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Papagayo E og kret-
sen rundt hesten sto 
som ventet i fremste 
rekke da de beste i 
travsportsvestfold 
ble hedret.
Henning døvle
sport@tb.no
33 37 30 00

Tønsberg: Rundt 250 traven-
tusiaster var samlet til fest i 
Oseberg Kulturhus lørdag. 
Travsporten i Vestfold opplev-
de i 2015 å få en verdensmester, 
Papagayo E. Så fulgte Marius 
Høitomt opp ved å bli europa-
mester for stallansatte, og i 
2015-sesongen gikk fire klassis-
ke triumfer til hester fra Vest-
fold.

Tjente 5,5 millioner
Opptakten sto øyeblikkelig i 
Papagayo Es navn da den første 
prisen, årets oppdretter, ble 
delt ut. Den gikk, ikke uventet, 
til Egil Stensrud.

Dermed var festen for VM-

" 
VM-løpet ble jo et 
optimalt løp og vi 
drømmer selv-

sagt om å dra tilbake til 
USA til høsten og forsvare 
seieren
Tom andersen
medeier i Papagayo E

vinneren for alvor i gang. Papa-
gayo E tjente drøyt 5,5 millio-
ner kroner i fjor, hvorav VM-tri-
umfen på Yonkers i USA alene 
var verdt rundt 3,7 millioner 
kroner.

– Det var en flott tur til USA, 
og etter å ha sett hesten i tre-
ningsjobb for Jan Kristian Waa-
ler der borte, var jeg sikker på 
seier den dagen. Papagayo E’s 
mor galopperte aldri, og det 
gjør heller ikke hennes avkom. 
Jeg hadde aldri fått til denne 
hesten på en slik måte som 
Waaler og kretsen rundt har 
gjort. Dette er stort og moro å få 
være med på, sa Egil Stensrud.

Prisen får årets eldre varm-
blod og årets hest i Vestfold 

gikk naturligvis også til Papa-
gayo E.

– Da VM-invitasjonen kom sa 
jeg umiddelbart ja. I VM ble alt 
optimalt, hesten har positive 
eiere, og jeg har fått full tillit 
som trener hele veien, fortalte 
Waaler, og la til at Papagayo E 
årsdebuterer om ca. en måneds 
tid.

– Dette eventyret blir bare 
større og større for hver dag. 
VM-løpet ble jo et optimalt løp 
og vi drømmer selvsagt om å 
dra tilbake til USA til høsten og 
forsvare seieren. Hovedmålene 
for sesongen er naturligvis Oslo 
Grand Prix og Elitloppet. Med 
en slik hest blir det jo storløp i 
alt vesentlighet nå. Vi håper 
selvsagt på at det blir et løp på 
hjemmebane Jarlsberg under 
Grand Prix-travet der i juli, sa 
Tom Andersen, som eier hesten 
sammen med Claes Sjølin.

best i landet
Eirik Høitomt og Kristine Kvas-
nes hentet begge tre priser. 
Landschampionater ble det på 
begge for henholdsvis kusk og 

montérytter, banechampiona-
ter på Jarlsberg og årets kusk og 
montérytter i Vestfold.

Eirik Høitomt (46) kusket i 
1796 løp og vant i 230 av dem, 
og kjørte inn 12,8 millioner kro-
ner. Märtha-løpet på Biri, Oaks-
revansjen og DNTs Høstfinale 
var Høitomts største triumfer i 
2015.

– Det går veldig bra i perioder, 
men jeg har også lært meg til at 
det kan gå veldig opp og ned i 
perioder. Det er en tøff sport 
der det er mange om beinet, 
men jeg er sugen på å vinne og 
står på videre, poengterte lan-
dets for tiden beste travkusk.

Kristine Kvasnes fra Hof er ti-
denes mestseirende travrytter 
og kusk. Hun er allerede oppe i 
334 seire totalt, og hittil i 2016 
ligger 26-åringen faktisk på 6. 
plass blant kuskene i landet, 
uansett kategori!

For et talent!
– Jeg har jo flest travløpseire to-
talt, og det er det som teller 
mest for meg. I fjor var nok 
Jarlsberg-løpet på ryggen av 

Ulsrud Tea, da hun travet 20.4 
under sal, det aller største øye-
blikket. Hun er bare rå den hop-
pa, smilte Kvasnes, som red og 
kusket inn nær 3,2 millioner 
kroner under fjoråret.

sterk sesong
Geir Flåten hadde en sterk se-
song i fjor med hester som Bok-
li Vind, Sjø Kongen og Galileo 
på stallen. Sistnevnte eier Flå-
ten sammen med Glenn Karl-
sen fra Sandefjord. Galileo ble, 
ikke uventet, årets unghest på 
kaldblodssiden da den travet 
inn over en million kroner, der 
triumfene i Spenters æresløp 
og det svenske travkriteriet var 
prikken over i-en. 

-Jeg visste veldig tidlig at vi 
hadde en veldig god hest. Det er 
veldig stort å både trene og 
være med å eie en slik god hest. 
Årsdebuten i år var bra, men 
det viste seg etterpå at blodprø-
vene ikke var som de skulle, så 
nå venter vi litt og derfor måtte 
vi stå over kongepokal-løpet 
nå, meldte Flåten, med favnen 
full av heder og ære.

Travfest for hele Vestfold i Tønsberg

papagayos gallaaften

ToK deT mesTe: Papagayo E 
sopte, naturlig nok, med seg det 
meste under Hestegallaen Vest-
fold. Fra venstre: Eierne Tom An-
dersen og Claes Sjølin, trener Jan 
Kristian Waaler, veterinær Ragn-
hild Diesen, samt oppdretter Egil 
Stensrud.  
 alle FoTo: HennIng døVle

HÅVeT Inn: Eirik Høitomt og Kristine Kvasnes måtte fram tre 
ganger hver for å hente utmerkelser.

Unge og loVende: Ole Guttorm Låhne og Andrea Sedivy Kristi-
ansen er to av mange unge travsportsutøvere i Vestfold.

KaldblodsKongen: 
Geir Flåten har stallen 
full av kaldblodstalenter. 
Fjorårssesongen var stor og Geir 
feiret kvelden sammen med sin 
kjære Lene Olsen.


