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Han var ikke den eneste som lot seg im-
ponere av løpet til Papagayo E i Gävle. 
Mange svensker trykket også 5-åringen 
til sitt bryst, blant andre Björn Goop 
som kjørte Papagayo E for første gang.

– Goop var mektig imponert. Han sa 
det nesten ikke skal være mulig å gjøre 
det løpet Papagayo E gjorde. Goop har 
vært med på mye så han har et bra sam-
menligningsgrunnlag, sier Waaler.

Bare Juliano Rags (09,3 i forsøket i 
Elitloppet i fjor) har travet raskere av 
norskfødte hester. Og det var på ingen 
måte en «smyge med-tid» for Papagayo 
E. Han havnet så langt bak som femte 
utvendig fra start. Da Goop skulle an-
gripe på siste bortre gikk Per Lennarts-
son foran med Standout. Den ekvipa-
sjen ble bare en bremsekloss og dermed 
måtte Goop dra ut i fjerdespor 600 fra 
mål. Papagayo E ble hengt ute i tred-
je/fjerdespor resten, men kjempet på 
strålende til mål og var ikke langt bak 
Maven som ble nummer to. Uoffisielle 
klokker viste 1.06–1.07 siste 800–900 
meter!

– Jeg er ikke overrasket over at han 
travet 09,5. Jeg var rimelig sikker på at 
han hadde en tid under 1.10 inne. Men 
da var et fint smygløp med i beregnin-
gen. Jeg hadde ikke trodd at han skulle 
trave så fort med tanke på det løpet han 
fikk, sier Waaler.

FRA TUNG TIL LETT
For første gang dro Jan Kristian Waaler 
av alle skoene på Papagayo E.

– Da han vant Jarlsberg Grand Prix i 
fjor gikk han med ringsko av jern med 
såler og busser. Han er med andre ord 
blitt lettet mye, uvanlig mye på såpass 
kort tid. Men jeg har ikke turt å lette 
ham før de siste to månedene. Nå er hø-
ver og beina hans helt i topp orden. Han 
ble enda mer smidig og fin da vi dro av 

skoene. Han ble lavere og finere i aksjo-
nen, spesielt bak, sier Waaler.

Selv om mange ville ha Papagayo E 
med i Elitloppet og mange kanskje me-
ner han bør starte i Oslo Grand Prix, 
ligger planen om Europamatchen som 
neste oppgave fast.

– Det kunne vært drepen for ham å gå 
ut i Elitloppet bare åtte dager etter lø-
pet på lørdag. Får han holde seg skade-
fri blir det nok mulig å starte både her 
og der i sesongene som kommer, sier 
Waaler.

Men at Papagayo E kunne hevdet seg 
i Elitloppet allerede i år, er vi ikke i tvil 
om etter lørdagens innsats.

– Jeg har hele tiden kjent hvilken høy 
kapasitet denne hesten har, men det er 
mange hester som har hatt kapasitet uten 
å ha klart å takle overgangene til høyere 

nivå. Jeg håper, trodde og drømte om at 
Papagayo E ville klare det, men jeg hadde 
ikke trodd han skulle ta det høyeste nivå-
et allerede nå. Denne hesten er eneståen-
de, han er et unikum!, sier Waaler. 

Mosaique Face vant Prins Daniels 

lopp etter tet fra start til mål. 6-åringen 
stormet i mål på 09,0a/1609 – årsbeste 
i verden. Dermed travet Mosaique Face 
seg inn i elitloppsfeltet. 

Rocky Winner galopperte seg bort i 
første sving.

Nummer 42-2015 Returadresse: TGN – Boks 10, Årvoll – 0515 Oslo

Gävle lørdag 23. mai
10. løp. V75-6. HKH Prins Daniels lopp. 
 Gulldivisjonen. Gr II. 1609 m. Auto.  
Førstepr: SEK 400 000. 

1. Mosaique Face  09,0  Kolgjini L 71
2. Maven  09,4  Takter J 40 
3. Papagayo E  09,5  Goop B 70
4. Creatine  09,6  Bergh R 40
5. Beer Summit  09,7  Adielsson E 370
6. Panne de Moteur  09,9  Kihlström Ö 42
Upl. Knows Nothing 10,7 (88). Standout 11,2 (448). 
Harry Haythrow 12,0 (202). Rocky Winner dug (384) 
Vinneren: 6 års h e Classic Photo – Iona LB. Ei: Tommy 
Nilsson Holding AB, Malmö. Oppdr: Kolgjini Lutfi & 
Svensson Anna. Tr: Kolgjini Lutfi. Odds: 7,17. Plass: 
2,90-2,05-2,60. Tvilling: (1/7) 20,89.

Karin Hvidsten – Tlf 22 88 30 19
e-post: annonser@tgn.no

Torsdag 11. juni utgir Trav og Galopp-
Nytt et innholdsrikt og spennende 
blad i forbindelse med Oslo Grand 
Prix-helgen.

Benytt muligheten til å vise fram ditt 
produkt eller tjeneste i årets største 
storløpsnummer!

ANNONSEFRIST:  
FREDAG 29. MAI

Velkommen med din annonse  
– Vi hjelper deg gjerne!

TIL VÅRE  
ANNONSØRER!

En jublende glad Lutfi Kolgjini kaster pisken i været bak Mosaique Face. Til venstre ser vi Papagayo E kjempe seg inn til tredje-
plass.  Foto: Kanal 75

– Han er et unikum!

