Æresmedlemmer

Æresmedlem Monrad Jacobsen. Foto: Privat

Monrad Jacobsen (1878 - 1972) ble i 1959 utnevnt til foreningens første
æresmedlem. Monrad Jacobsen var slakter og drev egen virksomhet med
forretning på Nøtterøy Torv. Jacobsen var svært ivrig og deltagende når
det gjaldt utbyggingen av Jarlsberg Travbane (til ferdigstillelsen i 1935), og
han var en nestor i det å promotere denne banen. Han ivret svært for å få
folk til å kjøpe andeler i Jarlsbergbanen slik at denne kunne realiseres. Som
medlem i Stokke og omegn Travforening tente han umiddelbart på ideen
om å bygge en landbane i Stokke, og det sies at Jacobsen var å se både
sent og tidlig ved Stokke Landbane under utbyggingen av denne. Monrad
Jacobsen kjørte maskiner og var en ildsjel av de sjeldne.
Da landbanen endelig var ferdig til bruk skjenket foreningens styre
Jacobsen 12 andeler i banen. Da ga han umiddelbart ti av disse tilbake til
foreningen, hvilket var en stor gest. I tillegg sa ikke dette så rent lite om
Jacobsen som person. Rettskaffen og idealistisk. Han sto på og jobbet for
et resultat som fellesskapet skulle ha glede av.
At han så ble hedret med æresmedlemskap i 1959 var helt på sin plass.
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Didrik Haslestad (1897 - 1983) var foreningens formann i perioden
1926 – 1930. Haslestad var gårdbruker og var i likhet med Monrad
Jacobsen veldig engasjert i byggingen og driften av Stokke Landbane. Det
framgår av protokollene at Didrik Haslestad var en ildsjel på banen i det
tiåret som mesteparten av aktiviteten med travhester i Stokke foregikk
her. For denne innsatsen ble Didrik Haslestad utnevnt til æresmedlem i
1975. Didrik Haslestad var også den første i foreningen som, sammen
med Mathias Hansen, ble valgt til å representere foreningen under
generalforsamlingen til Vestfold Travforbund. Dette var i 1930.

Æresmedlemmene Didrik Haslestad og Kristoffer Kværne. Foto: Privat

63

Kristoffer Kværne (1894 - 1979) var gårdbruker og drev mye med
arbeidshester. Kristoffer Kværne hadde et stort engasjement spesielt i
forbindelse med prosjektering og utbygging av Jarlsberg Travbane. Han
karakteriseres også som en drivende kraft innen lagsarbeidet, og fikk sitt
æresmedlemskap i 1975, samtidig som Didrik Haslestad.

Æresmedlem Halvdan Kjær. Foto: Privat
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Halvdan Kjær (1906 - 1979) drev gård på Sørby i Stokke, nærmere
bestemt gården der foreningen ble stiftet i 1910, den gamle skyssstasjonen i Skjee. Kjær hadde en rekke travere og hadde Mathias
Monsen ansatt som privattrener. Vera- og Verona Mc Elwyn var bra
varmblodstravere på 50–tallet, og disse hestene ga Kjær mange gleder.
Våre hester skriver om Jarlsbergregionen i 1956: ”Rekrutteringen innen
kaldblodshestene imponerer ikke, mens distriktet er godt forspent med
varmblodstravere. Verona Mc Elwyn har hatt en god sesong”.

Diplomet Halvdan Kjær fikk i forbindelse med utnevnelsen til æresmedlem.
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Etter en premiekjøring som ble avviklet på Gjennestadvannet under
krigen, inviterte Halvdan Kjær til gjestebud på Sørby Gård for dommere
og styremedlemmer. Dette med dommere var spesielt i de tider. Styret
kom sammen foran kjøringene og utnevnte diverse funksjonærer,
deriblant dommerne, som var veldig viktige. Dette var ærefulle verv som
ikke ble overlatt til tilfeldighetene. Det var en stor og betydelig oppgave
det å bli oppnevnt som dommer under iskjøringene. Kjær ble utnevnt til
æresmedlem i 1977.

