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– Jeg har selv stått på tråkka på OGP-da-
gen og tenkt hvor stort det hadde vært 
å ha starthest i løpet, men det er sånn 
som bare er en fjern drøm. Man tror jo 
ikke at det kommer til å skje. Men i dag 
skjedde det! Da jeg gikk mot tråkka og 
kjente at jubelen bare kom mot meg 
– det var ingen dårlig følelse, kan jeg si!, 
sier Fredrik Solberg med et smil.

Journalistene har fått sitt, BBS Su-
garlight er på vei hjem til Fredrikstad og 
Solberg er igjen i gjestestallen for å ren-
gjøre boksen. Det er nok ikke alle OGP-
vinnerne som har gjort den jobben selv! 
Solberg vet ikke om det hele har gått 
helt opp for ham ennå.

– Det spørs om det synker helt inn før 

jeg får lest nettavisene og sånn. Jeg har 
egentlig vært nokså rolig og hatt en god 
følelse i hele dag. Det var utrolig dei-
lig å lykkes. Det var litt surt å sitte fast 
i Elitloppet, men det er glemt nå. Jeg 
ville heller vinne Oslo Grand Prix. Det 
er noe med det å vinne på hjemmebane. 
Elitloppet tar vi neste år!, sier Solberg.

– HÅP FOR ALLE
Mye har vært skrevet og sagt om den 
utrolige forvandlingen BBS Sugarlight 
har gjennomgått. Fra å være en helt grei 
hest i Norge til å bli en av verdens bes-
te hester. I 2013 var BBS Sugarlight til 
start på OGP-dagen. I et 4-årsløp (ikke 
løpet for de beste 4-åringene) endte 
vallaken uplassert til 101 ganger penge-
ne i et løp Sejr Gammelsbæk vant. 

– Hadde jeg sagt da at BBS Sugarlight 

kom til å vinne hovedløpet om to år vil-
le folk sagt jeg var helt gal! Vi har gjort 
noen endringer som å begynne med 
dressurridning og sette på amerikaner-
vogn, men det er ikke mulig å forkla-
re og forstå at han plutselig ble så mye 
bedre. Han har en voldsom hjerte- og 
lungekapasitet og den har nok ligget der 
hele veien, men den kom liksom ikke til 
syne før i fjor. I trening er det ikke noen 
synlig forskjell på hesten før gjennom-
bruddet og nå. Han er jo så fryktelig lat 
at det er så vidt han gidder å bevege på 
seg, sier Solberg. 

Men i løp er det synlig forskjell på 
BBS Sugarlight. Og det igjen har gjort 
seg veldig synlige utslag i premiesjek-
kene. 85 000 inn som 3-åring, 206 000 
som 4-åring, 1,8 millioner i fjor som 
5-åring og med førstepremien på 1,5 

millioner i Oslo Grand Prix har nå års-
inntekten i 2015 kommet opp i 3,3 mil-
lioner kroner.

–  Jeg har som generelt mål at hes-
tene mine skal tjene over 100 000 kro-
ner i året. Da må man liksom være for-
nøyd. Derfor var jeg veldig tilfreds med 
at BBS Sugarlight tjente over 200 000 
som 4-åring. Nå er det helt andre sum-
mer vi snakker om og det er moro at det 
kan skje med en hest kjøpt for 25 000 
kroner. Det viser at det er håp for alle, 
at man ikke trenger å kjøpe en hest til 
200 000 kroner for å kjempe i store løp, 
sier Solberg.

FEM OPPGAVER IGJEN
Og enda er det mye mer penger å hen-
te i 2015-sesongen. Fredrik Solberg har 
planen klar for resten av året.

SUGARLIGHT ST OPPET 
SEIERSTØRKEN
I 2013 stod BBS Sugarlight til over 100 ganger pengene i et av rammeløpene på OGP- 
dagen. To år senere nådde eventyrreisen sin foreløpige høyeste topp da den favoritt-
spilte vallaken sørget for norsk seier for første gang på ti år. 

