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3-års hingst
karrieren per 31/10 2013:  
5 starter – 4 første – 1 annen

grunnlag: kr 815 000

rekorder: 18.2vm, 14.4am

eier: Tom Andersen  
og Claes Sjølin, Vear

oppdretter: Egil Stensrud, Vear

trener og oppasser:  
Jan Kristian Waaler (bildet)

kusk: Vidar Hip

MånEDEns
hEst

Begrunnelse for  
Papagayo E:
September er de klassiske opp-
gjørenes måned. Papagayo E vant 
Kriteriet og han gjorde det på en 
meget imponerende måte. Han 
fikk derfor tittelen på bekostning 
av Glad Hall T (vinner av Hoppe-
Kriteriet) og Chocolatique (vinner 
av Hoppe-Derby). My Happiness 
EP hadde også en flott måned 
med seier i storløp i Odense og 
en sterk fjerdeplass i EM for 
5-åringer. 

hvorfor heter hesten 
Papagayo E?
– Vi prøvde å finne et bra navn  
og fant en liste med vindtyper 
på internett. Blant dem var det 
en sør-amerikansk vind som het 
Papagayo. Det syntes vi var et 
morsomt navn. E’n er oppdretter-
prefikset til Egil Stensrud og  
kommer fra hans navn og  
barnebarnet Emil.

(Eier Tom Andersen)

Papagayo E

Klassisk design
Papagayo E tok en råsterk seier i Kriteriet. Selv fra dødens hadde Vidar Hop full kontroll om hendelsene.  Foto: hesteguiden.com

Tom Andersen og Claes Sjølin har vunnet klassiske løp før, men seieren i 
Kriteriet med Papagayo E rager høyest. Den hesten har de nemlig «desig-
net» helt selv. 

   Trond Asheim
trond@tgn.no

De to karene var med på Aquila som 
vant Hoppe-Kriteriet i 2004 og på su-
pertalentet First Eleven L som slo gutta 
i Kriteriet fire år senere. De opplevde 
også mye moro med Royale. Papagayo E 
er dog noe helt spesielt.

– Papagayo E er den første hesten vi 
har «designet» selv. Ann Speedy T har 
jeg fulgt lenge og ville gjerne ha et av-
kom etter henne. Derfor spurte jeg Egil 
Stensrud, som er min nabo, om jeg fikk 
låne henne. Det gikk i orden. Når det 
gjelder valg av hingst var Coktail Jet 
et naturlig valg ettersom han er far til 
både First Eleven L og Aquila. I ukene 
før Papagayo E ble født, var vi og be-
søkte Ann Speedy T både tidlig og sent. 
Man får et mer spesielt forhold til hes-
ten når man er delaktig på denne må-
ten, sier Tom Andersen.

Å sette hesten til Jan Kristian Waaler 
var også et naturlig valg.

– Vi har hatt hest hos ham siden tiden 
med First Eleven L. Han er utrolig dyk-
tig og klarer å få ut det spesielle i hvert 
individ, sier Andersen.

Papagayo E debuterte med en annen-
plass 26. april. Deretter ble det seier i et 
lunsjløp på Bjerke før planen var å star-
te i kvalifiseringen til Märtha-løpet.

– Han ble forkjølet midt i juni. Så 
trodde vi han var bra igjen, men da vi 

lyste ham i halsen foran kvalen til Mär-
tha-løpet hadde han fått et tilbakeslag. 
Da sa vi bare til Waaler at han fikk gi 
hesten den tiden han trengte, forteller 
Andersen.

– I den fasen vi var i der, tror jeg det 
var avgjørende at hesten hadde de ei-
erne han har. Jeg fikk ikke noe press 
på meg om å starte, og kunne bare kjø-
re mitt eget løp. Det begynte å bli dår-
lig tid med tanke på Kriteriet, men vi 
måtte bare skynde oss forsiktig, sier 
Waaler.

gjorde som Bullchip
Waaler er en mester i å sette hestene i 
stand til de store oppgjørene. Papagayo 
E vant Kriteriet i hans livs femte start. 
Og han gjorde det på råsterkt vis fra dø-
dens på strålende 14.4a/2100.

