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Tips  oss!  

33 37 30 30 
Tips TB om små og store saker om 
sport og trening. Send tekst og 
bilder på e-post til sport@tb.no

del din video: Har du en video som 
du vil dele med våre lesere?  Last opp 
her: tb.no/vis/videotips

arne lysne 
Journalist ■ 414 70 074

sven-erik syrstad
Sportsleder ■ 922 09 285

øyvind sætre
Journalist ■ 913 61 393

Man trenger bare 
hviske ordet hest,  
så kan praten være i 
gang hos familien 
Kolle på Vear. Hele 
familien har heste-
dilla.
magne engrebretsen
sport@tb.no
33 37 30 00

Tønsberg: – Det er selvfølge-
lig veldig hyggelig at hele fami-
lien er engasjert i hest. Vi kjøpte 
ponnier til ungene da de var 
små. Å holde på med dyr er læ-
rerikt og medfører forpliktelser 
i et sunt miljø. Nå virker det 
som om begge barna kommer 
til å beholde hest som hobby, 
og det er kjempefint, sier pappa 
Lars Anvar Kolle.

Han er en av landets beste 
travkusker og lever av å kjøre 
travløp. 45-åringen tilhører 
kuskeeliten, og har de siste 15 
årene kjørt inn mellom nesten 
sju og elleve millioner kroner 
årlig i premier til sine hesteeie-
re. Av denne summen beholder 
han minimum fem prosent av 
inntektene – pluss betaling for 
hvert løp han kjører. Så langt 
har han vunnet 2.953 løp og 
kommer til å runde 3.000 seirer 
i god tid før denne sesongen er 
unnagjort – om han forsetter å 
vinne løp i samme takt som nå. 
Å nå 3.000 seirer er det bare el-
leve øvrige kusker som har klart 
– med Gunnar Eggen (5.546 før-
steplasser) og Asbjørn Mehla 
(5.159 seirer) på topp.

Mamma er «politikeren»
Mamma Elin Brekke (40) var på 
nippet til å ta ut lisens som 
montérytter, men trakk seg i 
siste liten. I stedet engasjerte 
hun seg i travsporten på organi-
satorisk plan og har fem år bak 
seg som styrerepresentant i 
Stokke og omegn travforening. 
Til daglig er hun legesekretær 
på sykehuset i Tønsberg. 

Sønnen Lars Fredrik er 17 år 
og får foreløpig kun delta i ung-
domsløp, men foreløpig har det 
gått veldig bra. Han vant sitt 
første løp i juli i fjor, som 
16-åring, og har så langt fire før-

" 
Jeg gleder meg 
veldig til å slå 
ham i løp!

lars Fredrik kolle
sønn av travkusk Lars Anvar Kolle

steplasser i offisielle travløp.
Datteren Helene er 16 år og 

har nylig fått lisens til å ri mon-
téløp. Dette er løp hvor hestene 
løper i trav, men i stedet for å ha 
vogn og kusk, så har man rytter 
på ryggen. 

Helene tro like godt til med 
seier i det første løpet hun var i 
aksjon – og med en hest som 
hele familien eier, King Creole 
E.P.

Som om ikke det var nok: Be-
stemødrene på begge sider har 
også hestedilla og følger nøye 
med når et av familiemedlem-
mene er i aksjon.

elsker å konkurrere
– Jeg har vært så heldig å få leve 
av hobbyen min. Drivkraften 
har vært å vinne så mange løp 
som mulig. Det å konkurrere er 
en drivkraft i seg selv, sier Lars 
Anvar Kolle.

Mamma Elin Brekke kan ikke 
få fullrost hestemiljøet:

– Barna holdt på med hver sin 
ponni, og det skjedde i et inklu-
derende og lærerikt miljø. Jeg 
har vært med på innsiden av 
travsporten som politiker, og 
jeg synes det er flott å kunne bi-
dra. Det er høyt under taket i 
Stokke og omegn travforening, 
og Jarlsberg er en bra bane å 
sogne til. 

skal slå pappa
Lars Fredrik Kolle blir 18 år i 
juli. Først da kan han ta ut en li-
sens som gjør det mulig å møte 
pappa i travløp:

– Jeg gleder meg veldig til å 
slå ham i løp! Han har gitt meg 
massevis av råd og har støttet 
meg hele veien, men under-
streker betydningen av å ha ut-
dannelse i tillegg. Jeg går på 
bygg- og anleggslinja på Re vi-
deregående skole, men håper å 
kunne drive med trav i lang tid 
fremover. Jeg vant mitt første 
løp i fjor sommer i Drammen, 
og har så langt vunnet fire løp. 
Jeg følger godt med på trav-

sporten både i Norge og inter-
nasjonalt og har Björn Goop 
som forbilde som kusk, men 
det første målet nå er å slå pap-
pa, sier 17-åringen.

