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Papagayo E, selvfølgelig
Beste hesten, beste kusken og den beste treneren. Papagayo E, Vidar Hop og Jan Kristian
Waaler. Norgesrekord og hjemmeseier i Jarlsberg Grand Prix. Det er blitt en tradisjon!

Se på det fandenivoldske blikket til Papagayo E da han utklasset
konkurrentene i Jarlsberg Grand Prix. Måtte denne hesten holde
seg frisk slik at vi får se ham måle styrke med europaeliten
i Grosser Preis von Deutschland i oktober! Det står i boka til
eierne, etter Derby som er årets store mål.  Foto: hesteguiden.com

Kristine Kihle
kristine@tgn.no

Han var favoritt, men det var flere
seierskandidater enn Papagayo E. Først
og fremst Viking va Bene med norgesrekord på 11.3 i kvalifiseringen og Conquestador BR med en tung avslutning.
Men! Det er vanskelig når herrene Waaler og Hop er involvert. Historien er solid. Det er to år siden de stod på samme
scene. Jarlsberg. Grand Prix. To sprintløp på en dag. Viking Frecel satte norgesrekord på 11.7 i kvalifiseringen. To
år før det skrev Bullchip seg inn i historiebøkene. Eventyret for Jan Kristian Waaler startet i 2005 med Mystical Dream. Da hadde kusken varmet
opp med Trond Anderssen-trente Thai
Tanic året før. Jan Kristian Waaler følger oppskriften sin. Hans hester starter minimalt, men tjener mye penger.
Papagayo E ble millionær i livets åttende start.
– Hvordan er dette mulig?
– Jeg må tørre å trene. Når man ikke
starter så ofte, så må man trene før løp.
Ikke slippe opp! Derfor gjør jeg stikk
motsatt av det mange andre gjør.
– Papagayo E er en bedre hest enn
de tre andre jeg har vunnet dette løpet
med. Han har et større potensial. Av de
hestene jeg har trent tidligere, er det
kun First Eleven L som har hatt den
samme fysikken, legger han til.
Det glitrer i øynene til 41-åringen.
Han er stolt. Han har skutt blink i Jarls-

berg Grand Prix for fjerde gang siden
2005. Det står det respekt av. Spesielt
når man vet at lysluggen ikke er noen
stortrener. Han kan ikke ha flere hester
enn at han rekker å trene dem selv.

gikk og leide på «Papagayo’n» for å få
ham til å hente seg inn igjen.
– Jeg tror det er en fordel med to heat
på en dag. Han har kropp til det, la han
til.

Fikk førstespor,
valgte førstespor

Tok igjen norgesrekorden

I ettertid var det udramatisk, men
dramaturgien er så aboslutt på plass.
Årsdebuten til fjorårets Kriterievinner ble utsatt fordi hesten bet på seg
et brudd i kjeven i påsken. To blødende
hovsprekker kom i årsdebuten. Det var
såvidt han kunne gå fire uker før årets
nest største mål. De ble lappet sammen
med hjelp av hovslager Terje Skaug.
Også var det dette med førstesporet. I
Kriteriet i fjor ble han overfløyet. Han
er heller ikke av de letteste i oppkjøringen til bilen. Da kaster han i hodet
og det ser ut som galoppen kan være
nær. Det gikk bra i kvalifiseringen. Jan
Kristian Waaler gikk resolutt bort og
tok det samme sporet i finalen.
– Det ser nok verre ut enn det er. Han
har vært slik siden jeg begynte å tommekjøre ham som åring. Han har slått
seg selv i leppa med frambeina fordi
han har gått slik!
– Han er travsikker bare han ikke
kommer for tidig opp til startbilen slik
at han må korrigeres. Da kan det bli galopp. Jeg tror ingen kommer til å sitte
fast i finalen. Skulle det skje oss; da tar
han ikke skade av det, sa Jan Kristian
Waaler etter kvalifiseringen mens han

Da sola senket seg over Jarlsberg travbane fredag kveld var det én ekvipasje
det dreide seg om ute i banen. Papagayo
E og Vidar Hop.
– Det var en sjanse å ta førstesporet,
men vi var enige om det. Da Hidden
Secret, som overfløy oss i Kriteriet i
fjor, trakk spor ni ble det lettere. De andre var sjanseløse! Da jeg så 11.5 på tavla
første 1000, tenkte jeg vi fikk kjøre litt…
– Vi måtte jo prøve å ta tilbake norgesrekorden! 500 igjen dro jeg proppene
og da tok han tak i det. Jeg er imponert.
11.0, og så jeg som trodde at sprint ikke
var hans distanse ennå, sier Vidar Hop.
– Hesten er rå! Treneren vet jeg
nesten ikke hvordan jeg skal beskrive.
Måten han setter i stand hestene på, er
unik. Jeg er stolt av den tilliten han gir
meg.
Jan Kristian trener. Vidar kjører hurtig og kusker. Slik er arbeidsfordelingen
mellom de to.
– Han kan sitt felt. Jeg gjør mitt.
Sammen kan jeg ikke si noe annet enn
at det er en bra kombinasjon, konstaterer Hop’n tilfreds.
NM neste

