del hästar
till start under dagen och det blev
en riktig rivstart då Stern slog till
redan i det första loppet. Med Lina
Lekander vann han lärlingsloppet
till 30 gånger pengarna och han
svarade för en riktig topprestation. När positionerna var intagna
efter ett halvvarv sågs Manofmanymissions-sonen som första häst i
andraspår och trots att han fick gå
resten av loppet utvändigt ledaren
kunde han ta över kommandot in i

Stern och Lina Lekander kopplar grepp i god tid före mål.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

slutsvängen. Stern höll sedan far- Häst AB äger fyraåringen som tjäten strålande sista halvvarvet och nade 25.000 kronor..
gick undan till en säker seger på OLA HALLERSTEDT
nya rekordet 15,0a/2140 m. Leif K

170820

Charmante Amok tog E3-revansch
Det var stor E3-fest i Dalarna i helgen.
I fredags vann Charmante
Amok och Leif Witasp E3
Consolation för ston.
Charmante Amok har gjort det
mesta rätt i karriären så här långt
men i uttagningarna till E3 hade
hon tyvärr otur och det hela slutade med galopp i första sväng. I
fredags fick hon dock revansch då
hon vann E3 Consolation på ett
mycket övertygande sätt. När startbilen släppte fältet tog hon direkt
hand om ledningen och efter en
snabb inledning fick Witasp lugna
ner tempot en bit. Det blev sedan
åter full körning sista halvvarvet
och treåringen lämnade konkurrenterna med flera längder över

Glada miner efter Charmante Amoks imponerande seger i E3 Consolation.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

upploppet. Segern blev mycket rikli Schwartz som äger Orlando
lätt på nya rekordet 12,4a/1640 m. Vici-dottern.
Segern var värd 80.000 kronor och OLA HALLERSTEDT
det är Tino & Alvar Svart och Mi-

nyhetsbörsen
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Se på Mig i ny Kriteriefinal
Igår kördes uttagningarna
till norska Stokriteriet på
Bjerke.
Kajsa Frick kvalade in Se på
Mig till finalen som avgörs
nästa söndag.
Kajsa Frick och Se på Mig gjorde
resan över gränsen till den norska
huvudstadsbanan Bjerke på tisdagen. Uttagningar till Norskt Travkriterium stod på programmet och
när tävlingarna var avslutade hade
de säkrat en av de 12 finalplatserna. Treåringen slutade tvåa i sitt
försök bakom storfavoriten Karmland Anna.
- Hon går från klarhet till klarhet
och utvecklas något enormt. Hon
var jättefin i försöket och vi fick
ett lopp i andra ytter. Den i dödens
kroknade väldigt 700 kvar så jag

Se på Mig är nu inkvala även till det Norska Stokriteriet.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

gick ut i tredjespår men när vi kom att göra något åt vinnaren men hon
utvändigt så tog den i igen. Vi kom svarade bra på urryckarna, sade
i alla fall ner och hon gick sedan Kajsa.
för jäkla bra till slut. Det gick inte OLA HALLERSTEDT

170831

Simb Ransom ordnade Leifs 2000:e tränarseger
Idag passerade Leif Witasp
ytterligare en milstolpe i
karriären.
Hemma på Rättvikstravet
noterades han nämligen för
sin 2000:e tränarseger.
2011 passerade Leif Witasp 2000
segrar som kusk och idag var det
dags att passera samma antal som
tränare. När Simb Ransom skar
mållinjen som vinnare i kvällens
montélopp på Rättvikstravet trädde Witasp in som 19:e travtränare
i den exklusiva skaran som tagit
Näven i vädret när Viktoria skär mållinjen på Simb Ransom.
mer än 2000 tränarsegrar. Viktoria
Foto: Fredric Gustafsson/Foto-Mike
Strand Jörgensen satt i sadeln på
jublieumsvinnaren som serverades sig luckan och fyraåringen avgjor- ägare och uppfödare till Pine Chipett perfekt lopp i rygg på ledaren. de enkelt sista biten på 17,7/2140 sonen.
I början av upploppet uppenbarade m. Ulrik och Ylva Lindh är både OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
tvååringar