Bjarne Olsen (1921 - 2004) var foreningens formann i årene 1973 –
1985, og han var styremedlem i foreningen i til sammen 30 år (!). Bjarne
Olsen drev stort med hester fra sin gård i Bogen i Stokke. Bjarne kjørte
ofte hestene sine selv i løpene, og brukte også hestene i arbeid på gården.
I sin karriere eide Bjarne Olsen drøyt 50 hester og nevnes kan et lite utvalg
av de beste. Navn som Tokan, Lille Stegg, Johnny, Bjarne, Luringen, Joni,
Joni Sjursdotter, Ulf og Dally Spent. Olsens hester kapret over 200 seire
på norske travbaner.
Nevnes skal også at i 1975 ble Bjarne den første kaldblodstraveren
oppdrettet innen foreningen som rundet 100.000 i grunnlag. Samme året,
1975, kapret Luringen den gjeve Farrispokalen. Luringen hadde også
passert 100.000 i samlet grunnlag da den avsluttet karrieren i 1978.
1972 var det året da Olsen kunne bokføre flest triumfer, hele 21 i tallet!
I 1981 ble det første montéløp med totalisatorspill ridd på Øvrevoll
galoppbane i Bærum. Trippelen i løpet ble en ren Stokke-trippel. Østalinas
Pojk vant foran Brigitte, begge eid av Bjarne Olsen. På tredjeplass endte
Nicolai, eid av Øyvind Moen, Bjarnes svigersønn.
Bjarne Olsen uttalte ved flere anledninger at etter hans mening så var hans
navnebror Bjarne den beste av alle hestene han hadde hatt i sin varetekt.
Kaldblodshesten Bjarne var en svart vallak etter Sjur, en slugger i banen
som så absolutt kom til sin rett når det handlet om full distanse og vel så
det. I tillegg til dette så var Bjarne kjent som en utrolig snill hest.
Nuste Enger forteller: Jeg kan huske at jeg kom til Bjarne Olsen en
forsommerdag, og ble møtt av Bjarne Olsen, som på sin lune måte fortalte
at nå var det kommet et hingsteføll til verden; ”Og vet du hva det skal
hete? –Bjarne!”, sa Bjarne Olsen, med et lurt smil.
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Bjarne Olsen satt som medlem av styret i 30 år.
Her ser vi Bjarne sammen med tre av sine mange gode travere:
Bjarne, Luringen og Joni Sjursdotter. Foto: Privat

Lite visste han vel da hvilke mangfoldige gleder han skulle få med denne
hesten.
Bjarne har tre døtre, og disse måtte være med i den daglige treningen
av hestene, og det var også flere andre ungdommer som hjalp til. Nuste
Enger var flittig med i treningen av Olsens hester, og hun husker godt
hvordan det foregikk;
”Vi fikk ikke lov til å kjøre hestene noe særlig i god travfart. Vi skulle
spenne for og skritte lange turer, men vi var unge og syntes dette var
spennende, så vi passet på da ingen kunne se oss. Da gasset vi på og kjørte
for fullt bitevis. Da vi nærmet oss stallen på returen hendte det at vi måtte
tørke av svette på hestene med gress, slik at Bjarne ikke skulle se at vi
hadde kjørt såpass hardt som det vi hadde gjort. Bjarne Olsens hester gikk
så det gnistret i løpene. Intervalltrening hadde vi ikke hørt om den gang,
men det var faktisk nettopp det vi drev med. Mange år seinere fortalte
jeg dette til Bjarne Olsen, hvordan vi virkelig hadde trent hestene, og det
synes han faktisk var veldig artig å høre om”.
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Historien forteller også om en gang da Bjarne Olsen hadde to hester i
samme løp. Disse to ble kjørt av Kåre Rastad og Thor Tholfsen. De to
ekvipasjene kjempet en innbitt kamp langt foran det øvrige felt. Ingen av
kuskene ville gi seg, og det ulykksalige skjedde da mål nærmet seg; begge
feilet og ble disket for målgalopp. Da var det ikke akkurat gøy å være
hesteeier, og kuskene fikk visstnok i etterkant sitt ”pass påskrevet” av
Bjarne Olsen den gang.
Bjarne Olsen ble utnevnt til æresmedlem av foreningen i 1990.
Bjarne Olsen opplevde at hans barnebarn, Jan Morten Hansen (f.
1971), førte familietradisjonen med hest videre. Hansen er nå trener ved
Jarlsberg Travbane. Han jobbet som stallmann hos Thor Borg i noen år
før han så startet opp som travtrener rundt midt på 1990-tallet. Hansen
var da først en kort periode i Stokke, men forholdsvis raskt flyttet han sin
trenervirksomhet til Jarlsbergbanen.

Jan Morten Hansen og Thor Borg med Speedycane Ax. Foto: Hesteguiden

Familiehesten Speedy Ax var ei flott hoppe for Mette og Morten Hansen.
Hun vant 17 av 94 starter, hadde en trippelprosent i karrieren på hele
50 og passerte 450.000 i grunnlag. I 1992 var hun sesongens beste
varmblodshest i Stokke, og året etter stakk hun av med tittelen Årets Hest
innen foreningen. Hennes beste avkom ble Speedycane Ax som har gledet
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Jan Morten mang en gang. Dorr Valentin er en god kaldblodshest som i
regi Hansen har hevdet seg godt i flere sesonger. Jan Morten Hansen har
nå rundt 25 hester i trening.