Med over en million kroner på konto-

en er det ikke så mange alternativer for
Papagayo E før kvalifisering til Derby.
Veien går om Biri og norgesmesterskapet som kjøres om tre uker. Først
skal han sjekkes opp. Det gjør Ragnhild
Diesen. Trenerens samboer.
– Det har ikke vært så mye med ham,
men beina må være i orden. Ragnhild gjør en utmerket jobb og fortjener skryt. Det er lett at det kan bli skader på hester som har en slik vilje som
Papagayo har, om man ikke følger med,
hevder Jan Kristian Waaler.
– Helsa hans er bra, den, men han
følges opp jevnlig, sier Ragnhild Diesen.
Hun er ikke helt bekvem med skryt.
Spesielt ikke når man er utladet av opplevelse.
– Jeg var først og fremst bekymret for oppkjøringen til bilen. Han er
«kilen» på det området. Tenk på Lionel som gjorde seg bort og var ute direkte! Nervene forsvant litt etter at
kvalifiseringen var i boks. Jeg var redd
for at han skulle slå opp igjen hovsprekkene, men det var ikke noe blod
å se. Det var det første jeg så etter da
jeg kom bort til ham etter kvalen, sier
Ragnhild.
Bruddet i kjeven har hun ikke vært så
bekymret for.
– Det høres verre ut enn det var.
Han spiste hele tiden. Det eneste var
at vi måtte utsette årsdebuten. Kanskje vi har igjen for det til høsten, sier
Ragnhild Diesen, også hun en viktig
brikke i kretsen rundt Papagayo E.
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– Noe helt spesielt
Papagayo E er lagd på Vear, rett ved Jarlsberg travbane.
GP-seier er derfor noe helt spesielt for eierne Tom
Andersen og Claes S
 jølin og oppdretter Egil Stensrud.
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Sølv på mynt
og kron
Et kronestykke avgjorde hvilken
hest som fikk den siste finaleplassen.
Det ble Golden Street som spurtet
inn til sølvet, verdt 150 000 kroner!

Siden de to beste fjerdehestene hadde lik totaltid,
ble den siste finaleplassen avgjort på mynt og
kron! Sportssjef Tore Sten-Hansen redgjorde for
reglene med de involverte trenerne Anders L
TGN-foto/KK
Wolden og Sigbjørn Kolnes. 

En fornøyd gjeng etter JGP-triumfen. Fra venstre: Deleier Claes Sjølin, oppdretter Egil Stensrud, deleier Tom
Andersen. Trener Jan Kristian Waaler, oppasser og ikke minst veterinær Ragnhild Diesen og lengst til høyre Ingrid
Stensrud. 
TGN-foto/KK

– Jeg har egentlig ikke tenkt så mye over det før, men
det er spesielt med to løp på en dag. Spenningen mellom kvalifiseringen og finalen har jeg ikke opplevd før,
sier Tom Andersen.
For tiden er han leder i Stokke travforening.
Tilhørigheten til Jarlsberg er sterk. Papagayo E har
han designet sammen med kameraten Claes Sjølin.
– Trav er ferskvare og det siste smaker ofte best,
men dette er stort. Hjemmebane, seier i to heat og
norgesrekord. Husk at vi har laget ham selv, rett her
oppe på Vear. Og selv har jeg vært her på Jarlsberg i
over 40 år. Da sier det seg selv at Jarlsberg og Grand
Prix-travet betyr noe helt spesielt, sier Tom Andersen.
Sammen med Claes Sjølin fikk han låne Ann Speedy
T av Egil Stensland for bedekning med favoritthingsten Coktail Jet. De hadde forresten akkurat vært i
Normandie og klappet på avlshingsten da telefonen
fra Waaler kom i påsken med beskjed om at Papagayo
E hadde brukket kjeven.
– Det var en spesiell beskjed å få. Vi må berømme
både Jan Kristian og hans samboer Ragnhild Diesen.
De gjør en veldig god jobb med hesten, sier Andersen
og Sjølin.
Kastet helbroren

Egil «Korbest» Stensrud angrer ikke på at han leide
bort Ann Speedy T til Tom Andersen og Claes Sjølin.
– Grunnen til at de fikk leie Ann Speedy T var at datteren min døde. Dette er derfor veldig spesielt, men
det er ikke slik at jeg skulle eid ham selv. Tom og Claes
gjør mer for denne hesten enn det jeg hadde gjort. Jeg
er glad jeg får være med på moroa, sier Egil Stensrud.