Tidenes raskeste norskfødte
1. Juliano Rags 09,3
2. Papagayo E 09,5
3. Thai Tanic 09,9
3. Mr XF Royal 09,9
5. Thai Broadway 10,1

TANGEN HAAP tok seg av Gunnar Wallbergs Minne. Den norskfødte, men nå svenske 6-årin-
gen var ute i tredjespor det meste av løpet uten at det affiserte Lome Elden-sønnen. Sammen 
med trener og kusk Björn Karlsson var han klart best og vant på 25,0v/2140. Hesten eies av 
hockeybrødrene Sedin som også eier blant andre Nahar. Mino ble best av de norske med tredje-
plass etter at Magnus Jakobsson fikk tråklet seg mellom hester til slutt. Pingo ØK satt fast, mens 
Mjølner Komet trøtnet fra dødens. Bedre gikk det med Jan Roar Mjølnerød i det avsluttende 
3-årsløpet. Horgen Ulven (e Horgen Tore) leverte en fin innsats, men klarte ikke å hente inn Gni-
stas Adonis (e Neslands Loke) som vant fra strek. Horgen Ulven travet 28,5v/2180 som annen.

TOUCH OF ELEGANCE tok karrierens første seier. 3-årshoppa, som både er eid og oppdret-
tet av Børre Høibye, tok seg fram i dødens runden igjen og koblet grepet på lederen kort før mål. 
Ken Warkentin-datteren vant på 17,2v/2140. Roger Walmann trener.

HE’S A DIFFACOLT var ute i V75-1 som var et forsøk i bronsedivisjonen. 5-åringen til Trond 
Strandbråten leverte en bra innsats fra dødens/annet utvendig og ble fjerde på 12,6a/2140. 

En skoløs Papagayo E leverte en helsvett avslutning og kom i mål på 09,5a/1609 i bare 
sin 19. start i livet. – Jeg er overrasket over at han har tatt nivået så fort som dette, sier 
en imponert trener Jan Kristian Waaler.



E FOR ENORM    
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Moasaique Face vant Vägen til Elitloppet - H.K.H. Prins Daniels Lopp på 1.09.0 på Romme og har fått 
invitasjon til Elitloppet men det er nok flere som sperret opp øynene etter Papagayo E. sin prestasjon.  

Coktail Jet-sønnen leverte et helt enormt løp. Det er lett å bli historieløs og glemme sisterunden til f.eks. B.B.S. 

Sugarlight og Support Justice på Jarlsberg i fjor men undertegnede har aldri sett en sterkere prestasjon av en 

norskfødt hest noensinne.  

Ut på den siste langsiden satt Papagayo E. dønn sist sammen med gjestekusk Bjørn Goop. Maven gikk frem til 

ledende Mosaique Face ned mot siste sving og holdt farten oppe.  

Papagayo E. travet i fjerde og tredjespor uten rygg rundt hele siste sving, likevel hentet han nye 10-15 meter på 

Maven og vinneren ned oppløpet og mot mål. Våre klokker stoppet på 1.08.6 siste tusen, og jeg gjentar, hesten 

travet i fjerde og tredjespor rundt hele svingen.  

I mål var Mosaique Face sikker vinner med Maven to lengder bak og Papagayo E. en kvart lengde bak henne 

igjen. Vinneren travet 1.09.0, den raskeste vinnertiden i verden i år. Papagayo E. travet 1.09.5, det er den nest 

raskeste tiden av en norskfødt noensinne.  

For ytterligere å illustrere hvor sterk prestasjon det var kan vi legge ut Bjørn Goops tweet fra i kveld her - Frågan 

är om inte Papagayo E är/blir bästa norska hästen? Svettigt bra idag barfot rundt om. 

Han er ikke en mann som strør om seg med superlativer vedrørende hestene han kjører.  

- Vi holder oss til planen og tar Rikstotos Europamatch på Bjerke i juni, etter det er det meget fine 5-års løp slag i 

slag frem mot Jubileumspokalen i august. Går alt etter planen reiser vi til Frankrike i vinter. Hesten er så sunn og 

frisk at det er skremmende sier trener Jan Kristian Waaler til oss i kveld. 

Vi har slitt litt med hovsprekker på ham men etter at vi fikk skodd ham om og endret litt på vinklene har det ikke 

være noe problem. Etter løpet jogget jeg ham tre ganger på rettstrekken og når vi kom inn i stallen etter løpet 

rørte ikke hesten på nesten, hev innpå 15 liter vann og ville ha høy. Prestasjonen var enorm og dette er en hest 

som skal vare noen sesonger om vi bare har litt tur på skadefronten. Han blir bare bedre og bedre avsluttet 

Waaler.  

Foto: Trav24.no 

 

http://www.trav24.no/


 
Papagayo E. travet et rekordraskt løp i Sverige lørdag. Her fra et tidligere løp på 
Jarlsberg. Arkivfoto: Henning Døvle  
 
Henning Rugsveen 

Papagayo E. travet 1.09,5! 
– Spørsmålet er om ikke Papagayo E. er Norges beste hest, skriver Sveriges beste 
kusk Bjørn Goop på twitter da Vear-hesten ble nest raskeste norskfødte hest 
noensinne.  
 