– Bullchip vant faktisk også Kriteri-
et for meg i den femte starten i karri-
eren. Men normalt skal det ikke være 
mulig å vinne Kriteriet med så få løp 
i kroppen. I årets felt var det mange 
gode hester fra gode trenere med. At 
Papagayo E vant på en så overbevi-
sende måte, forteller mye om kapasi-
teten hans. Jeg så det tidlig, allerede 
som åring, at kapasiteten var høy, men 
man vet aldri om løpshodet er slik det 
bør være før det blir alvor. Papagayo 
E er veldig regularbar. Han ble ikke 
stri da han kom fra i dødens i Krite-
riet. Jeg merker det også i trening at 

pulsen synker umiddelbart når jeg tar 
ham opp. Hester med den egenskapen 
får gjerne ikke den melkesyren mange 
hester får ved en rykk og napp-kjøring, 
sier Waaler.

ForBeredes Til nesTe år
Papagayo E avsluttet sesongen etter 
Kriteriet. Dermed får vi ikke se vårt 
beste kort når EM for 3-åringer kjøres 
på Bjerke 20. november.

– Både Bergens 3-års Festival og EM 
på Bjerke fristet jo, men det kommer en 
sesong neste år også. Han har ikke satt 
seg helt i kroppen ennå og da er det let-
tere å pådra seg skader når de blir slitne 
i løp, sier Waaler.

– Det blir veldig spennende til neste 
år, men nå skal vi bare suge på karamel-
len gjennom hele vinteren! Det er nem-
lig viktig å ta vare på de gode opplevel-
sene. Vi vet hvor fort det snur, sier Tom 
Andersen.

First Eleven L er et godt eksempel 
på det. Etter en strålende årsdebut som 
4-åring, ble hun skadet og kom aldri 
mer tilbake i banen.

– Vi får håpe at Papagayo E får vist 
mer av det han kan enn det First Elev-
en L fikk lov til. Jeg er takknmelig for 
at jeg har en flink veterinær i min sam-
boer Ragnhild Diesen. Nå kan vi følge 
opp hestene meget nøye. Å holde dem 
skadefrie er en stor del av gamet, sier 
Waaler. 

3600 tegn

sEPtEMBEr 
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Hest med aura
Det ligger mye historie i stammen til månedenes hest. Både når det gjelder sportslige 
nasjonale profiler og på et helt annet personlig plan for oppdretterparet fra Vear i Vestfold.

 Erik Sandbæk

Coktail Jet (f 90) har vært den do-
minerende avlshingsten i Frankrike 
de siste ti årene. Sitt første avlscham-
pionat i hjemlandet bokførte han for 
2002. Siden har han gått til topps også 
for 2003-2004, 2007 og 2009-2011. Fra 
2002 til og med 2012 har han dessuten 
aldri plassert seg dårligere enn annen 
på den franske hingstestatistikken!

Coktail Jet har også vist en enorm 
gjennomslagskraft her hjemme. Tross 
årganger av stort sett liten eller mo-
derat størrelse har han fostret hele tre 
kriterievinnere. Før månedens hest har 
toppene Jetstile og First Eleven L gitt 
sin far denne æren.

Etter en reduksjon i føllavgiften for 
to år siden gikk norske oppdrettere 
mann av huse for å bedekke med den 
franske hingsten, og årets 1-åringer er 
hans klart største årgang norskfødte 
avkom. Det skal bli interessant å se hva 
det vil føre med seg.

Coktail Jet opplevde en av sine stør-
ste sesonger som 6-åring da han tok 
hjem den fantastiske trippelen Prix 
d’Amerique, Prix de France og Elitlop-
pet. Vi skal se at han i sistnevnte løp 
faktisk målte krefter med en av de nære 
slektningene til månedens hest. Totalt 
kjørte Coktail Jet inn nesten 1.9 millio-
ner euro.

Travsikker «ku»
Mor Ann Speedy T (f 98) hadde sin 
beste sesong ved 4-års alder da hun 
kjørte inn over 100 000 kroner og tok 4 
av sine totalt 5 seirer. Ved karriereslutt 
hadde hun drøyt 180 000 på konto. Det 
gikk mest i hverdagsløp. En V5-seier på 
Bjerke i desember 2002 verdt 20 000 
kroner og en annenplass i rikstotoen 
i august året etter, var Ann Speedy Ts 
fremste meritter pengemessig. Thor 
Borg var vognstyrer.