Ann Speedy T har ikke noen avkom etter Papagayo
E, men hun lever i beste velgående.
– Hun sliter med å bære fram føllene sine. I fjor
måtte vi dra ut et dødt føll etter Revenue. I år kastet
hun et hingsteføll etter Coktail Jet. Jeg prøver igjen.
Blir hun ikke drektig, så er jeg veldig godt fornøyd med
de hun har produsert så langt, sier Egil Stensrud.
Ny Coktail Jet på gang

Tom Andersen og Claes Sjølin derimot har et nytt
Coktail Jet-føll på gang. Mor er Royale som ble toer
i Hoppe-Derby for fem år siden. I regi Waaler, med
både Andersen og Sjølin på laget.
– Jeg har vært med og vunnet Kriteriet tre ganger
med hest etter Coktail Jet. Kan det gå den fjerde gangen, undrer Tom Andersen med GP-pokalen i nevene.
Han utdyper:
– Det begynte med Aquila som vant HoppeKriteriet (2004). Det var et andelslag, stall Delta, som
eide henne. Da var ikke Claes med, men han ble med
på First Eleven L (Kriterie-seier i 2008), forteller
Andersen.
I fjor var det Papagayo E som sørget for Kriteriepokal.
– Stall Delta har gjenoppstått og sammen med en
gjeng fra Vear, er det blitt et nytt andelslag på Victorio (Coktail Jet og Royale) som Tom-Roger Engblom
styrer, forteller Tom Andersen.
– Alle gode ting er tre, men går det fjerde gangen også?
– Da kommer det gjerne flere, fullfører Tom
Andersen med et stort smil etter en perfekt dag på
travbanen.

Det er små marginer i travsport. Når man så må
slå mynt og kron for å avgjøre hvem som skal få
den siste finaleplassen; da er det ikke marginer lenger, men flaks eller uflaks. Med ti finaleplasser og tre kvalifiseringer var det fjerdehesten med best totaltid som fikk den siste plassen.
Da den tiden var lik mellom Republique og Golden Street ble det loddtrekning. Mynt og kron!
Sigbjørn Kolnes «i kamp» med Anders Lundstrøm Wolden hadde flaksen på sin side. Golden
Street fikk den siste finalebilletten.
– Ren og skjær flaks, men dette gleder! Vi har slitt
i et halvt år med denne hesten, og så leverer han
to kanonløp på én dag. Han har galoppert mye.
Uten at det har vært en spesiell grunn til det.
Etter prøveløpet kom Åsbjørn Tengsareid med
noen tips til en ny skoning. Vi har kjørt mye uten
framsko fordi han har vært bortpå seg. Åsbjørn
mente vi skulle verke ham helt ned, slik at han
ikke «gravde» seg ned i banen, forteller Sigbjørn
Kolnes som ble dratt mellom glede og skuffelse.
Viking Va Bene forsvant i galopp på første
sving etter en imponerende kvalifiseringsseier på
11.3ak. Det var Norgesrekord i to og en halv time.
– Det er surt, samtidig var jeg litt forberedt på
det. Han har feilet slik tidligere og han har ikke
vokst seg helt fra det. Vi ser framover. Derby er
hovedmålet. Der blir han ikke god å skubbe seg
på!
– Akkurat nå gleder jeg meg på Stall Bacalao
(andelslag fra Toten og Gjøvik) sine vegne. De har
fire hester hos meg og trengte denne oppturen.
Det har vært tørketid for dem lenge. Det er Ole
Marius Eriksen som drar i trådene i andelslaget
som var så snille at de spanderte Solvalla-tur på
meg tidligere i år. Dette fortjente de virkelig, sier
Sigbjørn Kolnes.

Stall Bacalao med primus motor Terje Eriksen
eier Golden Steet som kom med som sistehest i
finalen. De fikk en herlig opptur da Golden Street
spurtet inn til sølv, her sammen med Sigbjørn
Kolnes sin samboer Gry Slattum. 
TGN-foto/KK