Vear-hesten kjempet om en plass i Europas mest prestisjefylte løp Elitloppet da den 
svenske eliten møttes på Gävle travbane lørdag. Etterpå ble han hyllet i sosiale 
medier. 

Papagayo E, eid av Tom Andersen og Claes Sjølin på Vear, og oppdrettet av Egil 
Stensrud på Vear, gjorde et heroisk løp og ble nummer tre. Bare Juliano Rags har 
travet raskere av alle norske hester, i følge Trav og Galoppnytt. 

Fra posisjonen i femte par utvendig angrep den Jan Kristian Waaler-trente 
femåringen. I siste sving måtte hesten ut i fjerdespor for å runde konkurrenter. 

- En syk prestasjon, kommenterte Goop som mente han kunne ha vært veldig 
nære uten fjerdespor i siste sving.  
- Han gikk skoløs og var perfekt i dag, sa Waaler til TGN. 

Waaler sier at Elitloppet likevel ikke er aktuelt, og at siktet er innstilt på 
Europamatchen under Oslo Grand-Prix-dagen på Bjerke. 

Mosaique Face med Lutfi Kolgjini vant løpet på 1.09,0, og sikret seg plassen i 
Elitloppet på Solvalla kommende helg. Toeren i løpet, Maven, var allerede klar for 
Europas største sprintløp i Stockholm. 

 

http://tgn.no/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=8825&Itemid=259
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Bjørn Goop: - Syk prestasjon  
Skrevet av: Kurt Hella 16:24 23. mai 2015 , kategori: Sport  

Gävle: Jan Kristian Waaler er ikke i tvil om at prestasjonen i Gävle var Papagayo Es beste løp. - 
En helt syk prestasjon, sa Goop. 

TGN treffer Jan Kristian Waaler på telefon rett etter løpet.  
 
- Bjørn Goop sa bare sjuk prestasjon. Han mente han hadde vært nær uten å måtte via fjerdespor 
i siste sving, sier Waaler og fortsetter. 

- Han gikk skoløs og var perfekt i dag. Elitloppet er fortsatt uaktuelt. Det blir europamatchen 
neste, avslutter Waaler.  
 
Fra femte utvendig måtte Bjørn Goop via fjerdespor 400 igjen med Papagayo E. 

Mosaique Face åpnet 07,5/500 og 10,2/1000, vant lett og tok elitloppsbilletten etter seier på 
09,0a/1609. Papagayo E landet på 09,5. Kun Juliano Rags (09,3) har travet raskere av 
norskfødte hester gjennom tidene. 

At Papagayo E duger i de sammenhengene er det liten tvil om. Han hentet på alle mot mål og var 
en halv lengde bak den allerede elitloppsklare toeren Maven som dro opp angrepene fra annet 
utvendig. 

Førstepremien var på 400 000 kroner. Tredjepremien på 87 000 svenske. 

 

http://www.tgn.no/index.php?option=com_zoo&view=category&layout=category&Itemid=259


70 Vi älskar trav

V75
Landet runt Åby Sid 75  ● Årjäng Sid 76  ● Östersund Sid 77  ● Romme Sid 78  ● Solvalla Sid 79  

Första proffssegern för Croon
SKÖN VINST Jakob Croon driver inget storstall direkt, men plockar fram
hästar som räcker i V75 och i lördags kom första segern som proffsträna-
re. Tidigare har hans Quick Razz vunnit i V75, men då jobbade Croon som
lärling och segern med Diamond Of’Em värmde extra skönt.

– Enormt skönt. Loppet blev jättebra för hennes del, men jag vill ändå
säga att hon inte håller toppform. Med det här loppet i kroppen kommer
hon att gå framåt rejält, sade Croon, som har full snurr på materialet i
stallet. Kvällen innan segrade hans Define’Em och det är de båda EM
Stables-uppfödda hästarna som tagit Croons samtliga årssegrar 2015.

Gävle 23 maj ! Diamond Of’Em.
Foto: CHRISTER NORIN/ALN

! Mosaique Face. Foto: HANOLD/ALN

! Shadow Woodland. Foto: HANOLD/ALN

! Tangen Haap. Foto: HANOLD/ALN

! M.T.Insider. Foto: CHRISTER NORIN/ALN

! Oliver Kronos. Foto: ALN

! Tango Lavec. Foto: HANOLD/ALN

Kolgjini har världens   
GÄVLE. Viking Kronos, Going
Kronos, Face Of Speed, Glen
Kronos och nu Mosaique Face.

Det är något visst med Lutfi
Kolgjinis relation med Gävle -
travet och i lördags bärgades
Elitloppsplatsen med en häst
i toppform.

Av THOMAS HEDLUND

Toppform är kanske att ta i. Mosai-
que Face hade i ärlighetens namn
inte klivit fram som en av de hetas-
te Elitloppskandidaterna inför lör-
dagens start i Prins Daniels lopp i
Gävle, men efter plattmatchen i
Kalmar har tränaren Lutfi Kolgjini
låtit känslorna bestämma och det
verkar vara så att Jägersrotränaren
hittat rätt spår. Mosaique Face not -
erade snabbaste tid i världen i år då
han från ledningen kammade hem
400 000 kronor.

– Samspelet fungerar bra när jag
är i Gävle. Mina hästar trivs här,
helt klart och jag vill ge en eloge till
personalen som alltid håller banan
i topp skick. Gävles underlag är inte
ett dugg sämre än till exempel
Halmstads, sade Lutfi Kolgjini efter
triumfen.

