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Glada miner efter Xanhtis
Business seger på Romme.
Foto: Thomas Gustafsson/Foto-Mike
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Det har varit omväxlande under månaden. Vi har vaccinerat hästarna och en
del blev lite förkylda efter det och en del
är fullt normala. De har visat att de kan
tjäna fina pengar och nu kom snön i slutet
av månaden så jag hoppas att den får ligga kvar för då har vi jättefina träningsförhållanden. Vi brukar få en liten formtopp
på vintern så jag hoppas det blir lika nu.
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14%

64.800 kr

November var så mörk som den kan
vara så jag vill bokstavligt talat dra ur
den månaden ur kalendern. Direkt nu
när snön kommer så känns det att det
blir något helt annat och hästarna verkar fina. Framförallt Tina Gel känns jättefin och jag hoppas att december räddar upp siffrorna och sedan laddar vi
om batterierna till 2018.

månadens häst
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Xanthis Business

Foto: Hanold/Foto-Mike

Foto:Fredric Gustafsson/Foto-Mike

Valack 4 år e. Select Yankee (US) u. Xanthis Dream ue. Robur (IT)
Ägare: Stall Slagskott Uppfödare: Flenmo Egendom AB, Mellösa
Tränare: Leif Witasp Skötare: Tina Hellström
Starter november 2017: 1 1-0-0 • 16,4am • 30.000 kr.
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97 Leif Witasp 30.000

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 2017: Charmante Amok
September 2017: Västerbo RealWorld
Oktober 2017: Prins Norrgård
November 2016: Dontstopbelievin
December 2016: Aston

nyhetsbörsen
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171104

Leif fixade Lekas första
Det blev tredje gången gillt
för Katrin Fricks Leka.
Igår tog hon karriärens första seger tillsammans med
pappa Leif Witasp.
För att vara riktigt vitsig skulle
man kunna säga att Leka höll lekstuga på Romme igår. Och det var
faktiskt precis vad hon gjorde för
sättet hon vann på var verkligen
imponerande. Efter en lite strulig
inledning av treåringsloppet med
flera galopper hamnade Leka till
slut utvändigt ledaren. Witasp utmanade då täthästen rejält och
Leka på väg mot karriärens första seger.
kunde pressa sig till ledning vid
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
varvning. Trots den tuffa inledningen stack Sergei Hanover-dot- 17,2/2140 m. Leif K Häst AB både
tern undan till en lätt seger på fina äger och har fött upp treåringen

som tjänade 50.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

171119

Xanthis Business höll undan på Romme

Xanhtis Business och Leif Witasp går undan över upploppet.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Igår tog Xanthis Business
årets tredje seger.
Trots ett tävlingsuppehåll
kunde han spåra varje meter av V64-2.
Leif Witasp skar mållinjen som
vinnare med egentränade Xanthis
Business på Romme igår efter en
rejäl insats. Trots att de startade

längst ut bakom startbilen kunde
fyraåringen ta hand om ledningen
direkt. Leif fick sedan dämpa tempot en bit efter en snabb inledning
och Xanthis Business kämpade
sedan storartat och höll undan till
en säker seger. Stall Slagskott äger
Select Yankee-sonen som tjänade
30.000 kronor och segertiden blev
16,4a/2140 m.

Leif hade dessförinnan rattat in
dottern Katrin Fricks Putinthepower till seger i det föregående loppet. Trots en galopp i första sväng
och resten av loppet utvändigt ledaren kunde Sergei Hanover-sonen avgöra sista biten.
OLA HALLERSTEDT

nyhetsbörsen
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171127

171130

Leif avslutade med Give Me Five

Antligen seger
för Glimmer
Ikväll fick Glimmer U.S. äntligen spräcka segernollan.
På Gävletravet avgjorde
han kvällens sista lopp för
sin tränare Leif Witasp.

