
12 Tønsbergs bladMandag 12. oktober 2015sporT

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

sven-erik syrstad
Journalist ■ 922 09 285

øyvind sætre
Journalist ■ 913 61 393

arne lysne
Journalist ■ 414 70 074

oslo: Per-Åge Skrøder har ikke sluttet å score 
mål i svensk ishockey. Lørdag scoret han to da 
Modo slo Rögle på egen is. Modo kom under 
etter 1. periode, men i midtperioden slo hjemme-
laget tilbake ved William Thomas. Så var Skrøder 
frampå og gjorde 2-1 bak Rögle-målvakten Oscar 
Dansk. Skrøder kunne fastesette sluttresultatet 
til 3-1 i åpent mål mot slutten av kampen. – Det 
føltes bra, men nå må vi få til noen bra treninger 
framover også, sa Skrøder etter kampen. nTb

isHoCKeY

Skrøder avgjorde
Kuala lumpur : suzann pettersen gikk de to 
siste rundene på LPGA-touren i Kuala Lumpur på 66 
og 67 slag. Hun spilte veldig bra, men endte likevel 
på en skuffende 55.-plass. Årsaken til det er at hun 
åpnet turneringen i Malaysia så utrolig svakt. På de 
to første rundene ble det 77 slag, og allerede 
halvveis i turneringen var hun håpløst langt bak de 
beste. Etter at alle fire rundene var unnagjort, var 
Suzann Tutta Pettersen 21 slag bak vinneren, Jessica 
Korda fra USA. nTb

golF

God avslutning

– Han knuste dem!  
Vi har verdens beste 
hest! 
Vegar K. Vatn 
Henning rugsVeen
ntB og equus media

neW YorK: Trener Jan Kristi-
an Waaler kunne juble sammen 
med en stor norsk delegasjon 
da han så Papagayo E. bryte 
målstreken først på Yonkers-
banen i New York lørdag kveld 
norsk tid.

Seieren i VM-løpet for trav-
hester innbragte rekordsum-
men 4,2 millioner kroner.

Papagayo E hadde ingen sjan-
se til å utfordre om teten i løpet 

fra start, men smatt ned i leder-
ryggen på Creatine.

Banen i New York har såkalt 
siste indre, der hestene kan gå 
inn på innsiden av lederhesten 
på oppløpet.

Den sjansen benyttet Papa-
gayo E. og avgjorde VM-løpet 
enkelt. Uoffisielt ble vinnerti-
den på 800-metersbanen 1.13,0 
over 2.011 meter.

Var outsider
Spillerne hadde gjort den fem 
år gamle hingsten til et fjerde-
valg i løpet, og dermed en out-
sider. Vinneroddsen ble fine 
9,8.

I sin 25. start kopierte den 
Vear- og Tønsberg-eide hesten 

"
25 stykker har 
reist over med 
oss. Vi har hatt en 

helt fantastisk tid her. Nå 
blir det en stor fest i kveld!
Tom andersen
deleier i Papagayo E

Papagayo E. den historiske VM-
triumfen til Ulf Thoresen og 
Habib fra 29 år tilbake.

– Papagayo E. åpnet bra, og 
jeg så Creatine åpnet like bra. 
Jeg fikk valget om å gå ned i 
rygg eller ikke. Jeg visste at Cre-
atine er en bra hest og for å vin-
ne må man ha marginer på sin 
side. Vi hadde tur at Creatine 
holdt helt hjem, det ble helt 

perfekt for oss. Det er helt uvir-
kelig. Dette er det desidert stør-
ste løpet jeg har vunnet, og jeg 
fikk akkurat det løpet jeg øn-
sket,  kommenterte kusk Ulf 
Ohlsson til Rikstotos reporter 
Glenn Olstad.

– Jeg har kjørt Yarah Boko, og 
har sagt til flere at denne hesten 
kan bli minst like bra!

– nå blir det fest!
I mål sto to stolte eiere, Tom 
Andersen og Claes Sjølin, og 
gråt en skvett da vidundertra-
veren som bare er fem år, suste 
nedover oppløpet i tet.

– 25 stykker har reist over 
med oss. Vi har hatt en helt fan-
tastisk tid her. Nå blir det en 

Travsensasjonen Papagayo E fra Vear vant VM og 4,2 millioner kroner i New York

– det ble helt  perfekt!