Forsman - Är förhoppningsvis inne i en
växtperiod för han har varit lite knölig
och stel så han har tagit det lite lugnare
en period.
Hank the Keeper - Fortsätter att utvecklas och känns riktigt fin faktiskt. Han har
gått 1.23/1600 m som snabbast.
Moet - Klarade premieloppet på ett bra
sätt. Hon har varit lite rullig men skärpte
till sig och var helt ok på 30,8.
Wein on Line - Är en bra travare men
vi jobbar med hans humör för han är lite
vass. Han skötte sig dock exemplariskt i
premieloppet och gick 30,5.

treåringar

Cash Lady - Har inte vunnit lopp ännu
men är med där framme och hackar hela
tiden. Hon var ute i ett tufft lopp på Solvalla senast och gick en låg 1.13-tid så det
går inte att begära mer. Nu får hon någon
veckas andhämtning.
Charmante Amok - Har gått från klarhet till klarhet och var läcker i E3 Consolation då hon gick 12,4 och inte alls
var pressad på det. Nu är siktet inställt på
Svenskt Trav-Oaks.
Hyleri - Börjar att släppa till lite och har
gått nedåt 1.20/1600 m i jobb. Fortsätter
det så här kanske vi provar att starta under
september.
Nygårds Ivar - Har varit väldigt fin i
travet sista månaden och jag vet inte vad
som har hänt. Jag hoppas han har hittat sin
rätta stil och han känns bra i jobb så han
startar inom kort.
Prototype Hanover - Är ok men han är
fortfarande för stel för att jag ska vara riktigt nöjd. Han är för fin för att bråka med
så han får komma själv istället för att jag
försöker få till honom.
Putinthepower - Har det hänt mycket
med efter hans semester. Han har bara
gått något 1.23-jobb full väg men känns
bra för dagen.

fyraåringar

Fancy Keeper - Hade halsproblem i senaste starten så vi får ta någon vecka innan det har läkt ut och vi tittar i propositionen igen. Hon har i alla fall blivit rejälare
sista tiden
L.C. - Har inte de riktigt passande loppen men han har höjt sig lite och går runt
1.15-tider med voltstart. Med de pengarna
han har på kontot borde det räcka till se-

ger.
Simb Ransom - Fick vinna och ordna
min 2000:e tränarseger i montéloppet.
Han var riktigt fin och har varit det i några
starter innan utan att ha någon riktig tur så
formen är bra.
Stern - Var rejäl senast och har höjt sig
bra nu. Han känns fullt normal i träning
så jag får hitta något lämpligt lopp så han
får segerstrida igen.
Xanthis Business - Har varit ute i lite
tuffa sällskap men gick rekord som tvåa
från spets senast. Nu har jag siktat in mig
på Berndt Martinssons lopp i början av
september.

femåringar

Glimmer U.S. - Känns bra igen efter att
ha haft en liten svacka. Nu ska vi hitta
något bra lopp så han får vara med där
framme.
Spero Vincere - Är en stor och rejäl herre
som vi får gnugga på lite tills han är startklar.

äldre

Aston - Var jag nöjd med på Dannero i
Guldtäcket. Nu har han inge lopp de närmaste veckorna så jag får försöka bibehålla formen framöver.
Cool Keeper - Åkte på en halsinfektion
senast och är under behandling.
Diamond of Ace - Är en kämpa utav
Guds nåde efter alla skavanker. Han gör
det bra och har fin form så han är med där
framme och hackar.
L.K. - Kommer att lägga tävlingsskorna
på hyllan.
Sandrngham Hanover - Har bra form
men har inget flyt i loppen och har suttit fast ett par gånger på slutet. Vid nästa
framträdande blir det lite offensivare så
får vi se om det blir någon utdelning.
Västerbo Exclusive - Har lite bakflyt i
loppen och senast blev han dragen sist.
Han behöver lite tur och vara med där
framme direkt för formen är det inget fel
på.
Xavier Gene - Åkte på en gaffelbandsskada så han kommer att få en långvarig
semester.