Stora segrar i Gävle
Han har firat fina framgångar, inte
sällan via spektakulära prestatio-
ner, i Gävle tidigare. Viking Kronos
vann E3, Glen Kronos och Face Of

Speed likaså och så noterade en
viss Going Kronos 1.10,4a/1 640 me-
ter i Consolation till E3 2006.

Det man kan undra är hur det
egentligen gick till att få Mosaique
Face i denna bländande författ-
ning efter den minst sagt svaga in-
satsen i Kalmar i starten innan?

– Han hade ju sitt flimmer på
hjärtat den dagen och jag hade
räknat med att hästen skulle vara
bra då. Det är klart att man blir
brydd och undrar hur man ska
kunna få honom i form igen och
jag har tränat honom på ett speci-
ellt sätt, genom min magkänsla
och jag var inte alls säker på att det
skulle räcka för att vinna idag.

En undantagshäst
När Mosaique Face höll ledningen
talade en del för att Kolgjini åter
skulle få segerdefilera i Gävle.

– Jo, det är inte många, om ens nå-
gon, som springer förbi den här
hästen när han sitter i spets, men nu
visste jag inte om det fattades lopp i
kroppen. En av
hans bästa egen-
skaper är att alla
fyra benen alltid
varit friska på
honom. Det i
kombination
med hans vilja
och styrka gör
honom till en
undantagshäst.

Bakom Mosaique Face stack fram-
förallt två av förlorarna ut lite extra.
Maven långspurtade till andra-
platsen och Papagayo E. svarade för
en av de svettigaste prestationerna vi
sett på travbanorna den senaste ti-
den. Hans 1.06,2 sista 800 meterna i
tredje- och fjärdespår sade en del
om kapaciteten hos hästen.

– Vilket lopp han gjorde! Jag var
tvungen att runda Pers häst i fjär-
despår på sista bortre långsidan
och ändå tog han på täthästarna
ända in i mål. En grym prestation
var det, sade Papagayo E:s körsven
Björn Goop.

Johnny Takter kunde inte annat
än hylla sin styrning Maven efter
loppet.

– Hon gick ett fruktansvärt bra
lopp och det är bara att räkna meter-
na och se hur långt hon sprang. Sam-
tidigt vill jag bara gratulera ”Ludde”
som fått Mosaique Face i så fint skick.
Det är bra gjort, sade Takter.

Robert Berghs Creatine blev en
av omgångens skrikhästar.

– Det blev fel när Erik (Adielsson,
reds.anm.) gick ut i andraspår i sista
sväng. I det läget hade vi kommit ut
perfekt från tredje inner och hade
bra fart. Jag fick ta i Creatine och
skulle ta ner honom på innerspår
när Erik var där igen. Det blev aldrig
riktigt fritt för att köra som jag ville,
men hästen kändes mer harmonisk
och gick med bra fart sista 100 met -
erna, sade Robert Bergh. ‡

Hemmasegern gladde Alsén
GÄVLE. En populär hemma-
segrare och en osannolik vin-
nare i kallblodsloppet.

Två mindre tränare slog till
i Gävle i lördags.

Av THOMAS HEDLUND

Olle Alsén hade vunnit V75-lopp in-
nan lördagens omgång på hemma -
banan Gävle, men när M.T.Insider
skar mållinjen som etta var det Ol-
les första rikstoto seger på svensk
mark som egen tränare.

– Det känns helt enormt. Folk har
säkert suttit och skällt på mig när
jag suttit fast och kört invändigt

med M.T.Insider, men jag har hela
tiden matchat mot detta lopp. Där-
för känns det extra skönt när man
lyckas, sade Alsén, som var nära att
sätta dit just M.T.Insider i V75 ifjol. 

Då blev det silverplats i Bollnäs
och Olle har medvetet matchat
hästen över längre distanser i år.

– Det är långsiktigt tänkt. Jag vill
inte riskera att få en alltför het häst
genom att starta på sprint och de
tendenserna finns i hästen.

Tangen Haap förvånade
Från Solänget kom Björn Karlsson
med segervane Tangen Haap och
här var det en både glad och för -

vånad tränare och kusk som togs
emot på stallbacken.

– Jag är inte överraskad över att
vi vann, men tanken om loppet på
förhand såg inte ut så här. Jag me-
nar...tredjespår i 1 200 meter mot
de här hästarna, det trodde jag inte
att han skulle klara och min tanke
var ju att köra i ledningen, sade
Karlsson.
! Varför blev det ingen ledning då?

– För att hästen är alldeles hingst -
ig och vrång bland andra hästar så
han skulle bara flyga på den bred-
vid oss i volten. Jag fick helt enkelt
inte iväg honom alls från start. Nu
blev det ju bra ändå. ‡

THOMAS
HEDLUND
GÄVLE



”Det blev inget märkvärdigt lopp det här...”
(Ulf Ohlsson var på sitt ironiska humör direkt

efter målgång i Prins Daniels lopp. Hans Knows
Nothing fastnade bakom Harry Haythrow i sista

sväng och tappade alla möjligheter i samma
läge. Ulf log brett ändå efteråt)

”Med loppet i kroppen blir han säkert riktigt vass
 nästa gång och det är nog så att hästen behövt de här
två starterna för att komma i full form. Tussarna var
oryckta och han kändes fin.”
(Örjan Kihlström om Panne de Moteur)