– Ann Speedy Ts fremste egenskap 
var at hun rett og slett ikke greide å ga-
loppere. Denne travsikkerheten ser 
hun dessuten ut til å nedarve til sine 
avkom, konstaterer oppdretter Egil 
Stensrud fra Vear i Vestfold.

Ann Speedy T har vært i Egil Stens-
rud og kona Ingrids eie siden hun var 
føll, men nådde 1-års alder før de noen 
gang fikk se henne.

– Jeg syntes Ann Gretchen var så 
elegant at jeg ønsket meg et avkom et-
ter henne. Når vi så møtte Terje Ståle-
sen en gang på Jarlsberg og spurte om 
dette, fikk vi vite at hun hadde satt til 
verden et hoppeføll. Vi ble enige om en 
pris, men siden hørte vi ikke noe mer. 
Det var først ett år senere at Knut Erik 
Severinsen tok kontakt og lurte på om 
vi ikke skulle hente hoppa. Som sagt så 
gjort, og vi fikk henne fortsatt til samme 
avtalte pris. Det viste seg at hun var rød, 
som jeg ikke var spesielt begeistret for. 
Så vi satt mest med en følelse at vi had-
de med oss ei ku hjemover. Nå synes jeg 
imidlertid at røde hester er kjempefine, 
forteller Ingrid Stensrud med munter 
stemme.

Helsøsken på 
gang
Ann Speedy T har 
produsert fire 
avkom. Alle har 
vunnet løp og tra-
vet raskere enn 
16.0. Bak måne-
dens hest skiller 
Speedy Scarlet E 
seg ut med fem 
seirer og nesten 
350 000 kroner 
innkjørt. Han ble 
også tredje i Sølv-
hesten anno 2010.

– Ann Speedy T 
skulle gitt liv til et hingsteføll etter Re-
venue i år. Hun legger alltid store føll 
og denne gangen gikk det galt i og med 
at han ble hengende igjen i hofta. Hop-
pa gikk det heldigvis bra med, og hun 
er konstatert drektig med Coktail Jet. 
Jeg hadde egentlig ikke tenkt å bedekke 
henne igjen, men prestasjonene til Pa-
pagayo E har gjort at jeg vil prøve å få 
fram et helsøsken, sier Egil Stensrud, 
som allerede har en kjøper til et even-
tuelt føll neste år. Det er ikke hverdag-
skost i dagens marked!

Til tross for at Ann Speedy T som 
avlshoppe har vært lånt bort enkelte 
sesonger, har hun aldri forlatt gården 
til familien Stensrud, hvor alle hennes 
avkom har sett dagens lys.

ungHesTpresTasjoner
Ann Gretchen (f 89) vant løp i alle sine 
seks sesonger i løpsbanen. Hun har in-
gen store triumfer å vise til, men samlet 
sammen respektable 320 000 kroner. 

En annenplass i V75 på Forus i 1996 ble 
det i tillegg til hele 13 seirer på 83 starter.

I avlsboksen har hun satt til verden 
elleve føll. Bestemann Ann’s Boy T (e 
Potato Chip) kvalifiserte seg for både 
Kriteriet og Derby. Hans største seier 
kom derimot i Forusbanens 3-års løp 
med 75 000 til vinneren. Samme år ble 
han også tredje i Klosterskogens Opp-
dretningsløp. Wiig-traveren endte opp 
med noen få tusenlapper for lite til å 
kunne kalles halvmillionær.

Både derbyfinalisten Ann’s Jets T (e 
Jetstile) og 1.13-hoppa Ann’s Kor T (e 
Korean) har også tjent mer enn 200 000 
kroner.

Mannen Bak korBesT
Egil Stensrud er ikke ukjent med sei-
erens sødme som mannen bak blant 

andre elitehesten Korbest og Reit Best.
– Jeg tror det må ha blitt over 200 

seirer siden jeg begynte med trav tidlig 
på 70-tallet. Interessen for trav har jeg 
fått gjennom kona mi, som er datter til 
Bjarne Olsen. Skulle jeg inn i den fami-
lien hadde jeg ikke noe annet valg enn å 
tilegne meg kunnskap om travsporten, 
understreker Stensrud.

En må si Egil Stensrud lærte seg ga-
met ganske fort. Allerede i 1981 fikk han 
sin største seier på travbanen da Kor-
best og Hans Petter Tholfsen vant Ja-
cob Meyers pokalløp. En hest Stensrud 
selv trente hjemme på gården i Vear.