Knut Kværne, Bjarne Olsen og John Haslestad ble nye æresmedlemmer
under årsmøtet i 1990. Klipp fra Tønsberg Blad

Knut Kværne ( 1922-2009) ledet foreningen i perioden 1962 – 1973.
Midtveis i hans formannsperiode var laget inne i en meget driftig tid, der
så vel medlemstallene, antallet medlemmer som eide hester og ikke minst
lagets økonomi, bedret seg betraktelig. Knut Kværne var oppvokst med
hest og startet i tidlige år med sine arbeidshester i løpene, og kusket dem
som oftest selv. Risebron var Kværnes første hest som både utførte arbeid
hjemme på gården og som også kapret premier på travbanen. Risebron
ble historisk da han i 1961 ble vinner av verdens første autostartløp for
kaldblodshester.
Kværne forteller også at hestene fikk mye trening den gang, da de som
oftest ble kjørt langs veien til og fra banen da det handlet om start i løp.
Knut Kværne fikk også fram nyttige travere som Riseblæsa og Spinal.
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Her nærmer det seg start i det første autostartløpet som ble kjørt for
kaldblodshester. Risebron, tilhørende Knut Kværne, vant løpet.
Kusk for anledningen var Thor Tholfsen. Foto: Privat

Senere, da traktoren gjorde sitt inntog på gårdene og det ble mindre
behov for hester i arbeide, gikk Kværne over til varmblodshester. Knut
Kværne handlet inn Line Khedive fra formann i Det norske travselskap,
Johan Bjerke. Hoppa ble innkjøpt med tanke på avl, og etter hvert fikk
Knut Kværne fram flere gode hester. Aller høyest raget selvsagt Kværneoppdrettede Line Song som gikk til topps i Norsk Derby 1972. Hesten
var eid av Håkon Skjelland i Andebu. Det samme året ble Kværnes Lin
Hanover treer i Norsk Travkriterium.
Knut Kværne hadde også en kriteriedeltager i 1974, Lill Fraizer.
Senere fikk Kværne mange gleder med kapable Fino (-77), som blant
annet sanket sammen hele ti triumfer i 1983. Som tiåring satte Fino
banerekord på Jarlsberg da han travet 15.9 med voltestart.
I sesongen 1990 vant Kværnes Kelin’s Bay hele syv løp og travet da inn
105.000 kroner.
På årsmøtet i 1976 ivret Kværne for at pisken skulle gjeninnføres i travløp,
som et korrektiv og til lett maning som det het den gang. Det ble sendt
brev til Vestfold Travforbund om dette. Opp gjennom tidene er det
mange som har engasjert seg i piske-saken, for og i mot, men resultatet så
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Vinneren av Norsk Derby i 1972 Line Song avbildet sammen med
sin eier Håkon Skjelland. Hesten var oppdrettet av Knut Kværne og
Gunnar Eggen kusket i nevnte løp. Foto: Privat

langt, mange år etter er kjent for de fleste; pisken er fortsatt fraværende.
Knut Kværne drev også i flere år avlsstasjon. På slutten av 1960-tallet
sto den kjente kaldblodshingsten Lapp Lars oppstallet her, og ved siden
av avlen gjorde Lapp Lars det godt i løpsbanen på denne tiden, i regi
Knut Kværne. Kværne hadde også Dallyprinsen oppstallet i to sesonger.
Hingsten var sågar fulltegnet i en av disse.
Knut Kværne var gjennom flere år styremedlem i Vestfold Travforbund
og ble forbundets første formann da det ble innført 5-manns styre i
februar 1972. Kværne satt som leder i halvannet år, til juli 1973, da han
trakk seg. Knut Kværne var å se på hver eneste Jarlsbergkjøring fram
til i høst, 2009. Der koste han seg med løpene og det sosiale samværet
på travbanen sammen med en fast gjeng med garvede travpensjonister.
Kværne ivret veldig for arbeidet med og utgivelsen av jubileumsboken,
og var en god bidragsyter i referansegruppen. Knut Kværne døde primo
november-09. Han ble utnevnt til æresmedlem av foreningen i 1990.
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Ragna Kværne (fra venstre), Knut Kværne, Åse Haslestad, John Haslestad og
foreningens leder, Frank Skarsholt. Foto: Privat

John Haslestad (f. 1921) var med i foreningens styre i atten år, hvorav
tre år som formann i perioden 1953 – 1956. Haslestad var gårdbruker og
en ivrig hesteeier der han på løpssiden særlig satset på de varmblodige
traverne. Haslestad kjøpte hoppa Volo Brisante hos Jahre-familien på
Granum i Sandefjord, og denne avlet han senere på. Hoppa ble blant
annet mor til Speedysante, som var en meget god traver. Men før det
hadde Volo Brisante selv gjort det bra i løpsbanen for Haslestad. I 1976
sikret hoppa ikke mindre enn seks triumfer. Parsja var ei heit og vanskelig,
men kapabel hoppe for Haslestad.
Aid Direkt beit også skikkelig godt fra seg i løpsbanen i regi John
Haslestad som ble utnevnt til æresmedlem av foreningen i 1990.
Stokke og omegn Travforening har så langt utnevnt syv æresmedlemmer.
En kuriositet er det at travinteressen blant engasjerte medlemmer ser ut til
å gå i arv, da det er to tilfeller av far/sønn når det gjelder æresmedlemskap.
Didrik Haslestad er far til John Haslestad, mens Knut Kværne har
Kristoffer Kværne som faderlig opphav.

72

Æresmedlem John Haslestad sammen med en flokk firbente venner. Foto: Privat
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