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DNT var i forrige uke 
på uanmeldt besøk til 
to staller i Larviks- 
området.

 Truls G. Pedersen
truls@tgn.no

Det var mandag i forrige uke at DNT 
med sjefsveterinær Britt Helene Vill-
and Lindheim møtte opp på nabostal-
lene til Frode Hamre og Tor Olaf Halle i 
Larvik og foretok kontroll.

– DNT var her og tok 12 hårprøver av 
mine hester. I tillegg sjekket de stallen 
for om oppbevaring medisiner var for-
svarlig, men det har vi ikke noe av. Jeg 
forklarte at med to veterinærer i kort 
avstand av stallen, er det de som må ta 
seg av medisinhåndteringen, ikke vi, 
sier Frode Hamre som har hatt razzia 
på stallen for andre gang på ett år.
Betryggende

– Det synes jeg bare er bra. Når heste-
ne presterer som de gjør og har gjort det 
lenge, blir det fort at det settes ut ryk-
ter om alt mulig rart. Jeg har hørt det 
hviskes og tiskes om både det ene og det 
andre, men slik blir det gjerne når det 
går bra et sted. I den sammenhengen 
er det veldig betryggende at DNT gjør 
disse uanmeldte kontrollene, slik at vi 

kan ha ryggen fri, sier Frode Hamre til 
TGN. Han kan fortelle at Ultimate Lin-
dy ble tatt hårprøve av for annen gang 
på ett år.

– Det kan jo lyde litt merkelig at Ulti-
mate Lindy sjekkes for anabole steroi-
der for annen gang, men da er vi alle fall 
helt sikre på at han ikke fikk noe i USA, 
sier Frode Hamre.

– Det er riktig at vi var på stallene til 
Hamre og Halle mandag. Jeg kan ikke 
gå inn på de to konkrete kontrollene, 
men vi kontrollerer ganske mange stal-

ler i året. I fjor var det 28 besøk og det 
blir flere i år. Vi tar sikte på å være ute 
på et besøk hver annen uke og i år har 
vi nok passert 10 allerede, sier DNTs 
sjefsveterinær Britt Helene Villand 
Lindheim.

– Hva kontrollerer dere?
– Vi sjekker at treningslistene stem-

mer, at hestene har pass og helsekort 
som stemmer overens og som er ajour-
ført for medisinbruk. Vi tar trenings-
prøver og vi passer på at medsiner er 
forsvarlig oppbevart, sier Lindheim.

Classic Tile kommer i neste 
uke hjem til Norge. Trener 
blir hans gamle kompanjong 
Kristian Malmin. 

 Trond Asheim 
trond@tgn.no

Frankrike-oppholdet hos Fabrice So-
louy ble ingen suksess for Classic Tile. 
En fjerdepremie ble beste resultat un-
der et opphold hvor vallaken ikke akku-
rat hadde marginene på sin side.

– Han ble påkjørt, han ble bortkjørt 
og havnet feil på det. Det var stang ut, 
men slik er travsporten. Vi har opp-
levd så mye moro med denne hesten at 
vi har ingen grunn til å klage, sier tals-
mann for stall Hole In One, Lars Gun-
nar With.

Før Frankrike-oppholdet sto Classic 
Tile hos Åke Svanstedt, men nå blir det 

Kristian Malmin som skal ta hesten vi-
dere.

– Malmin hadde hesten som pass-
hest da begge var hos Trond Anders-
sen og var også fast kusk på Classic på 
den tiden. Vi var fornøyd med den job-
ben han gjorde da. Det var egentlig et 
naturlig valg å sette hesten hos ham. 
Malmin gjør det stadig bedre som tre-
ner. Vi tror også det kan være en fordel 
for Classic å komme til en mindre stall 
der han får være konge på haugen, sier 
With.

Han håper og tror at Classic Tile har 
enda mer bensin igjen på tanken.