– Jeg synes det er vanskelig å sam-
menligne opplevelsen rundt Korbest 
med det vi nå opplever rundt Papagayo 
E. Men begge deler føles spesielt. Ann 
Speedy T var vår første varmblodshest, 

Røde Ann Speedy T er Papagayo Es mor. 1.15-traveren vant 5 løp og for det meste var det Thor Borg som kusket Vear-traveren.
 Foto: hesteguiden.com

Egil Stensrud er 
Papagayo Es  
oppdretter.

Coktail Jet har etablert seg som en av de mest betydningsfulle avlshingster i Europa 
noen gang. Her med eier Jean-Etienne Dubois på Vincennes. Foto: Gerard Forni
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og det var datteren min som stelte med 
henne til daglig. 

Hun døde fra oss i 2004, og jeg lovet 
henne å alltid ta vare på Ann Speedy T. 
Det betyr også mye for oss at det nett-
opp er Tom Andersen som nå opplever 
suksess med et avkom under Ann Spee-
dy T. Han var en venn av datteren vår, 
og har vært til stor støtte etter hennes 
bortgang, forklarer Stensrud.

EuropasTjErnEn
Oldemor Denise Marie L (f 80) kom 
aldri til start, men har gitt liv til en av 
historiens beste norske travere i form 
av Bicycle. I regi Kjell Teigen og Jan-
Ivar Johansen utviklet Moment Of Ma-
gic-sønnen seg til å bli en av Europas 
beste hester. I Derby måtte han se seg 
slått av Winnie Laylock, men allerede 
året etter kunne han bokføre sin første 
store tittel gjennom triumfen i Momar-
ken Grand Prix. Som 8-åring hadde han 
kun gigantene Coktail Jet og Zoogin 
foran seg i 1996-utgaven av Elitloppet.

Også Bicycles lillebror Daylight BC 
(e Super Garry) var en traver godt over 
gjennomsnittet. I unghestårene skul-
le han utmerke seg gjennom blant an-
net en tredjeplass i Nor-Trav finalen 
for hingster og vallaker. Senere i kar-
rieren satte han på plass kapasiteter 
som Gunslinger Lady og Why Not Me i 
Bjerkepokalen og gikk til topps innen-
for V75. Som en kuriositet kan vi også 

nevne at han ved rekordnoteringen 13.7 
hadde nettopp storebror Bicyle på plas-
sen foran seg (Living Pride var vinne-
ren) i KMN-løpet på Forus.

Med Mack Win har fire av Denise 
Marie Ls fem avkom vunnet løp. Sher-
wood-vallaken startet hovedsakelig i 
lokal konkurranse sørvestpå, og krysset 
målstreken først 13 ganger.

ulvEn-hoppE
I fjerde ledd beveger vi oss over til vårt 
naboland i sør. Danskimporterte Nul-
les Pride (f 67) var ikke bare en våre 
bedre elitehopper på sin tid. I de kyn-
dige hendene til Bjerkes trenerveteran 
Alf Ulven ble hun en veritabel seiers-
maskin med 27 seirer på 60 starter.

Blant hennes åtte avkom er V75-vin-
neren Nulles Boy (e Crown Of Flowers) 
den soleklare eneren med snaut 170 
000 kroner innkjørt.

En søster til Nulles Pride er for øvrig 
mor til avlshingsten Calpam (e Frosty 
Hanover). Allerede som 4-åring hadde 
Calpam nok styrke til å vinne presti-
sjetunge Harper Hanovers Lopp.

DEjlig Dansk
Morlinjen videre bakover er dansk 
så langt øyet kan se, og vi snakker om 
en av de bedre morsfamiliene i Dan-
mark. Femteleddets Viksy (f 54 e Wil-
ly B) er en søster til topphoppa Svarte, 
som blant annet gikk til topps i Jydsk 

4-årings Grand Prix. Følger vi Svar-
tes produksjon i avlsboksen kommer 
vi fram til blant annet JGP-vinneren 
Hamblers Poltergeist (e Tamin Sandy).