ändringar
in

Spero Vincere -12 e. Fast Photo

ut

Euro Keeper, New Charger
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månadsrapport
stall kajsa frick
tvååringar

B.B.S.D.SaintBowie - Lägger mycket
mark under sig och springer lätt 1.30-tider.
Hon går premielopp ikväll.
B.B.S.Saintfreedom - Är en liten fin häst
som dock är lite osäker på sig själv. Hon
har bra fart men måste få lite mer självförtroende. Vi provar att köra premielopp
ikväll.
Busfrö - Har fått en månad ledigt och bara
fått vara.
Ersa Frej - Är en jättefin häst som gör allt
rätt och vi ska prova att kvala honom innan
det blir utställning i september. Det ska bli
spännande att se vad han får för bedömning och han springer 1.50 för dagen.
Fairchild - Har gått mycket mängdträning
och inga direkta tempon. Hon är en fartfylld häst som gör allt rätt i träning.
Fame - Kommer allt mer och har fått en
annan styrka i kroppen och då även fått ett
bättre steg.
Farica - Är en rejäl dam som lägger mycket mark under sig och och hon känns jättestark och rejäl. Vi har inte kört några snabbare farter men hon känns tidig.
Fascinate - Drogs med lite halsbekymmer
så han fick lite medicin ett tag. Nu kör vi
igen men han har bara gått lugnt efter det.
Fastnet - Är väldigt grov i aktionen så
jag satte på armbågsskydd och då blev
han som en annan häst. Han har en väldig
lungkapacitet och nu börjar även självförtroende komma.
Frederic - Gör allt rätt och är en väldigt förnuftig och trevlig häst. Han är även snabb
men vi har inte kört några tuffare tempon.
Hvalstad Gyna - Är fantastiskt fin och
klok och förnuftig. Hon springer 1.55 redan nu och går premielopp ikväll.
Joffrey - Har haft en semestermånad och
bara tagit det lugnt.
Lady X. - Är väldigt tidig och vi har kört
1.23/1600 m på ett bra sätt. Tanken är att
kvala i slutet av nästa månad.
Lonely’s Gift - Är en liten fin dam som rör
sig riktigt bra och vi har kommit ner i tider
runt 1.40. Planen är att köra premielopp
innan perioden är slut.
No Ending Dream - Har jobbat på bra en
längre tid och känns stark och rejäl. Hon
går premielopp ikväll.
Short Circuit - Har vi successivt ökat turerna med och han känns stark och rejäl
utan några bakslag.
Vadsaninudå - Är väldigt stor och rejäl
och hon gör allt rätt. Hon har väldigt lätt

för sig men vi har inte kört något snabbare
utan ligger runt 1.30.
Västerbo Jolene - Är en väldigt trevlig
häst som gör allt rätt och vi ligger runt
1.25-tempon i träning.
Åstas Gotthard - Har vi tränat på rejält ett
tag nu och jag har kört 1.50 åkandes med
honom. Han känns väldigt fin och ska vara
med på utställning i helgen.

