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8 Vi älskar trav

En av norsk travsports största
segrar någonsin – med
svensk touch.

Ulf Ohlsson skötte sina 
kort utmärkt när Papagayo E.
använde open stretch för att
betvinga ledande Creatine i
det återstuppståndna Inter-
national Trot på Yonkers.

Av LARS G DAHLGREN

Förstapriset var hela 500 000 dollar
och den Jan Kristian Waaler-träna-
de femåringen Papagayo E. – som
presenterade sig på allvar för den
svenska publiken när han i våras
vann Kjell P Dahlströms Minne på
Mantorp, även det med Ulf Ohls-
son vid tömmarna – håvade alltså i
New York in en segercheck som
nästan är i nivå med den Prix
d’Amérique har.

Habib vann VM-loppet när Ro-
ger Walmann fortfarande var trän -
are i Norge på 1980-talet, men Rex
Rodney misslyckades med att vin-
na detta New York-lopp 1987, när
Callit blev för svår.

Papagayo E:s bedrift på andra si-
dan Atlanten befäste nu att den
krympande travsporten i Norge,
med sjunkande födelsetal av
norskfödda hästar och därmed föl-
jande hot om bannedläggningar,
fortfarande kan producera hästar
av världsklass.

Sexårige Support Justice intog
den internationella scenen ifjol när
han vann Solvallas Jubileumspokal
och Europeiskt Femåringscham-
pionat. Nu vann den ett år yngre
alltså International Trot.

Kan stanna i Nordamerika
En stor flock norrmän på plats på
Yonkers hyllade vinnaren grund-
ligt efter storsegern, och den ame-
rikanska pressen gjorde en stor sak

av att hästen aldrig infann sig till
den officiella segerfotografering-
en. Vilket berodde på att lika bra
Papagayo E. är på att trava fort, lika
dålig är han på att stå stilla på ba-
nan.

Nu är det tänkbart att Papagayo
E. stannar kvar i Nordamerika ef-
tersom han efter segern blev invite-
rad till Breeders Crown på Wood-
bine i Kanada om två veckor (körs
den 24 oktober), något för övrigt
även VM-loppstvåan Timoko blev.

– Jag är glad, väldigt glad, sade
tränaren Jan Kristian Waaler till
Trav og- GaloppNytt efter segern. 

Hur det blir med att fortsätta till
Kanada ville han dock fundera på.

– Jag har varit inställd på att resa
hem med hästen på tisdag (läs:
idag, reds.anm.). Det är frestande
att fortsätta till Breeders Crown, vi
får fundera och diskutera hur vi ska
göra.

Taktiken given för Ohlsson
Ulf Ohlsson hade planen klar hur
International Trto skulle vinnas.
Han smög omedelbums ner Papa-
gayo E. från spår två till rygg
på Creatine och Johnny
Takter som planenligt
höll ledningen från in-
nern. Det blev det taktis-
ka vinnardraget.

– Papagayo E. startade
bra. Jag tyckte att Creatine
var en bra rygg, men samtidigt
är det alltid en chansning att sätta
sig invändigt på det sättet. Under
loppet blev jag sedan lite orolig att
inte Creatine skulle hålla hela vä-
gen eftersom tempot var högt. I sis-
ta kurvan kände jag att Johnnys
häst skulle hålla till upploppet och
då fick jag jättesegerfeeling. Jag är
fantastiskt glad, och samtidigt väl-
digt tacksam att jag fått chansen

att köra en sådan här häst, sade Ulf
Ohlsson till ATG Live.

Adielsson försökte en fräckis
Loppet blev lite ryckigt kört och
Johnny Takter fick inte bestämma i
täten på det sätt han hoppats.

På första långsidan valde Timo-
ko och Björn Goop att svara posi-
tionen utvändigt ledaren när Adri-
an Kolgjini satsade offensivt från
spåret längst ut bakom bilen med

Mosaique Face, så Adrian fick vac-
kert backa ner i andra par

utvändigt. 
Över nästa långsida

kom Erik Adielsson
hårt bombande med
On Track Piraten och

det var inte långt borta
att han blåste förbi Crea -

tine också.
På slutvarvet attackerade Timo-

ko i tredjespår och fick Mosaique
Face i rygg, och med 500 meter kvar
ruttnade Brian Sears bakom hem-
mafavoriten Bee A Magician på att
sitta bakom Mosaique Face och
den – som vanligt i det läget små -
tröge och krängande Timoko. Bee
A Magician sändes i fjärdespår runt
sista kurvan, och det blev för tung

Från VM-guld till
✔ Planerna för Papagayo E. efter norska succén i VM-loppet

”Kostade
Creatine
segern”

Tränaren Jan Kristian Waaler joggade ner världsmästaren.

Norske Papagayo E. flög fram när Ulf Ohlsson skickade ner honom på open stretch när VM-loppet på



9www.travronden.se

”Jag var rädd att Johnny skulle släppa
ledningen med Creatine till Mosaique
Face, det var därför jag svarade ut honom
på första långsidan. Timoko gjorde kanske sitt
bästa lopp i karriären, han var fruktansvärt bra och borde ha
varit slagen 400 kvar med den tuffa resa han fick.”