Når det gjelder Viksy, finner vi henne 
igjen i stamtavlen til evnerike Trond’s 
Mari. Som 5-åring gikk hun seirende 
ut av blant annet Dronningpokalen og 
Kai Eriksens minneløp på norsk rekord 
for hopper med 14.0 over voltestart. 
Gunslinger Spur-datteren ble dessuten 

tatt ut til å representere Norge i EM for 
5-åringer, hvor hun fikk med seg en me-
ritterende fjerdeplass. Trond’s Mari av-
sluttet karrieren i Nederland med nær 
180 000 euro på kontoen. Samme sum 
kom sønnen Zorba Oldeson (e Love 
You) opp i da han nylig ble annen i det 
østerrikske storløpet Graf Kalman bak 
svenske Freeman T Porter. Zorba Olde-
son er elitehest i hjemlandet og neder-
landsk mester

Vi leverer premiedekken 
til Månedens Hest 

  Fakir Du Vivier 14.8a Sabi Pas 17.7v
 Quouky Williams 14.2a  Ua Uka 26.9v
  

Dolly Williams 19.7
 Pacha Grandchamp 20.5

Coktail Jet   Quassia Williams 20.8
10.7a  

Super Bowl 12.3a
 Star’s Pride 12.8a

 Armbro Glamour  Pillow Talk 21.5a
  

Speedy Sug 17.2a
 Speedy Count 13.8a

   Sug 16.6
  

Speedy Somolli 11.5a
 Speedy Crown 12.8a

 Speedy Tomali 12.3a  Somolli
  

Vichyssoise
 Christopher T 13.7a

Ann Speedy T   Clorinda Hanover 17.3a
15.3a  

Linus T 15.5a
 Speedy Crown 12.8a

 Ann Gretchen 15.1a  Gretchen Ann 16.3a
  

Denise Marie L
 Manana 16.9a

   Nulles Pride

Ann Speedy Ts avkom:
Kommentarene er fra oppdretter Egil Stensrud

06 Speedy Scarlet E (13.8a/NOK 342 500) hp e . 
– Vil jeg si var et nesten like stort emne som Papagayo E. På vårparten som 3-åring fikk jeg 
rapport fra Jan Kristian Waaler om at ingen hadde tålt treningsløypa hans så godt ved første 
gangs gjennomkjøring som Speedy Scarlet E. Han mente på det tidspunktet at han måtte 
være blant de beste 3-åringene her hjemme. Dessverre viste det seg at han slet med en vridd 
testikkel. I og med at jeg helst ville beholde ham som hingst, ventet vi nok for lenge med 
kastrasjonen. Noe jeg tror har preget ham siden. Speedy Scarlet E står nå i trening hos Bjørn 
Steinseth, hvor han har gjort det skarpest innenfor montedisiplinen.

08 Speedy Anna E (15.9a/NOK 68 000) hp e Scarlet Knight. 
– Ligner sin eldre helbror, men har ikke samme kapasitet. Står hjemme hos oss, og vi kom-
mer til å bedekke henne neste år.

09 Speedfighter E (15.1a/NOK 74 000) v e Juliano Star. 
– Dette året var Ann Speedy T bortleid til Petter Landsrød, som også valgte hingst. Står i tre-
ning hos Per Oleg Midtfjeld.

10 Papagayo E (14.4a/NOK 815 000) h e Coktail Jet. 
– Eierne lånte Ann Speedy T og bedekte henne med Coktail Jet. Var langhåret og fæl som 
1-åring, og den dårligste å se til av morens avkom på det tidspunktet. Siden har han gjen-
nomgått en fantastisk utvikling. Jeg husker Tom Andersen fikk meg med til Bjerke da Papa-
gayo E skulle ut i lunsjløp der. Jeg har aldri sett en hest med en slik aura i banen som jeg fikk 
se den dagen. Vi føler oss veldig heldige som har fått et slik team rundt hesten med eiere, 
trener og kusk.

Ann Gretchen er Kriterie-vinnerens mormor. Hele 13 seirer tok hun, først i Knut Erik 
Severinsens regi så for Edel Bakken. Her med Trond Skauen. Foto: Champion-Foto/AnKo

Bicycle travet seg inn i verdenseliten, oftest med Dagfinn Aarum som kusk. Bicycle 
hevdet seg i en rekke storløp Europa rundt. Han er en bror til Papayagayo Es beste-
mor. Foto: hesteguiden.com 

Nulles Pride er Papagayo Es mormors mormor. I Alf Ulvens hender vant den storvi-
okste hoppa hele 27 av 60 starter. TGN-arkiv/T Bergersen