treåringar

Bitter Tears - Känns stark och rejäl och
nu filar vi på tekniken och den blir allt bättre. Vi har kört några 1.20-jobb och planen
är att starta i början av oktober.
Cupra - Är väldigt fartfylld men spänner
sig när det blir tävling. Jag hoppas hon
sköter sig ikväll för det finns fart i henne.
Diamant Norrgård - Har vi flyttat upp till
Eva Eek för lite annan träning och miljöombyte så hon går mycket mängdträning
för dagen.
Drivknut - Sänker tiderna successivt men
vi har inte kört några banjobb. Han ska
börja gå det i mitten av månaden.
Höstbo Anita - Har släppt till ordentligt i senaste jobben och i har kört runt
1.33/1600 m på ett bra sätt. Hon har två
lopp att välja på i mitten och slutet av september.
Juvel Norrgård - Sköter träningen på bästa
sätt men kommer in i en bubbla när det blir
tävling. Hon ska vara med i lite provlopp
framöver så hoppas jag att det släpper.
Rally Frans - Gjorde ett av sina bästa lopp
senast och gick rejält till slut med en snabb
avslutning. Han känns fräsch och fin för
dagen och kommer att starta inom kort.
Se på Mig - Har tagit till sig varje lopp och
utvecklas kraftigt varje gång. Hon är en fantastiskt trevlig individ och det blir väldigt
intressant med norska Stokriteriet för jag
tycker det känns jämnare än det svenska.
Västerbo Ka Ching - Har vi börjat att träna rätt så bra efter kastrationen men tyvärr
fick han en liten böld så han fick en penicillinkur till och ta det lite lugnt.

fyraåringar

Baron Norrgård - Har fått en rejäl träningsperiod och gått hårt och blev lite sliten så han är behandlad.
Equal Time Point - Hade en stor testikel i bukhålan så därför har han betett sig
konstigt. Vi har bara joggat efter operationen och ska börja med snabbjobb i mitten
av månaden.
Ginger Lynn - Har dragits med halsinfektioner och behövde loppet senast så
hon ska vara klart bättre till nästa start.

augusti2017
Petter Udsen - Blev det helt fel för senast
och han tappade lite spänst och galopperade. Han känns fortsatt fin så han startar
igen på måndag.
Share Market - Klarade inte sidledsförflyttning i första sväng på Bollnäs senast men kändes jättefin. Jag hoppas att
poängen räcker så att vi kan vara med på
Rättvik den 9:e.
Tina Gel - Var fin i provstarten senast så
jag försökte ladda lite men det klarade
hon inte utan galopperade tyvärr. Hon
kändes jättefin efter det så nu laddar vi för
Rättvik den 9:e.
Västerbo Isolde - Har gått jämnt och bra
och gick fantastiskt bra på V75 på Romme. Hon har tagit det loppet bra så nu siktar vi mot Bollnäs den 16:e och försöker
att kvala in till finalerna.

femåringar

President Norrgård - Har vi ökat träningen successivt på och senan ser bra
ut. Vi har dock inte kört några tempon än
utan börjar med det i början av månaden.
Prins Norrgård - Har inte haft någon
vidare tur på slutet men formen är bra.
Senast hade vi innerspår och det blev för
långt fram när det inte var något tempo. Vi
glömmer den starten och letar nya lopp.
Västerbo Cayenne - Svarade med att
stanna när jag ryckte tussarna på Eskilstuna men var riktigt fin idag efter lite dåliga
ryggar. Nu får hon pusta två veckor innan
vi startar igen.
Västerbo RealWorld - Har gått jämnt
och bra och varit bra i alla starter men
idag blev vi tyvärr felaktigt diskade. Vi
tar nya tag och kommer igen.
Åstas Lotta - Har tärnat på riktigt bra och
har ett passande lopp på Färjestad och det
blir ingen start innan det utan vi tränar på
och siktar på det.

äldre

Calvados Hornline - Kom aldrig till i
lördagsloppet på Romme men tränar bra
efter det. Han var helt ok som tvåa idag
och han får starta på.
Coyote Roadrunner - Har fått helt annan
träning och känns jättefin. Vi siktar på att
starta i oktober när det blir lite friskare luft.
Todd Tabac - Har skött sig riktigt bra i
två starter förutom senast då han fick rejäl mjölksyra så den starten är det bara att
glömma. Han startar igen när tillfälle ges.

ut

Ce la Vie, Jeppas Pronto, Xanthis One

