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sTaselig kar: Endelig kunne Papagayo E, den nyslåtte verdensmesteren i travløp, strekke på beina på hjemmebeitet. Selv om oppasser 
Ragnhild Diesen og undertegnede journalist lokket på hingsten, ville han ikke ha den deilige lufteturen avbrutt. FoTo: krisTin guTTormsen

VM-vinneren fra Vear 
hjem til stallen igjen. 
Kristin Guttormsen
kristin.guttormsen@tb.no
33 37 30 30

ViVesTad: – Vi kom hjem 
klokka halv fire i natt, men hes-
ten var pigg og fin. Han rullet 
seg tre ganger på boksen, før 
han gikk rett i matfatet, sier en 
glad trener Jan Kristian Waaler.

Det har gått halvannen uke 
siden den legendariske seieren 
i VM-løpet på Yonkers-banen i 
New York i USA, hvor super-
hingsten Papagayo E gikk helt 
til topps. Seieren innbrakte 
utrolige 4,2 millioner kroner. 

Det meste en norsktrent og 
norskeid hest har innkassert i et 
enkelt løp gjennom tidene.

– en utrolig opplevelse
Det er vakkert høstvær på den 
idylliske gården i Vivestad, 
hvor trener Waaler bor med 
samboer, veterinær og Papa-
gayo Es oppasser Ragnhild Die-
sen. USA-teamet feirer hjem-
komsten med bløtkake i sol-
veggen, mens VM-helten selv 
koser seg med å gresse på hjem-
mebeitet.

– Hele uka var bare en helt 
utrolig opplevelse. Vi opplevde 
en bortimot kongelig mottakel-
se, sier Waaler. 

" 
Hesten gjør mye 
ut av seg. Han 
oppfører seg som 

om vi er tjenerskapet hans.
ragnhild diesen
Papagayo Es oppasser

Hingsten og Ragnhild Diesen 
reiste til USA ni dager før løpet.

– På flyplassen ble vi møtt av 
fotografer og journalister, for-
teller Diesen.  

Det tok ikke lang tid før den 
talentfulle femåringen viste 
fram sine superstjernetakter.

– Folk begynte å legge merke 
til at han er en spesiell hest. 

Han er høyreist og flott, og har 
en sterk utstråling, sier Waaler. 

– Hesten gjør mye ut av seg. 
Han oppfører seg som om vi er 
tjenerskapet hans, sier Diesen, 
til latter rundt kakebordet. 

autografer
VM-løpet på Yonkers-banen ble 
arrangert for første gang på 20 
år, med én million dollar i pre-
miepotten. I det Papagayo E 
vant, ble han superkjendis. 

– Vi gikk med T-skjorter med 
bilde av hesten på Manhattan 
etterpå, og da ble han gjen-
kjent, sier Egil Stensrud. 

– Etter løpet skrev jeg auto-
grafer. Jeg og kusken Ulf Ohls-

Borte bra, men hjemme-gress er best, synes verdens beste travhest

Varm velkomst for papagayo e

sp
or

T

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 

Tips oss!
33 37 30 30

arne lysne 
Journalist ■ 414 70 074

sven-erik syrstad
Sportsleder ■ 922 09 285

øyvind sætre
Journalist ■ 913 61 393

spurTere: Alexander Kristoff (til venstre) og Edvald Boasson Hagen. 
  FoTo: nTb scanpix

Klatrerne vil antakelig 
dominere neste års 
Tour de France også, 
men det blir også 
muligheter for spurtek-
sperter som Alexander 
Kristoff til å vise seg 
fram.

paris: 7 av de totalt 21 
etappene er spesialdesig-

net for sprinterne. Den før-
ste av dem kommer på den 
1. etappen, der målgang er 
lagt til Utah Beach, en av 
fem strender som ble brukt 
under D-dagen og landgan-
gen i Normandie i 1944. 
Den siste muligheten for 
spurterne kommer som 
vanlig under den siste 
etappen opp Champs-Ély-
sées. nTb

sju spurtetapper
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kakefesT: Jan Kristian Waaler og Ragnhild Diesen kom fra USA 
natt til lørdag, og feiret VM-seieren med kake.  foTo: equus Media

heiagjeng: Ragnhild Diesen (fra venstre), Tone Næss, Siv Marie 
Kittelsen og Egil Stensrud var alle med til USA.  foTo: equus Media

Borte bra, men hjemme-gress er best, synes verdens beste travhest

Varm velkomst for papagayo e
son måtte signere pisken, som 
ble gitt bort, sier Waaler.

I forkant av løpet ble det klart 
at Papagayo E var i knallform. 

– Da han trakk det sporet, vis-
ste jeg at han kom til å få pre-
mie. Og da han kom ned i rygg 
leder fra start, var jeg sikker på 
at han kom til å være blant de 
tre beste, sier Waaler.  

I det amerikanske løpet er 
det såkalt «Open Stretch», hvor 
du kan kjøre på innsiden på 
oppløpet. 

– Da han lå der med full 
spenst rundt siste sving, ja, da 
var det i orden, sier Waaler.

– Da var det bare brøling å 
høre fra tribunen, sier hesteeier 

Claes Sjölin stolt. 
– Det var helt uvirkelig, tåre-

ne rant, jeg fikk ikke sagt et ord, 
sier Diesen og ler.

født i stokke
De fikk innbydelse til travløpet 
Breeders' Crown, men valgte å 
reise hjem. 