Leif Witasp kan finåka sista biten bakom Give Me Five.
Foto: Linn Karlefeldt/Foto-Mike

Det blev en riktig ”High
Five” för Leif Witasp på
Romme i fredags.
Han vann dagens sista lopp
med Lina Lekanders Give
Me Five.
Give Me Five tog karriärens andra seger under fredagen då han,

i händerna på Leif Witasp, spurtade hem det avslutande lopp på
Romme. Efter en resa i andra-par
utvändigt tog treåringen upp jakten på ledaren sista halvvarvet och
över upploppet avgjorde Sergei
Hanover-sonen enkelt.

Glimmer U.S. gör sällan ett dåligt
lopp men har haft förtvivlat svårt
att komma först över mållinjen.
Ikväll var det så äntligen dags när
femåringen vann det avslutande
loppet på Gävletravet. Leif Witasp
körde till ledning ur den första
svängen men släppte sedan ifrån
sig taktpinnen vid halvvarvspassering. I slutböjen kunde han glida
ut utvändigt ledaren och efter en
rafflande upploppsduell avgjorde
Yankee Glide-sonen sista biten
på 17,9a/2140 m. Leif K Häst AB
äger Glimmer U.S. som tjänade
5.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

VI ÖNSKAR
ER ALLA EN

RIKTIGT

GOD

JUL

månadsrapport
stall leif witasp
ettåringar

I’m a Keeper - Är en trevlig individ som
rör sig lätt och fint. Han har även ett förnuftigt sätt men det är bara motion som
gäller för honom.

tvååringar

Forsman - Har jobbat på i stort sett hela
tiden förutom en liten period då han var
förkyld. Vi har kört 1.24/1600 m.
Hank the Keeper - Hade en downperiod
men har kommit tillbaka och känns riktigt
fin för dagen utan att ha gått några snabbare banjobb.
Moet - Har utvecklats konstant och jag
har börjat få lite distans i henne. Hon har
gått 1.24/1600 m och ser bra ut.
Sognare - Har gått 24,3 som snabbast och
det var i kvalet och nu när det blir snö får
hon gå lite rejält en tid.
Wein on Line - Har lagt på sig och grovnat i och det har blivit en riktig häst av
honom. Han har dock humöret emot sig
men fart finns.

treåringar

Cash Lady - Känns jättefin i träning och
i jobben är hon riktigt ambitiös men hon
har inte det sista 200-300 metrarna.
Charmante Amok - Var klart positiv på
Romme senast och hon får göra någon

start till i vinter. Får vi sedan behålla snön
som kommit får hon gå i vinterträning.
Hyleri - Har överraskat positivt trots att
hon inte fått någon framskjuten placering.
Hon har varit lite förkyld sedan senast
men är nu åter i full gång.
Prototype Hanover - Blir jag inte riktigt
klok på. Han är läcker hemmavid men
mjölksyran kommer för tidigt i loppen
tycker jag så vi håller på att forska i hans
muskelvärden.

fyraåringar

Fancy Keeper - Var klart positiv efter en
tids uppehåll och spurtade godkänt senast.
Hon ser ut att få en hygglig vinter.
L.C. - Blir det aldrig några fel på utan han
nöter på och får starta och dra in till träningsavgiften.
Simb Ransom - Var ute i ett hårt montélopp senast och var hygglig. Han blev lite
lätt behandlad efter det och har tagit det
lugnt i någon vecka men får starta på när
tillfälle ges.
Stern - Har kommit igång och är åter i
full träning så vi får sikta in oss på lopp i
slutet av månaden.
Xanthis Business - Har varit ifrån ett tag
men kom tillbaka på Romme och spetsade
och var först i mål. Han är en häst med
hög potential och han får starta på i vinter.

femåringar

Glimmer U.S. - Fick spräcka segernollan och var godkänd. Han tog sig samman
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och gick klart bra ända in i mål så jag hoppas han fortsätter i samma stil.
Spero Vincere - Var med i monté-provlopp och satt invändigt och följde med
och gick 1.19 sista varvet. Det var godkänt för honom men vi kommer att prova
i något sulkylopp så fort det finns tillfälle
annars får vi sadla om.
Yvaine Gene - Är en trevlig märr som
är ettrig och ambitiös i jobben. Jag hoppas hon håller sig fräsch så jag får prova
henne i något lopp.