(Björn Goop hyllade Timoko,
som gjorde första start en se-

dan Kymi GP i juni och som
Richard Westerink uppenbart
lyckats försätta i toppform till

USA-utflykten, trots att han
missade Masters du Trot-final -

en för en månad sedan på
grund av hälsoproblem.

Wester ink chockade också
med att tidigt på tävlings -

dagen meddela att Timoko
skulle köras barfota – något

som normalt inte görs på den
hårda och stumma Yonkers-

 banan, och skorycket 
fungerade alltså)

✰✰✰

”Jag är nöjd med B.B.S.Sugarlight. Jag gjorde vad jag kunde
för att hålla ryggen på Creatine från start, men det lyckades
inte riktigt, vi kom ett hack längre bak. Han spurtade bra.”

(Johan Untersteiner slickade sarg med
B.B.S.Sugarlight och fick femteplatsen

i utdelning)

✰✰✰

”Jag tog en chansning och tyckte att det fanns viss chans att
nå ledningen eftersom det gick sakta ut ur andra kurvan. Men
nu blev On Track Piraten kvar i andraspår och det blev för
tufft.”

(Om Erik Adielsson valt att ”smyga fram”
On Track Piraten till positionen utvändigt

ledaren istället för köra ett speedryck dit
kanske segerstriden – och även resultatlis-

tan – sett annorlunda ut. Nu kvällade On
Track Piraten i sista kurvan)

✰✰✰

”Jag ville fram i dödens men av någon anledning valde Björn
att svara så jag gick ner bakom honom. När jag sedan gick
med bakom Timoko i tredjespår på slutvarvet kom Bee A Ma-
gician ute i fjärdespår i slutsvängen, och det det blev ryckigt
och hackigt där jag satt. Det var en svårbedömd prestation av
hästen.”

(Adrian Kolgjini var inte nöjd med löp-
ningsförloppet Mosaique Face fick, men

från åttondespåret bakom bilen på Yonk -
ers är man i praktiken rätt så kastad åt

vargarna redan från början. Kolgjini
bestämde sig för övrigt också för att köra

Mosaique Face barfota, eftersom ban -
personalen rev upp banan mer och mer

mellan varje lopp som kördes)

◗ Fotnot: Dessa citat är uttalanden som kuskarna gjorde i
ATG Live efter loppet.

Snacket
efter VM-

loppet

Resultat International Trot ($1 000 000)
2 011 meter autostart – Yonkers Raceway:
Häst                                      Kusk                                      Tid                  Pris ($)       Odds
1 Papagayo E.                  Ulf Ohlsson                       1.12,6           500 000            64
2 Timoko                         Björn Goop                       1.12,6           250 000            74
3 Creatine                        Johnny Takter                   1.12,7           120 000            33
4 Oasis Bi                         Örjan Kihlström               1.12,7             80 000          136
5 B.B.S.Sugarlight            Johan Untersteiner          1.12,8             50 000          150
Oplacerade: Bee A Magician 1.13,0 (47), On Track Piraten 1.13,2 (95), Rod 
Stewart 1.13,2g (396), Mosaique Face 1.13,2 (61), Natural Herbie 1.13,3 (686).
Odds: 6,47. Plats: 2,11 – 2,17 – 1,92. Tvilling: 22,98. Trio: 105,21.
Vinnaren: Hingst 5 år e. Coktail Jet – Ann Speedy T. e. Speedy Tomali.
Uppfödare: Egil Stensrud, Norge.
Ägare: Tom Andersen & Claes Sjölin, Norge.
Tränare: Jan Kristian Waaler, Norge.
Odds och eventuella odds gäller spelet i den svenska poolen.
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väg för amerikanskan som stumna-
de på upploppet.

In på upploppet hade On Track
Piraten gett upp. Creatine behöll
fortfarande greppet, men han hade
inget sparat i speed- och spänstväg
och kunde inte freda sig mot den
fortfarande pigge Papagayo E. som
Ulf Ohlsson vek ner på open
stretch. Papagayo E. (e. Coktail Jet)
vann på 1.12,6a/2 011 meter, före Ti-
moko som fullföljde oerhört starkt
och tog ner Creatine om andra-
platsen sista biten.

– Det kostade Creatine segern att
vi fick lägga en speed mot On Track

Piraten när han kom väldigt fort,
överraskande fort för mig, mitt i
loppet. Men i det läget han kom
kunde jag inte släppa. Creatine
kämpade in i mål och gjorde det
fantastiskt bra, hästen är väldigt
bra i ordning, sade Johnny Takter.

Bakom tättrion sköt Oasis Bi för
Örjan Kihlström fram vasst sista bi-
ten till fjärdeplatsen, och B.B.S.
Sugar light grejade femtepengen
från tredje par invändigt. 

Av overseas-gästerna blev Mosai-
que Face och On Track Piraten som
tröttnade till slut lottlösa och Rod
Stewart galopperade i starten. ‡

✔Ohlssons drömstyrning gav seger 

Yonkers badade i norska färger efter VM-loppet. Foto: GERARD FORNI

Yonk ers skulle avgöras. Foto: GERARD FORNI