Feiret på Mcdonald's
Familien Kolle har sammen 
med bestemor en varmblod-
straver ved navn King Creole 
E.P. Hesten konkurrerer i både 

travløp og monté. I et montéløp 
på Sørlandets Travpark for 
snart en måned siden skulle 
yngstejenta Helene ri sitt første 
løp – selvfølgelig på familiehes-

Hele familien dyrker felles interesse

alle er hekta på hest

FaMilieForeTak:  Lars Fredrik og Helene med pappa Lars Anvar Kolle og mamma Elin Brekke 
tilbringer mye tid sammen på Jarlsberg travbane.  FoTo: MorTen skiFjeld/HesTeguiden.coM
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Hele familien dyrker felles interesse

alle er hekta på hest

ten. Etter en råsterk sisterunde 
kom King Creole E.P. omtrent 
alene til mål og sørget for at 
16-åringen vant det første løpet 
hun deltok i:

– Det var en enorm opplevel-

se. Hele familien var med til 
Kristiansand – bestemor også. 
Vi feiret på McDonald’s på vei 
hjem. Mitt mål er å etablere 
meg i montéeliten i Norge, men 
det er mange dyktige ryttere og 

hard kamp om å få ri de beste 
hestene, sier Helene Kolle – 
også hun elev på Re videregå-
ende skole, på toppidrett fot-
ball.

opp og ned: Sesongen har variabel for Eirik Mysen. To NM-
distanser gjenstår før sesongslutt.  FoTo: nTb scanpix

Eirik Mysen er som 
eneste Oseberg-løper 
klar for NM del 2 på 
Beitostølen denne uken.
EVEN GRINVOLL
sport@tb.no
33 37 30 00

Tønsberg: Eirik Mysen gjor-
de det bra i NM del 1 tidligere i 
vinter, men var uheldig da 
han ble syk etter å ha blitt ut-
tatt til femmila i Holmenkol-
len. Det spolerte mye av se-
songen for Oseberg-løperen.

Nå vil ha  avslutte sesongen 
med 10 kilometer fredag og 
femmila lørdag, begge inter-
vallstart i fristil.

– Det ble kun to individuelle 
starter på Beitostølen i NM del 

2 siden Simen Lanes er blitt 
syk og ikke kan delta. Derfor 
ble det ikke noen lagsprint på 
oss torsdag, sier Eirik Mysen.

Han deltok skjærtorsdag i et 
turrenn over 12 kilometer i 
Fjågesund i Telemark hvor 
Oseberg-løperen kom til mål 
sammen med Runar Mathi-
sen.

– Jeg var nok den beste av 
oss to, men jeg klarte ikke å 
riste han av meg. Og i spurten 
ble jeg slått, sier Mysen om 
duellen.

Han sier han har kommet 
seg etter sykdomsproblemene 
tidligere i sesongen.

– Jeg er blitt bedre, men er 
likevel usikker på formen for-
an NM, sier han.

Usikker Mysen før 
nM-avslutningen

oppdal: Aleksander Aamodt 
Kilde kjørte ned til NM-gull i 
utfor torsdag. Han vant så vidt 
foran Stian Saugstad, mens 
Adrian Smiseth Sejersted tok 
bronsen.

Landslagsalpinist Kilde fra 
Lommedalen, som hadde sitt 
definitive gjennombrudd med 
blant annet to verdenscupsei-
rer denne sesongen, kjørte 
ned til 1.09,26.

Grong-alpinisten Saugestad 
fulgte 9/100 sekund bak. Se-
jersted fra Stabæk var 26/100 
etter vinneren.

Saugestad var noen få hun-
dredeler raskere enn Kilde på 
de to første mellomtidene, 
men Kilde hadde en bedre av-
slutning.

Kjetil Jansrud deltar ikke i 
NM på grunn av ryggproble-
mer. Aksel Lund Svindal av-
sluttet sesongen med fallet i 
Kitzbühel i januar.

I kvinneklassen tok Ragn-
hild Mowinckel NM-tittelen i 
utfor. Vinneren hadde bare 
4/100 ned til Kajsa Vickhoff 
Lie på sølvplass. Kaja Nordbye 
tok bronsen. nTb

Kilde knep 
nM-gullet i utfor

Heder: Kari Bjørnsgård fikk Nøtterøy 
IFs sølvmerke av leder Jørn Andersskog.

Kari Bjørnsgård ble 
hedret med gullmerke   
da hovedforeningen i 
Nøtterøy IF/AIL hadde 
årsmøte på Nesskogen 
idrettspark tirsdag.
nøTTerøy: I tillegg til de 
vanlige formaliteter og god-
kjenninger så kunne idretts-
foreningen fremvise et solid 
økonomisk overskudd på 

498.000 kroner, god egenka-
pital og en lav gjeldsgrad, he-
ter det i en pressemelding fra 
klubben. Klubben kan også i 
2015 glede seg over mange 
fremragende sportslige pre-
stasjoner i alle undergruppe-
ne sine, som gjør en impone-
rende innsats for idretten på 
Nøtterøy til stor glede for 
barn, ungdom og nærmiljøet.

Nøtterøy IF hadde også en 

stor glede å tildele heders-
tegn i sølv til Kari Bjørnsgård 
og i bronse til Johnny Jensen. 
I år hadde klubben også gle-
den av å dele ut Barn- og Ung-
domsstipendet 2015 til tre ut-
øvere som har utmerket seg 
sportslig og er meget gode 
rollemodeller for idrettsgre-
nen de representerer; Nøtter-
øy Turn, Julie Andrine Zeiner 
Sivertsen, Nøtterøy Ski, Jør-

gen Smith Meyer og Nøtterøy 
Håndball Elite, Jostein Øst-
rem. 

Følgende styre ble valgt inn 
for 2016: leder Jørn Anders-
skog, nestleder Stein Are 
Fjeldberg, sekretær Gunn 
Holte og styremedlemmer 
Kari Bjørnsgård, Fredrik 
Hartmann, Ann Terese Næss, 
Nils Eldre, Kai Nybakk, Rag-
nar Thon og Robert Baglo.

Hedret med sølvmerke