äldre

Aston - Har kommit in i sin gamla ovana
och har tre raka galopper nu. Innan dess
hade han tre raka felfria och han får starta
på. Felfri är han med dem.
Cool Keeper - Har varit lite småknölig
till och från men i senaste jobbet var han
fin. Han är väldigt på hugget och glad så
han ska få något till jobb och då hoppas
vi att det stämmer. Han kan vara ute på
tävlingsbanan innan året är slut.
Sandrngham Hanover - Gick jättebra
bakom Propulsion som trea på Gävle senast och han tjänar lite hyggliga pengar.
Han får starta på under vintern.
Västerbo Exclusive - Jobbar riktigt bra
men senast var jag besviken på honom
och han får visa bättring.

ändringar
ut

Diamond of Ace

månadsrapport
stall kajsa frick
ettåringar

Bon Marie - Är en rejäl sort som var lite
svår de första gångerna i vagn men nu går
det smärtfritt och hon rör sig på ett bra sätt.
Elektra M.R. - Är helsyster med Se På
Mig men är mycket större än henne vid
samma tidpunkt. Hon har även ett helt annat steg och hon rör sig på ett bra sätt och
är väldigt förnuftig.
Galaxy - Är en fin häst som bara har gått
några gånger för vagn men hon rör sig på
ett bra sätt.
Garca - Är en ganska rejäl och vass tjej
och det finns lite temperament i henne.
Därför har det tagit lite längre tid att sätta
henne för vagn så hon har inte kommit lika
långt än.
Giselle - Är en förnuftig häst med bra storlek och hon rör sig på ett bra sätt.
Gracile - Har skött inlärningen på bästa
tänkbara sätt och är i vagn. Vi har bara
kommit upp i 3 km jogg än men det finns
inget att anmärka på.
Gracy - Är precis lik sina syskon och är
väldigt lättlärd och bra att ha att göra med.
Hon sköter träningen på bästa tänkbara
sätt.
Guardian - Är en jättefin häst med väldigt
fin exteriör. Han har tagit lite längre tid på
sig och ville gärna känna lite på grejerna i
början. Han rör sig dock på ett välidgt fint
sätt.
Gusto - Är en stor och rejäl dam som är
väldigt lättlärd så det har gått enkelt med
inkörningen. Hon joggas på bra för dagen.
Husar Norrgård - Är en helbror till Prins
Norrgård och en riktig bjässe. Vi har bara
kommit till inkörning med honom.
Kung Norrgård - Är en ståtlig och jättefin
häst som vi bara tömkör än så länge.
Mr Ben Bishop - Har varit igång längst
av ettåringarna och vi kör på rejält. Han
rör sig bra och har nästan kommit upp i 10
km i träning.
My Golden Eye - Är väldigt lik sin mamma och rör sig mycket bra och enkelt.
Papaya Roadrunner - Är en riktig racermodell som är helsyster med Juni Roadrunner men lite kraftfullare. Vi har inte fått
henne i vagn än utan tömkör bara.
Quite a Barbara - Är en väldigt förnuftig
tjej som gör allt rätt än så länge.
Theon - Är helbror med Joffery men en
större storlek. Han är mycket fin att se på
men kom in sent så vi har bara tömkört.
Xante Gel - Är ett jättefint kallblod som är
i vagn och han rör sig väldigt bra.