1 MOSAIQUE FACE höll ledning utan problem, kvick inled-
ning. Tilläts dämpa en bit, lätt undan i snabb avslutning,
mycket bra. 7 MAVEN hängandes i tredjespår, tredje ut-
vändigt efter 400. På 800 kvar, utvändigt ledaren 500 kvar,
stred tappert hela vägen, 1.07  sista 700. 6 PAPAGAYO E.
femte utvändigt. Med 700 kvar, på i fjärde spår 600 kvar,
tredjespår uan rygg genom sista sväng,  närmade sig, 1.06,3
sista 800, grym. 5 CREATINE över, ner i andraspår mitt i
första sväng, tredje inner kort senare. Tredje ytter i sista
sväng, ner invändigt på upploppet, höll farten bra i snabb
finish. 9 BEER SUMMIT rygg ledaren. Backades ut i andra
ytter 400 kvar, satt kvar, kördes för fullt, upp lite i rygg sista
biten. 8 PANNE DE MOTEUR togs upp direkt, fjärde inner.
Fritt på upploppet, kunde inte ta något trots 1.07,7 sista 700.
2 KNOWS NOTHING utvändigt ledaren, avlöst efter 400.
Satt kvar, dragen sist 400 kvar, hängde med i skymundan
sedan, glöm. 4 STANDOUT fjärde ytter. Med 700 kvar, kunde
inte följa ryggen, tappade. 3 HARRY HAYTHROW utvändigt
ledaren efter 400. Rundad 500 kvar, stumnade rejält. 
10 ROCKY WINNER galopp i första sväng.

V75-6

V75-procenten

Kvarvarande system: 15 589 Värde: 2 789

TEMPO
500 m: Mosaique Face                                1.07,5

1 000 m: Mosaique Face                                1.10,4

Sista 500 meterna                                             1.07,1

Lopp 10. V75-6. DD-1. Vägen till Elitloppet - H.K.H. Prins Daniels lopp
- Gulddivisionen, Final (Gr II Int - UET Masters Series) 3-åriga och äldre
lägst 400.001 kr.  1609 m. Autostart. 10 startande. Pris: 400.000-
175.000-87.000-42.000-22.000-(12.000) kr.
1. Mosaique Face 09,0 (71) Kolgjini L
2. Maven* 09,4 (40) Takter J
3. Papagayo E.* 09,5 (70) Goop B
4. Creatine 09,6 (40) Bergh R
5. Beer Summit 09,7 (370) Adielsson E
6. Panne de Moteur 09,9 (42) Opl. Knows Nothing* 10,7 (88),
Standout 11,2 (448), Harry Haythrow 12,0 (202), Rocky Winner dug
(384). Segr. h 6 år e. Classic Photo-Iona L.B.. Äg. Tommy Nilsson
Holding AB, Malmö. Uppf. Kolgjini Lutfi & Svensson Anna. Trän.
Kolgjini Lutfi, Veberöd. 3 längder. Odds: 7,17. Plats: 2,90-2,05-2,60.
Tvilling: (1/7) 20,89.

Så gick snacket

Creatine                             24
Panne de Moteur             19
Maven                               18
Mosaique Face                11
Knows Nothing                10

Papagayo E.                         8
Harry Haythrow                 4
Standout                              2
Beer Summit                       2
Rocky Winner                     1

GÄVLE 23 MAJ

Lira nästa gång
Som Papagayo E. gick så lär han bli väldigt
svårslagen framöver, oavsett spår och mot-
stånd.

”Jag var riktigt arg direkt efter loppet. Hästen tog inte
tag i bettet en enda meter av loppet och jag blir inte
klok på hur han uppträder. Han ger sjutton i allt vissa
dagar och vi var chanslösa på ledningen.”

(Daniel Redén hade det motigt i V75 och hans
Rocket Zet blev tempotorsk i silverdivisionen)

”Hästen pullade i rygg på Björns häst i sista sväng,
men när jag vred ut honom började han hänga på
högertömmen direkt. Jag trodde att jag hade fixat allt
med den här hästen, men det vill sig inte i V75.”
(Leif Witasps Stein Daylight slutade trea efter fin

resa)

5 OLIVER KRONOS femte utvändigt. På 1 550 kvar, ut-
vändigt ledaren 1 350 kvar, grepp kort före mål, rejäl. 
8 QUALITY QUESTIONED laddades, övertog ledning efter
250. Slagen kort före mål, bra ändå. 10 STEIN DAYLIGHT
framåt i tredjespår direkt, utvändigt ledaren efter 500. Av-
löst 1 350 kvar, satt kvar, fritt på upploppet, bröt nedåt och
var inte helt körbar, formstarkt intryck. 9 CALIBER T.T.
femte invändigt. Tredje ytter 900 kvar, fritt mitt på upp -
loppet, hängde med fint. 3 ARISTOCAT BOKO fjärde ut-
vändigt. Med 900 kvar, ut på upploppet, fullföljde bra,
1.08,8 sista 800. 1 ROCKET ZET fjärde invändigt. Tredje ytter
1 200 kvar, på 900 kvar, resten utan rygg, stumnade till slut.
7 VENKATESH sjätte utvändigt. Kvar i andraspår, fastnade
med mycket sparat i skymundan. 11 MIND YOUR FACE
femte ytter. Med 700 kvar, höll farten. 4 LONG NIGHT
tredje inner. Fick aldrig chansen, sparat. 2 CHIP DEALER
snabb ut, ledning, släppte efter 250. Svårt att följa i sista
sväng, tappade, blek. 6 SCREEN HEIGHT andra ytter, tredje
ytter 1 350 kvar. På 1 200 kvar, galopp 1 100 kvar.

