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Vear-hest imponerte  
i Tyskland.
Henning Døvle
sport@tb.no
33 37 30 00

Tønsberg: Søndag kapret Pa-
pagayo E en strålende bronse-
plass i Grosser Preis von 
Deutschland. Over velvoksne 
2720 meter i Hamburg travet 
Vear-hesten 13.1. Det raskeste 
en norskfødt fireåring har pre-
stert på stayerdistanse.

Har norgesrekorden
Vidar Hop satt som vanlig i sul-
kyen da Papagayo E ble treer i 
det som betegnes som tidenes 
sterkeste travløp for fireåringer 
i Europa. 

Ingen tvil om at trener Jan 
Kristian Waaler hadde prepa-
rert hesten glimrende i det 
25.000 euro rant inn på hestens 
premiekonto, rundt 200.000 
norske kroner. 

Papagayo E innehar også nor-
gesrekorden for klassen da han 
i sommer sprintet 11.0a hjem-
me på Jarlsberg.

programmet klart
Årgangsstjerner «pakkes» van-
ligvis inn for sesongen, men Pa-
pagayo E har bare tolv løp bak 
seg i karrieren, er i sitt livs form 
og dermed har kretsen bak su-
perhesten lagt slagplanen fram 
til jul.

– Vi hadde en fantastisk flott 
tur til Tyskland og vi kunne 
ikke vært blidere om vi hadde 
vunnet. Alle var vi topp for-
nøyd med Papagayo Es strålen-
de innsats i løpet som betegnes 
som tidenes fireårsoppgjør i 
Europa. Etter litt hovtrøbbel 
tidligere i sommer, så fungerer 
hesten flott nå, Jan Kristian har 
ordnet alt til det beste, stråler 
Vear-karen Tom Andersen som 
eier hesten sammen med Claes 
Sjølin.

Kjører på
– Og dere velger å fortsette å star-
te så lenge formen virker å være 
upåklagelig?

– Ja, nå sikter vi inn Høstfina-
len 2100m for fireåringene på 
Sørlandets Travpark 1. novem-
ber, og så går det tre uker til 
Axel Jensen-løpet på Bjerke, 
som går over sprintdistanse. De 
to løpene har henholdsvis 
100.000 og 300.000 kroner til 
vinneren. 

Går alt etter planen avsluttes 
året i Paris 21. desember. Der 
venter 100.000 euro til vinne-
ren av Criterium Continental

 

"
Vi kunne ikke 
vært blidere om 
vi hadde vunnet

Tom andersen
eier

som går over 2100 meter. Vin-
neren av det løpet er direkte 
kvalifisert til Prix d’Amerique.

– Nå skal vi ikke foregripe be-
givenhetenes gang, men om vi 
skulle gå til topps i Paris, så blir 
det neppe start i storløpet siste 
helgen i januar. Det er for tøft for 
en hest med såpass få løp bak 
seg, avslutter Tom Andersen.

Papagayo E travet til bronse i tidenes sterkeste løp for fireåringer

Vant 25.000 euro

ÅrgangsTopp: Papagayo E var strålende treer i Hamburg sist søndag. Her fra Grand Prix-løp på Jarlsberg i sommer.   
 FoTo: Henning døVle

sanKer sølV: Clas Sjølin (til venstre) og Tom Andersen er glade 
og stolte eiere av Papagayo E.  FoTo: Henning døVle

snarT TilbaKe: Luis Suárez i aksjon for Barcelona i en 
vennskapskamp i september.  FoTo:  nTb scanpix

barcelona: Luis Suárez sier 
han kunne forlate Liverpool 
med hevet hode etter 31 scorin-
ger i Premier League sist se-
song.

Uruguayaneren forlot An-
field-laget til fordel for Barcelo-
na etter fotball-VM, hvor han 
skjemte seg ut ved å bite Italias 
Giorgio Chiellini i skulderen.

Sportslig var forrige sesong 
meget god for Suárez. Han sto 
over de seks første ligakampe-
ne for å ha bitt Chelseas Branis-
lav Ivanovic, men ble likevel 
toppscorer i Premier League. 
Det hjalp Liverpool til en over-
raskende annenplass.

– Jeg kunne reise med hevet 
hode, for uten mine holdninger 
og mentalitet til å lede laget, 
tror jeg ikke Liverpool hadde 
gjort det så godt som de gjorde. 
Å komme tilbake til Champions 
League var et annet mål jeg 

hadde, sier Suárez ifølge Daily 
Mirror.

– Personlig suksess er alltid 
gledelig. Det gjør deg fornøyd, 
for det gir anerkjennelse for det 
harde arbeidet du legger ned. 
Men jeg setter alltid laget først, 
og Liverpool kom så nær ved å 
vinne Premier League. Det ville 
vært spektakulært, sier spis-
sen.

– Jeg verdsetter alt laget gjor-
de. Men jeg gikk glipp av seks 
kamper og scoret alle PL-måle-
ne uten å være den som tok 
straffesparkene, fortsetter Uru-
guay-spissen. Suárez soner ka-
rantene etter at han bet Chielli-
ni.

Først 25. oktober er det ven-
tet at han spiller sin første offi-
sielle kamp for Barcelona. 
Spanjolene betalte over 700 
millioner kroner for Suárez. 
nTb

– Jeg forlot liverpool med hevet hode
oslo: Real Madrid-manager 
Carlo Ancelotti hevder den 
spanske storklubben ikke 
hadde noe annet valg enn å 
selge Angel Di Maria.
Den argentinske stjernen 
forlot Madrid til fordel for 
Manchester United i 
sommerens overgangsvindu. 
Nå hevder Ancelotti at den 
spanske hovedstadsklubben 
rett og slett ikke hadde 
mulighet til å etterkomme 
26-åringens lønnskrav.
Di Maria skal ha signert en 
avtale med Manchester 
United som gir ham 
200.000 pund – drøye to 
millioner kroner – i ukelønn. 
Det gjør argentineren til 
klubbens tredje beste betalte 
spiller etter Wayne Rooney 
og Radamel Falcao. nTb

– di maria giKK 
eTTer pengene