Xena Gel - Är en liten ärta som är en fin
modell och rör sig väldigt enkelt.
Xenon Gel - Är lite rädd av sig men blir
bättre och bättre. Vi har fått honom i vagn
och då är han stabil och fin så allt ser bra
ut.

tvååringar

Busfrö - Har fått gå mycket mängd och
tränar på. Nu när vi har fått snö får han
fortsätta med rejäl träning.
Fairchild - Har bara tränat mycket mängdträning och inte gått några snabbare farter.
Hon känns jättefin för dagen.
Fame - Slog på sig lite på ett knä när hon
fick brodd på sig och har varit lite tjock
men inte halt. Vi har därför bara kört lugna
motionsturer.
Farica - Har vi suttit och nött mängdträning med och hon är stark och rejäl för
dagen.
Fascinate - Känns stark och rejäl men tyvärr låter han lite i halsen så vi har kollat
upp honom. Han är på rätt väg och nu när
kylan kommer blir det bra.
Fastnet - Börjar släppa till ordentligt och
vi kommer att öka träningsdosen nu när vi
har fått snö och fina träningsmöjligheter.
Frederic - Har lagt på sig muskler och
känns väldigt stark och rejäl för dagen men
han går bara mängdträning.
Joffrey - Behandlade vi hovlederna på och
har börjat sätta igång honom igen. Han har
bara joggat och tagit det lugnt när det blev
hårdare i backen.
Lady X. - Gjorde det bra som fyra med
en nummerbricka hängande mellan benen
och uppträdde väldigt förnuftigt och fint.
Hon fick sedan en liten tryckskada så jag
strök senast men eventuellt blir det en start
till i år. Vi får se hur hon är i jobb annars
blir det lite vinterträning och start i mitten
av januari.
Short Circuit - Har släppt till ordentligt
och går rejält. Han känns stark så det är
bara att hoppas att det håller i sig och att
snön får ligga kvar så han får en rejäl vinterträning.
Vadsaninudå - Kommer allt mer och
känns fantastiskt stark och rejäl i träning.
Hon har utvecklats fantastiskt bara de sista
veckorna och det ska bli väldigt intressant
att följa henne.
Västerbo Jolene - Har inte varit riktigt till
sin fördel på slutet så vi var och kollade
upp henne i veckan och det visade sig att
hon hade en liten inflammation i ett framknä. Hon är behandlad och tar det lugnt för
dagen.
Åstas Gotthard - Är inne i en riktig drög-
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period och vi skrittar med puls och däck så
att han ska orka med sin stora kropp. Han
är fantastiskt fin att se på och får en riktig
tung träningsperiod nu.

treåringar

Bitter Tears - Går bra när hon är hemma
och går provlopp men hon spänner sig
när det blir tävling. På Romme röt kusken
bredvid till och det räckte för att hon skulle
galoppera. Senast har jag ingen förklaring
till varför hon felade men hon är stark och
rejäl. Nu får hon en träningsperiod varvat
med provlopp.
Diamant Norrgård - Blir lite till sig när
hon kommer till en annan bana och det blir
allvar och hon felade när hon skulle kvala.
Det finns otrolig fart i henne och hon har
skött sig exemplariskt i provlopp så det kör
vi ett tag till innan vi siktar på kval i december eventuellt.
Drivknut - Är lite upp och ner och känns
jättefin ena dagen men sämre den andra.
Han ska börja gå banjobb i december så
får vi se hur han står sig tidsmässigt.
Höstbo Anita - Har jag faktiskt ingen direkt förklaring till varför hon felade senast.
Hon vill för mycket och kan tyvärr inte accelerera och vi kollade upp henne och hittade lite småsaker som vi åtgärdade. Nu får
hon gå in i en träningsperiod över vintern.
Juvel Norrgård - Varvar prestationerna
och senast på Bollnäs stannade hon i ledning men gången innan var hon jättefin
och spurtade jättebra. Nu får hon gå in i
en träningsperiod och startar eventuellt i
slutet av året.
My Magic Dream - Kommer allt mer men
vi har inte kört några direkta tempon utan
mest mängdträning. Hon blir bättre och
bättre när hon orkar med sig på ett helt annat sätt.
Rally Frans - Efter att vi har åtgärdat honom känns han jättefin i jobben igen och
han får göra någon start till i vinter för jag
tror han passar på brodd. Det ska bli intressant att se vad han kan uträtta.
Se på Mig - Har börjat sin vinterträning
efter en liten pust och uppfräschning. Hon
känns fantastiskt fin för dagen men det är
bara rejäla turer som gäller för henne.
Västerbo Ka Ching - Blev lite sliten när
vi körde några jobb på opassande bana så
vi behandlade höger framknä och höger
bakknä så han har fått ta igen sig lite. Han
kommer att tycka om de fina träningsförhållandena vi har nu.