V75-7

V75-procenten

Kvarvarande system: 12 252 Värde: 3 548

TEMPO
500 m: Quality Questioned                        1.09,7

1 000 m: Quality Questioned                        1.14,3

Sista 500 meterna                                             1.10,6

Lopp 11. V75-7. DD-2. MittMedia - Silverdivisionen, Försök 1 i Meeting 4
(Final Färjestad 27 juni) 3-åriga och äldre 400.001 - 1.500.000 kr.
2140 m. Autostart. Pris: 125.000-62.500-31.000-16.000-10.000-(7.000)
kr.
1. Oliver Kronos 12,7g (27) Goop B
2. Quality Questioned 12,7 (220) Kihlström Ö
3. Stein Daylight 12,8 (194) Witasp L
4. Caliber T.T. 12,9 (553) Takter J
5. Aristocat Boko 13,0 (246) Ohlsson U
6. Rocket Zet 13,0 (27) Opl. Venkatesh 13,1 (188), Mind Your Face 13,1
(70), Long Night 13,3 (1071), Chip Dealer 13,3 (96), Screen Height dug
(169). Struken: Final Oak. Segr. v 7 år e. Varenne-Glide About. Äg.
Sjöstrand Johan, Tyskland. Uppf. Allev. Kronos S.R.L. Soc Agr, Italien.
Trän. Stenströmer Ulf, Skara. 0,5 längd. Odds: 2,72. Plats: 1,63-3,33-3,16.
Tvilling: (5/8) 31,87.

Så gick snacket

Oliver Kronos                  45
Rocket Zet                         29
Mind Your Face                  8
Chip Dealer                         5
Stein Daylight                     3
Quality Questioned           2

Screen Height                     2
Aristocat Boko                    2
Venkatesh                           2
Caliber T.T.                          0
Long Night                          0
Final Oak                           0

Lira nästa gång
Stein Daylight fortsätter att se formstark ut
och Venkatesh såg stark ut som fastlåst.
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Resultat