– Jeg tenkte at det var greit. 
Hesten var pigg og fin, men vi 
vil ikke presse den for hardt 
heller, sier Waaler.

Papagayo E er en ekte vestfol-
ding, født på gården til opp-
dretter Egil Stensrud. Alt da 
Waaler fikk hesten i trening 
som åring, merket han at det 
var noe spesielt. Fortsatt er 

hingsten ung med tanke på ni-
vået han befinner seg på. 

– Han er fem år og har bare 
gått 25 løp. Når han har taklet 
det så bra, er det ikke noen vits 
å strekke strikken for langt nå, 
sier Waaler. 

– Vi kan avslutte sesongen 
med den største seieren. Det 
gjør jo ikke noe å suge litt på 
den karamellen, sier Diesen. 

I januar kjøres verdens stør-
ste og tøffeste travløp: Prix 
d’Amerique i Frankrike. 

– Nå skal han roe ned hjemme 
et par uker, før vi begynner å 
kjøre igjen. Prix d’Amerique er 
verdens tøffeste løp, så vi får se, 
sier trener Jan Kristian Waaler. 

god innsaTs: Isak Simonsen (fra venstre), Edvard Heyerdal, Ulrik 
Hvarnes Evensen, Henry Kristiansen, Bjørn Oscar Wirum, trener Magne 
Hægland, Mari Stensholt og Amanda Vestvik.  foTo: priVaT

Fire NM-titler og beste-
mannspremie ble Stup-
klubben Spinns flotte fasit 
fra Kristiansand i helgen.
Øyvind Sætre
oyvind.setre@tb.no
913 61 393

krisTiansand: Det handlet 
om NM for junior. Spinn-stu-
perne viste mye god stuping 
altså, og forsynte seg med 

mange medaljer.
I klasse A gutter (16-18 år) på 

1m stupte Henry Kristiansen 
til gull og ble norgesmester, 
tett fulgt av Ulrik Hvarnes 
Evensen på 2. plass.

I klasse A gutter på 3m ble 
det omvendt resultat. Her 
stupte Ulrik til gull og ble nor-
gesmester, tett fulgt av Henry 
på 2. plass.

Ulrik og Henry stupte også 

synkron i klasse A gutter på 
3m, her ble de også norges-
mestere.

I klasse A gutter på tårn 
trakk Henry igjen det lengste 
strået og ble norgesmester, og 
Ulrik tok 2.-plassen. I tillegg til 
norgesmestertitlene tok Hen-
ry også med seg premien for 
stevnes beste guttestuper i 
klasse A, opplyser Spinn-tre-
ner Bjørn Egil Evensen.

Mye god spinn-stuping

To snøfattige vintre har 
tatt knekken på Svarstad 
skisenter, som begjærer 
seg konkurs.
trulS lian
redaksjonen@tb.no
901 37 560

sVarsTad: – Vi har bestemt 
oss for å slå oss konkurs, be-
krefter hovedaksjonær og 
daglig leder ved senteret, Ha-
rald Årsbog.

Selskapet, som ble etablert i 
1992, har grovt anslått gått 
med rundt to millioner kroner 
i underskudd de to siste åre-
ne. Skisenteret har gått med 
underskudd hvert år siden 
2011. Sist vinter klarte de kun 
å holde åpent i 17 dager.

– Vi fikk dekket underskud-
det for den første vinteren, 
men ett slikt år til ble for tøft, 
sier Årsbog, som har drevet 
skisenteret i en årrekke.

– Det er ikke noe moro, og 
det er med tungt hjerte man 
gjør dette her, men et sted går 
grensen for hvor mye penger 
man kan spytte inn, sier han.

– står nok ikke i kø
Han har selv bidratt med flere 
millioner kroner for å holde 
skisenteret flytende, og tilbød 
seg også å gå inn med ytterli-
gere 400.000 kroner for å red-
de det denne gangen.

– Det er mange aksjonærer 
som har vært med på dette, 
men de fleste har brent kruttet 
sitt, sier Årsbog.

"
Vi fikk dekket 
underskuddet 
for den første 

vinteren, men ett slikt år 
til ble for tøft
harald Årsbog
daglig leder Svarstad skisenter

Nå håper han i det lengste at 
det fortsatt kan være aktivitet 
i skisenteret kommende vin-
ter.

– Det er ikke dermed sagt at 
det blir en vinter uten noe, 
men jeg tror nok ikke at det 
står folk i kø for å overta. Ski-
senteret koster én million kro-
ner i året, uten å ha noe drift, 
sier Årsbog.

Det er uansett ikke snakk 
om å rive hele anlegget.

– Det koster mer å rive det 
ned enn hva man kan få for 
det, sier han.

Siden påske har ikke skisen-
teret blitt påført ytterligere ut-
gifter.

– Drifta ble stoppet ved på-
sketider, så nå har ikke skisen-
teret kostnader i det hele tatt.

garantert for g jelden
Bostyrer overtok selskapet før 
helgen. Årsbog har selv garan-
tert for skisenterets gjeld, og 
er ikke veldig optimistisk med 
tanke på å få igjen pengene.

– Bostyrer vil nå avgjøre hva 
han gjør, men jeg tror det vil 
bli vanskelig å få solgt det for 
mer enn hva gjelden er, sier 
Årsbog.

svarstad skisenter 
slått konkurs

full sTopp: Svarstad skisenter slås konkurs etter flere 
snøfattige vintre.  foTo: lise reng