Peter Untersteiner har kontroll bak BBS Sugarlight. Oasis Bi har fått åpning fra lederryggen, men kunne ikke bli bedre enn nummer to. Til venstre ser vi Papagayo E komme 
med en kanonavslutning med Univers de Pan utenfor seg. Innvendig bak spurter Support Justice inn til femteplass.  Foto: hesteguiden.com 
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BBS Sugarlight vant Oslo Grand 
Prix med den raskeste vinner-
tiden i løpets historie – 11,3am. 
Han ble også historisk som den 
første vinneren med en pappa 
som også har vunnet løpet. Su-
per Light vant nemlig løpet i 
2007 sammen med trener Jör-
gen Westholm. BBS Sugarlight 
tok den sjette hjemmeseieren i 
løpet. Scott Protector vant den 
første utgaven av OGP som ble 
kjørt, i 1966. Rex Rodney vant 
i 1986 og 1987, Sugarcane Han-
over i 1988, mens Steinlager tok 
hjem seieren i 2005.

SUGARLIGHT ST OPPET 
SEIERSTØRKEN

– Vi fikk invitasjon til Kymi Grand 
Prix, men neste oppgave blir Årjäng 
Stora Prix 11. juli. Deretter satser vi mot 
Hugo Åbergs Memorial på Jägersro 28. 
juli. Deretter blir det Åby Stora Pris, 
UET-Masters finalen som kjøres i bel-
giske Mons før vi avslutter sesongen 
med Svensk Mesterskap i midten av ok-
tober. Det var på samme tid vi avsluttet 
sesongen i fjor og det har jo fungert bra 
selv om dere tydeligvis var veldig skep-
tiske etter de første hurtigarbeidene på 
Bjerke i år!, sier Solberg med et stort glis.

Ja, for vi må innrømme at vi ble skep-
tiske da vi så BBS Sugarlight på Bjerke 
i hurtigarbeidene før årsdebuten. Der 
og da så han ikke ut som en OGP-vinner, 
for å si det mildt!

– Nei, han så vel ikke lysende ut, men 
det var tydelig at han trengte å få noen 
hurtigarbeid i kroppen for han ble bed-
re og bedre. Det var den første lengre 
pausen siden debuten og det var derfor 
naturlig at det tok tid før formen var på 
plass igjen. Ikke hadde han fått inter-
valler i trening heller, sier Solberg. 

BBS Sugarlight er blitt så populær i 
Fredrikstad at det er så vidt Solberg får 
trent hesten i det hele tatt.

– Tidligere var folk ofte litt gretne når 
vi kom kjørende i turløypa, men nå har 
pipa fått en annen lyd. Nå skal folk stop-
pe og prate og hilse på Sugarlight. Det er 
blitt sånn at hesten automatisk stopper 
når vi treffer på folk for han er blitt vant 
til at folk vil hilse. Men det er bare gøy, 
sier Solberg.

Gøy var det også for de to andre eierne 
på BBS Sugarlight, Gunnar "Murær'n" 
Karlsen og Knut Grønlie. 

– Jeg hadde en god følelse hele dagen 
og sa til guttene at jeg trodde han kom 
til å lede fra start til mål. Det er utro-
lig stort å vinne Oslo Grand Prix, det er 
kanskje bare en seier i Elitloppet som 
kan måle seg med dette. Bare velstand!, 
sier Karlsen.

Han og Grønlie er veldig takknemlige 
for at de får være med på eventyret BBS 
Sugarlight.

– Det som har skjedd er nesten ikke 
til å tro. Fredrik Solberg har gjort en 
kjempejobb og vi nyter fruktene av det. 
Både Knut og jeg er pensjonister og er i 
stallen hver dag og bare koser oss med 
hesten og det vi får være med på, sier 
Karlsen. 

– Elitloppet  
som preparé

Som far, så sønn

Først vant han med Fleetfoot Han-
over, deretter med BBS Sugarlight. 
Peter Untersteiners to første seirer i 
Norge!

– Jeg har ikke kjørt mange løp i 
Norge, kanskje bare ti totalt, men det 
var en deilig måte å starte seierssan-
kingen i Norge på, sier Untersteiner.

Etter at han styrte BBS Sugarlight 
til tet etter 500 meter følte han at han 
hadde kontroll på forestillingen.