Lördag 23 maj 2015. Lätt bana
Lopp 1. Svensk Travsports Montélopp 4-åriga och äldre 75.001 -
600.000 kr.  2140 m. Monté. Autostart. 10 startande. Pris: 30.000-
13.500-8.500-5.700-3.650-(2.700) kr.
1. Antagonista 14,3 (18) Adolfsson S 2. Figaro Sånna 14,3 (34)
Brunzell J 3. Photo Taxi 14,9 (239) Bergström N 4. Myrna Minkoff
15,2 (899) Jacobsen S 5. Paul’s Legacy 15,8 (706) Gustafsson M Opl.
April Love 15,9 (978), J.C.Memory 17,1 (48), Onkel Lascaux 18,7 (693),
Super Lux dug (84). Struken: Inix Jubb. Segr. v 7 år e. Enjoy Lavec
Pandora Simb. Äg. Bertilsson Micael & Hermansson Roger. Uppf. Stall
Rörelsen i Stockholm AB. Trän. Söderberg Fredrik, Karlskoga. Huvud.
Odds: 1,84. Plats: 1,12-1,40-1,95. Tvilling: (8/10) 3,55.
Lopp 2. LD-1 KM:s Industritjänst AB/Sören Thyr AB - E3 Bonus -
Treåringslopp - Stolopp 3-åriga ston högst 60.000 kr som kvarstår efter
fjärde insatsen.  2140 m. Voltstart. Pris: 35.000-16.300-10.000-6.750-
4.300-3.200-3.200-3.200 (8 priser)
1. Touch of Elegance 17,2 (74) Kihlström Ö 2. Arctic Passion* 17,3
(29) Kontio J 3. Whoopsiedaisy Zet 17,5 (215) Redén D 4. Fire
Hooves 17,6 (170) Andersson O J 5. Cayenne Ovel 17,6 (32)
Adielsson E 6. Think Twice 17,6g (90) 7. Tro Lo Lo 17,7 (167) 8.
M.T.Khila 17,9 (136) Opl. Sally Steel 17,9g (90), Nicegift C.C. 19,2g
(1052), Kornett T.J. d11g (1717). Segr. s 3 år e. Ken Warkentin-Malabar
Melody. Äg-Uppf. Deseks AB, Vara. Trän. Walmann Roger,
Stallarholmen. Hals. Odds: 7,47. Plats: 2,53-1,61-3,73. Tvilling: (6/11)
11,19.
Lopp 3. LD-2 Kommunals Lärlingsserie - Stolopp Ston 75.001 - 225.000
kr, körda av C-E- eller F- licensinnehavare.  1609 m. Autostart. Pris:
25.000-12.000-7.000-4.700-3.100-2.300(2.300) kr.
1. Önnela Scoop 13,2 (116) Karlsson P 2. Oklahoma Broline 13,3
(30) Wäjersten D 3. Hedwig 13,4 (45) Andersson J H 4. Rarotonga
13,4 (280) Eriksson A 5. Gin T.Deluxe 13,5 (172) Karhulahti V 6.
Mystic Illusion 13,5 (93) 7. Mimi af Djupmyra 13,6 (144) Opl. Magic
Number 13,8 (117), Attraktiv 14,1 (788), Lind Wind 14,4 (604), Ina Zenz
du (244), Evening Prayer d11 (52). Segr. s 6 år e. Up Front Larry-Bolets
Diamant. Äg. Firma M.E.A.Måleri, Vedevåg. Uppf. Hjalmarsson Rein,
Vretstorp. Trän. Johansson Mats, Lindesberg. 1,5 längd. Odds: 11,62.
Plats: 2,87-1,56-1,69. Tvilling: (6/10) 25,53.
Lopp 4. Bilmetro - Lördagsloppet 30.000 - 275.000 kr.  2640 m. Tillägg
20 m vid vunna 100.001 kr. Pris: 100.000-50.000-25.000-13.500-8.000-
(5.000) kr.
1. Comte du Pommeau 13,4 (84) Norman P G 2. Sorbet 13,6 (20)
Redén D 3. Dreams Burn Down 14,5 (304) Sjöström C 4. Daredevil
N.L. 14,6 (585) Eskilsson C 5. Just Like an Angel 15,8 (324) Takter J 6.
Tequila F. 16,1 (65) 7. Spitcam Jubb 16,7 (1478) Opl. Above Me 17,0
(606), Bianca Hornline 17,7g (604), Antti Sisu ug (88), Enzo Boko du
(170), Coktail Bar d11 (64), Push’n Shove d9 (373), M.R.Hungry Eyes
d10 (403). Struken: Shark Kronos. Segr. v 6 år e. Marquis du Pommeau
Heike Iron. Äg. TJ Fordonsservice AB, m fl (Norman P). Uppf. Palm Lars,
Tystberga. Trän. Norman Peter G, Sigtuna. 2,5 längd. Odds: 8,49. Plats:
2,80-1,57-4,08. Trio: (14-11-13) 214,91. Tvilling: (11/14) 8,54.
Lopp 12. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp 3-åriga svens-
ka och norska kallblodiga högst 100.000 kr.  2140 m. Tillägg 20 m vid
vunna 25.001 kr, 40 m vid 50.001 kr. Pris: 50.000-25.000-17.500-
12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 (8 priser)
1. Gnistas Adonis 30,1 (126) Wilhelmsson R 2. Horgen Ulven* 28,5
(17) Mjölneröd J R 3. Guli Rubin 28,9 (35) Jansson T 4. Myrsjös Svart
Magi 29,9 (178) Skoglund R 5. Björlifant 30,9g (58) Ohlsson U 6.
Järvsö Tor 32,1g (145) Opl. Hakkestadhs Storm d7g (349). Strukna:
Myllkärrs Sune, Åstas Lotta. Segr. h 3 år e. Neslands Loke-Faksgnista.
Äg. Stall Högbogänget HB, Sandviken. Uppf. Stall Högbogänget HB, m
fl. Trän. Wilhelmsson Robert, Gävle. 0,5 längd. Odds: 12,62. Plats: 1,43
1,16-1,27. Tvilling: (2/9) 11,28.
Lopp 13. E30 Uttagningslopp - Ungdoms-/Lärlingslopp 35.001 - 75.000
kr, körda av E- eller F- licensinnehavare.  2140 m. Autostart. Pris: 30.000-
13.500-8.500-5.700-3.650-(2.700) kr.
1. Makin it Easy 15,6 (19) Karlsson E 2. B.B.S.Dreamrino 15,7 (469)
Boström T 3. Tycko Star 15,8 (72) Edenström M 4. On Track
Hamilton 16,0 (318) Englund O 5. Staro Illinois 16,3 (75) Dahlman J
6. Vegas 16,5 (59) Opl. Dendrathema 17,3 (787), G.G.Kitty Blue 17,5
(692), Chamille 18,7 (1047), Moons Madeira d11 (57), Agobra Miss
Charm d5 (218). Struken: Persos Chips. Segr. v 4 år e. Donato Hanover
Azalea Gal. Äg. Vikström Camilla, Gammelstad. Uppf. Libfeld Al & Katz
Marvin, Canada. Trän. Bergh Robert, Sundsvall. 1,5 längd. Odds: 1,98.
Plats: 1,53-4,88-2,53. Trio: (3-8-5) 287,37. Tvilling: (3/8) 38,26.

Rätt V5: 7-5-2-1-5. V5-lopp: (7-11). 732 rader med 5 rätt 1.463 kr. 
Rätt V4: 10-11-10-14. V4-lopp: (1-4). 279 rader med 4 rätt 6.141 kr. 
Rätt V3: 5-2-3. V3-lopp: (11-13). 125 andelar 1.077 kr.
Totalomsättning 116.285.731 kr varav på V5 1.648.420 kr V4 2.288.490 kr
V75 85.959.104 kr, DD 10.830.775 kr, LD 1.102.619 kr och V3 179.520 kr.