VinnerTribunen: Nordmennene på tribunen jubler etter at Papagayo E. med Ulf Ohlsson i sulkyen vant VM-løpet for travhester på 
Yonkers Raceway i USA lørdag. – 25 stykker har reist over med oss. Vi har hatt en helt fantastisk tid her. Nå blir det en stor fest i kveld! sier 
deleier Tom Andersen (til venstre). Til høyre for Andersen, medeier Claes Sjølin.  FoTo: eiriK sTenHaug/equus media
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sTaVanger: Stavanger Oilers 
og trener petter Thoresen 
fortsetter å imponere i elitese-
rien i ishockey. Lørdag ble 
hardtsatsende Lørenskog slått 
med 6-2. Med seieren økte 
Stavanger sin ledelse til åtte 
poeng. Vålerenga inntok 
annenplassen med seier mot 
Kongsvinger. nTb

IsHoCKeY

Suverene
new YorK: Et New York 
Rangers i medvind herjet med 
Columbus Blue Jackets lørdag. 
Laget startet forrykende og 
vant til slutt 5-2 i Madison 
Square Garden. Mats Zucca-
rello noterte ingen poeng, men 
med 16.23 minutter på isen var 
han blant Rangers' mest 
benyttede løpere. nTb

IsHoCKeY

Knallstart
wobUrn: Europatour-ledelsen i golf avviser at den 
skapte en farlig presedens da verdensstjernen Rory 
McIlroy ble innvilget spill i den fire turneringer lange 
finaleserien. Deltakerne i finaleserien må ha spilt 
minimum 13 av turneringene på europatouren inne-
værende sesong. Det kravet har ikke nordirske McIlroy 
oppfylt. Likevel valgte europatourens ferske sjef Keith 
Pelley å gi golfstjernen grønt lys til å delta. Det har fått 
mange til å undre seg om reglene ikke gjelder for alle. 
Selv avviser Pelley all form for kritikk. nTb

golF

Avviser kritikk

proTesTer: Dommer da! Kråkene fra Moss mener at Vikings' 
Mika Halava har gjort noe ureglementert, og skriker etter 
dommeren. Men, den svarte og hvitstripete vinker spillet videre, og 
Vikings vinner nok en komfortabel seier på egen is. 
  FoTo: aneTTe K. Haldorsen

Det er slett ikke alle 
trenere som kan oppsum-
mere en 4–1 seier som 
«slurvete og unøyaktig». 
Anette K. HAldorsen
anette.haldorsen@tb.no
913 33 270

Tønsberg: Men, så har også 
ubeseirede Tønsberg Vikings 
blitt særdeles godt vant i  
serieåpningen. 

Lagets to siste kamper har 
endt med seire 9–1 og 11-3, og i 
så måte kan kanskje 4–1 mot 
Kråkene fra Moss fremstå som 
noe beskjedent. 

– Vi gjorde det vi måtte, og 
ikke så mye mer. Jeg er ikke 
fornøyd med kampen som så-
dan, men det er jo selvfølgelig 
bra at vi vinner. Vi tar med oss 
tre poeng, men er nødt til å 
nullstille oss før neste kamp, 
sier trener Brett Stewart.

En litt haltende oppvisning 
til tross, ingen kan kritisere Vi-
kings for å ikke ha levert vare-
ne i sesongstarten: 

KaMpFaKTa
Tønsberg Vikings – Kråkene 
4–1 (2-0, 2-0, 0-1)
1. divisjon ishockey
Tønsberg ishall 
1-0: Uttakleiv (Medby, Karlsson)
2-0: Sandvik (Persson, 
Andresen)
3-0: Medby (Karlsson, Andresen) 
4-0: Virtänen (Eriksson)
4-1: Themar  
skuddstatistikk:  
Vikings: 24 (7-12-5)  
Kråkene: 17 (8-3-6)  
Utvisninger samlet:  
Vikings: 38 minutter 
Kråkene: 10 minutter

Vikings topper nå tabellen i 
1. divisjon, med fem strake 
seire. 

Målforskjellen er smått im-
ponerende 35-7, og på listen 
over topp 10 målscorere fin-
ner vi hele fem Vikings-spille-
re, med Juha Virtanen tronen-
de helt øverst. 

Førstkommende onsdag 
møtes de to lagene nok en 
gang, da i Moss Ishall. 

Vant på dårlig dag

gaMMel KJennIng: Tidligere Vikings-spiller Alexander 
Strande i aksjon for Kråkene.  FoTo: aneTTe K. Haldorsen

Travsensasjonen Papagayo E fra Vear vant VM og 4,2 millioner kroner i New York

– det ble helt  perfekt!

gUllHesTen: Papagayo E. og Ulf Uhlsson vant VM på Yonkers 
Raceway i USA lørdag.  FoTo: eIrIK sTenHaUg/eqUUs MedIa

stor fest i kveld!, sier deleier 
Tom Andersen til Equus Media.

Ingen norsk hest har noen 
gang vunnet en større første-
premie i et internasjonalt trav-
løp. 

Papagayo E. har nå tjent 7,8 
åtte millioner kroner i løpet av 
sine snart tre løpssesonger.

Nå ser det ut som om hesten 
kanskje blir igjen i Nord-Ameri-
ka og starter i et tomillionersløp 
i Canada om et par uker.

Den andre norske hesten i lø-
pet, B.B.S Sugarlight, havnet på 
femteplass. Svenske Timoko 
ble nummer to, amerikanernes 
storfavoritt, Bee A Magican, 
havnet på en skuffende sjette-
plass.