månadsrapport
fyraåringar

El Faro - Trivs väldigt bra uppe hos Ewa
med lite lugnare miljö och annan träning.
Han känns jättefin för dagen och vi har
sagt att han ska få anpassa sig bra där
uppe så han får starta i början av nästa år.
Equal Time Point - Har tränat bra och
visade i debuten att han är stark och rejäl.
Han har en väldigt fin vinter framför sig.
Ginger Lynn - Har inte varit ute på några passande banor men har gjort det helt
ok ändå. Det känns som att hon har fina
pengar att hämta framöver.
Tina Gel - Fick inte riktigt upp farten förrän 800 kvar senast och då fick hon runda
korvkiosken och avslutade sylvasst som
trea. När det blir fastare och finare banor
tror jag hon får en fantastiskt fin vinter
och jag hoppas vi kommer med i V75 den
15:e.
Västerbo Isolde - Har inte riktigt varit till
sin fördel i de senaste starterna och vi kollade tänderna på henne. Hon är besvärad i
munnen även om det inte är någon större
fara och jag har byt utrustning och hon
känns väldigt fin i jobben. Hon kommer
eventuellt att starta runt den 8:e-9:e.

femåringar

Juni Roadrunner - Har blivit en helt
annan häst efter sin lugna sommar och
känns stark och rejäl men har inte gått
några snabbare jobb. Hon ska få en rejäl träningsdos innan vi börjar att sänka
tiderna.
Prins Norrgård - Var jättebra på Bollnäs
som fyra men senast var han lite sämre.
Det kan nog bero på att han fick gå först
och att det slet mycket på fötterna. Vi tar
nya tag i mitten av månaden.
Västerbo Cayenne - Var jättefin i ett banjobb och framförallt benet såg bra ut. Planen är att anmäla så jag tror hon kommer
ut i mitten av månaden.
Västerbo RealWorld - Hade innerspår
näst senast och det blev inget lopp när favoriten kom till ledning så det är inget att
säga om. I finalen av Diamantstoet gick
det väldigt fort sista 800 och hon var helt
ok så hon får göra någon mer start innan
vi gör bokslut.
Åstas Lotta - Var bra som trea men desto
sämre loppet efter utan att jag har någon
riktig förklaring. Hon kan ha surnat ihop
men känns fin efter det så vi tar sikte mot
start i slutet av månaden.
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äldre

Calvados Hornline - Varvar prestationerna lite och har inte haft någon passande bana. Senast skakade han i bakknäna
vilket han aldrig gjort tidigare men han
känns fin hemmavid. Han får starta på i
vinter och härnäst på Bollnäs den 9:e.
Coyote Roadrunner - Gillar vintern och
det känns på honom. Framförallt på Bollnäs då han spurtade väldigt vasst och han
ska passas framöver för nu är det hans
årstid.
Tjasse - Har tränat på bra och känns fin
så siktet är inställt på att starta på Bollnäs
den 9:e.
Todd Tabac - Har inte varit riktigt till sin
fördel men efter behandling av kiropraktor känns han mer avslappnad och fin. Det
är hans årstid nu så han får starta på.
Tomtekungen - Har inte riktigt tagit till
sin träningen som jag önskat utan det tar
sin tid.
Torö Eldi - Har varit jättefin men blev
lite för laddad med bilstart och fann aldrig
riktigt rytmen. Hon känns fin och kommer
förhoppningsvis ut på Romme den 8:e.

ändringar
ut

Lonely’s Gift, Share Market