V75
Rätt rad              4–1–7–5–2–1–4
7 rätt ger (12 252 st)           3 548
6 rätt ger (328 667 st)              34
5 rätt ger                           jackpot
Omsättning                85 959 104
Att utdela                   77 007 704
Antal kuponger              970 421
Antal system                1 191 187

EVENTUELL UTDELNING I AVD 7
Häst                                              Antal       Utdelning

1 Rocket Zet                            7 766                5 599
2 Chip Dealer                          1 111             39 114
3 Aristocat Boko                        352           123 193
4 Long Night                                 56           770 401
5 Oliver Kronos                                            vinnare
6 Screen Height                         389           111 524
7 Venkatesh                                308           140 991
8 Quality Questioned                320           135 631
9 Caliber T.T.                                 44           984 805

10 Stein Daylight                          526             82 554
11 Mind Your Face                   1 824             23 829
12 Final Oak                                                    struken
Totalomsättning                                     116 285 731

Strukna hästar
Avd 1               8
Avd 2                 
Avd 3                 
Avd 4                 
Avd 5               1
Avd 6                 
Avd 7             12
Publik      6 484

ÖVRIGA LOPP



4 Vi älskar trav

LEDARE
Har du synpunkter eller kommentarer? Maila till redaktionen@travronden.se

Ingen har väl glömt
Coktail Jets makalösa spurtseger i Elitloppet
1996 då han gick från sista till förstaplats på
mindre än 500 meter? Lika svettig var sonen
Papagayo E. i lördags, min klocka envisades
med 1.06,1 sista 800 meterna – i tredje- och
fjärdespår! Norge har sitt starkaste lag i Elit-
loppet på många år med Support Justice och
B.B.S.Sugarlight. Ändå har de kanske lämnat
sin bästa spelare hemma.

16 grader,
växlande
molnighet
med goda 
solchanser

Regn fredag, regn lördag och
regn måndag. Men på söndag

spår både SMHI och YR sol!
’’TISDAG 26 MAJ

Noterat

Förra året möttes de i brons-
divisionens final under Elit-
loppshelgen. På söndag finns
Royal Fighter och B.B.S.
Sugarlight med bakom start -
bilen i varsitt Elitloppsförsök.

Foto: MIA TÖRNBERG

Med beröm godkänt
Försiktigt har Elitloppsfältet under våren stötts

och blötts fram. Ena veckan har Solvalla sett ut att
ha köpt sig tjocka, nästa har det fallit ifrån in-

bjudna och det börjar viftas för flagghästar från såväl
öst som syd. Men till slut blev årets Elitloppsfält riktigt
vasst. Har det någon gång varit ett snabbare gäng som
tagit plats på Solvalla sista söndagen i maj?

Elva av försökshästarna har travat 1.10 eller bättre,
två av dem har världsrekord i någon kategori; Maven
och Wind Of The North.

Ändå är det vansinnigt enkelt att hänga upp sig på
de som inte är på plats. Och visst, kanske saknas de
fem just nu bästa travarna i världen, men det innebär
tyvärr oftast att de inte är tillgängliga eller tillräckligt
intresserade. Även om vi gärna sett Up And Quick, Se-
bastian K, Texas Charm, Father Patrick och Bee A Ma-
gician på Solvalla på söndag, eller åtminstone någon
av dem, så känns Solvallas Elitlopp mer internation -
ellt än på länge.

Det är endast sex svensktränade hästar med (men
sju svenskfödda, vilket ger en dimension ytterligare
om att svensk uppfödning håller världsklass). Helt
rätt antal om man vill hålla Elitloppet internationellt.

Av dessa sex är endast två Solvallatränade. Något
som givetvis har med hästmaterial och dagsform att
göra, men min känsla är att ”hemmalaget” tidigare år
varit kraftigt gynnade när det kommit till fördelning
av de sista platserna i Elitloppet.

På de två sista punkterna har Elitloppsgänget gjort
ett toppjobb.

I Stockholms hjärta, Kungsträdgården, dukades det
för hästfest där söndags-strosande stockholmare fick
prova Monté Pyton, Plastic Wonder och givetvis träffa

Vinnie. Kommer inte publiken till hästsporten måste
hästsporten försöka att ta sig till publiken och samt -
liga sådana här försök bör lovordas.

Det var också i ”Kungsan” som spårlottningen hölls,
men den kunde lika gärna skett på Karl Johans Gate i
Oslo. Våra norska vänner hade turen på sin sida och
sagohästen B.B.S.Sugarlight måste ses som favorit att
vinna Elitloppet när spåren fördelats. 

Känslan är att spårlottningen blir viktigare för varje
år, men samtidigt påvisar statistiken de senaste fem
åren att det bara är dumt att ge upp på förhand. Nio
finalister (av 40) har kommit från spår sju eller åtta.
Alltså fullt i paritet med den fjärdedel som utan hän-
syn till ”bra” eller ”dåliga” spår borde ta sig till final
från just spår sju eller åtta.

Tål Elitloppet en förändring? Tre heat med sex häs-
tar i varje? Nio hästar i två heat där spår 7-9 har bak-
spår? Jag har sett fler förslag, men inte fallit pladask
för något. Och statistiken talar som sagt för att möjlig-
heterna finns – även med en åtta på vojlocken. 

Även startlistorna i övrigt i helgen är fantastiska.
Det kittlar förstås lite extra då Månprinsen A.M. för
första gången springer på Tekno Odin och Lannem
Silje på samma gång. 

Över sprinterdistans (eller över alla distanser under
3 000 meter i mina ögon) slår Månprinsen A.M. ur
under läge, men för första gången på länge känns Elit-
kampen som ett av helgens verkliga toppnummer. Hur
snabbt kan den här trion springa? Kan rent av Järvsö-
faks fullständigt osannolika 1.17,9 vara i farozonen?

OLA LERNÅ STOCKHOLM
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