– Han er blitt ni år, men samtidig har 
han ikke startet altfor mange ganger i 
forhold til hvor gammel han er. Så len-
ge løpslysten er intakt tror vi han kan 
hevde seg her hjemme. Vi er kommet til 
det punktet hvor vi må ta et løp om gan-
gen, men det er klart vi håper at han kan 
være med og forsvare NM-tittelen fra i 
fjor, sier With.

DNT-razzia

Classic Tile vender hjem

DNTs dopingjegere tok blant annet hårprøve av Ultimate Lindy for annen gang på 
ett år hos Frode Hamre mandag.  Foto: TGN-arkiv/ML

Kristian Malmin vant 
tolv løp sammen 
med Classic Tile da 
hesten sto hos Trond 
Anderssen. Nå skal han 
både trene og kuske 
9-åringen.   
Foto: hesteguiden.com

DNT søker sportsmedarbeider

Assisterende 
sportssjef

En av DNTs sportsavdelings medarbeidere velger å avslutte sin stilling for å gå 
videre til annen virksomhet nær sitt hjemsted. Nå søker vi hennes erstatter.
 
H Her er drømmejobben for deg som har stor travsportinteresse!
H Vi tror at du som søker denne stilling også er kunnskapsrik og orientert i norsk 

travsport.
H Som medarbeider i DNT kan vi tilby en meget spennende stilling, og en unik 

mulighet til aktivt å jobbe med utviklingen av norsk travsport i framtiden.
H Du er nøye med detaljer og har sans for tall. Samtidig er du godt kjent med 

moderne teknikk og behersker dataprogram som f eks Excel.
H Vi tilbyr jobb sammen med en travinteressert gjeng i moderne lokaler i  

Hestesportens Hus, rett ved Bjerke travbane i Oslo.
 
Varighet: Fast stilling – heltid.
 
Arbeidsoppgaver: Du arbeider tett sammen med sportssjefen og jobber  
f eks med planlegging av terminlisten, løpsutskriving, oppfølging av  
premiematrisen, oppdretterpremier, etc. Du har også daglig kontakt og gir  
support til travbaner og travsportens aktive. Dine arbeidsoppgaver er meget  
varierende og gir stor inspirasjon til rett person.
 
Startdato: Så snart som mulig.
 
Opplysninger: Kan stilles til DNTs Sportssjef Jan Hedrén, tlf 916 04 719

Frist for søknad: Onsdag 20. mars.

Søknad om stillingen sendes:
jeanette.ostby@travsport.no eller 
Det Norske Travselskap – Postboks 194, Økern – 0510 Oslo

200 tonn hes-
tekjøtt i 2012
Totalt ble det slaktet 
1280 hester i Norge i fjor. 
Næringen sier at heste-
kjøttskandalen ikke får 
konsekvenser for bruken 
av hestekjøtt i norske 
kjøttprodukter.

 rolf-henninG Pedersen
rhp@tgn.no

– Vi bruker hestekjøtt med den aller 
største selvfølge – i sin helhet norsk 
råvare og i tråd med norsk regelverk, 
sier konsernsjef Odd Arne Dalsegg i 
Grilstad til Kjøttbransjen.

Grilstad er en av få aktører som be-
nytter hestekjøtt i noe utstrekning, 
mellom 55 og 60 tonn i fjor. Flest hes-
ter ble slaktet på Furuseth (201).

Lange tradisjoner 
– Hestekjøttproduksjonen hos oss 
er basert på lange, norske  tradisjo-
ner. Skandalen i Europa får derfor 
ingen betydning for oss, men jeg ser 
jo at hestekjøtt som råvare får juling 
i kjølvannet av en slik matskandale. 
Men i prinsippet kunne det vært en 
hvilken som helst annen kjøttråvare 
som ble trukket i søla. Juks kan man 
aldri gardere seg mot i vår bransje, 
påpeker Dalsegg.