– I dag var han faktisk litt lat og jeg 
måtte være litt på ham for å komme 
forbi Oasis Bi. Jeg lurte et lite øyeblikk 
på om han ikke hadde dagen, men det 
var det ingen grunn til. Jeg dro sky-
lappene 50 fra mål, men det var bare 
for sikkerhets skyld. Jeg hadde kon-

troll, men det ville ikke tatt seg ut om 
vi hadde blitt overrumplet av Oasis Bi 
med skylappene ubrukt. BBS Sugar-
light var utrolig spenstig og fin i dag, 
kanskje det fineste han noen gang har 
vært. I forsøket til Elitloppet likte jeg 
ham ikke så bra, men han var bedre i 
finalen, sier Untersteiner, som ikke 
har dvelet for mye med det som skjed-
de i elitloppsfinalen.

– Jeg føler ikke jeg kunne ha gjort så 
mye annerledes, egentlig. Det er vel-
dig små marginer i disse løpene. Nå 
ble Elitloppet nærmest som et prepa-
réløp å regne foran Oslo Grand Prix. 
Det var veldig moro at det lykkes i dag, 
dette er en kjempestor seier for meg, 
sier Untersteiner.

Fredrik Solberg løfter «bøtta» i været. Ved siden av seg har han medeierne Gun-
nar Karlsen (t.v) og Knut Grønlie. Til høyre ser vi Claes Sjölin og Tom Andersen 
som eier Papagayo E. Til venstre eier av Oasis Bi, Per G Svärd   Foto: hesteguiden.com 

Knut Grønlie (stående til venstre), Tore Solberg, Gunnar Karlsen og Fredrik Sol-
berg er gode ambassadører for Fredrikstad.  Foto: hesteguiden.com 

Slik så det ut da Super Light vant OGP i 
2007. Foto: hesteguiden.com 
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Jan Kristian Waaler (lengst til venstre) så Oslo Grand Prix fra indre bane. På storskjermen fikk han se en solid avslutning av 
Papagayo E til bronse.  TGN-foto/KK

Fra spor ti hadde Mosaique Face en 
vanskelig utgangsposisjon. Han hav-
net tredje sist i første sving, men an-
grep i annen sving og var framme i 
dødens runden igjen. Det kostet mye, 
men hingsten sikret fjerdeplassen.

– Jeg er kjempefornøyd med hes-
ten. Sporet avgjorde. Han fullførte 
bra selv om han ble noe trøtt, men jeg 
merker også at han er bedre med pisk, 
sier Adrian Kolgjini etter løpet. 

– Kan du nå avsløre den hemmelige 
planen du hadde lagt på forhånd?

– Planen var å ta rygg på Oasis Bi 
og komme forbi Papagayo E. Da tror 
jeg vi kunne fått annet, tredje utven-
dig. Det er en lang startstrekke på 
Bjerke slik at alle får opp farten og 
det er vanskelig å ta inn noe. Vi hav-
net i femte utvendig og da måtte vi 
jobbe hardt for å komme fram til dø-
dens. Han fikk en drøy sving i spore-

ne. Jeg kjente allerede da jeg gikk ut 
at det kom til å bli tungt, men jeg vil-
le være med der framme. Mosaique 
var veldig fin i dag og jeg er fornøyd 
med tanke på hvordan løpet ble, sier 
22-åringen, som varmet opp ved å 
vinne én million kroner i Norrbot-
tens Stora Pris med El Mago Pellini 
lørdag kveld.

 Line Bjølgerud

– Vinner fra dødens
«Jeg er veldig glad for at kusken kjørte fornuftig, men fra dødens 
tror jeg han vinner». Det sa Jan Kristian Waaler til TGN rett  
etter at Oslo Grand Prix var i mål og Papagayo E avsluttet  med 
sjumilssteg til tredje. 

 KRISTINE KIHLE
kristine@tgn.no

Papagayo E gjorde sin 20. start i Oslo 
Grand Prix, og for en kruttsterk sis-
te 700 via fjerde spor i siste sving han 
leverte!  Jan Kristian Waaler mener 
5-åringen kunne vunnet om Vidar Hop 
hadde kjørt fram etter 600 meter. Det 
trekket gjorde Adrian Kolgjini med Mo-
saique Face.

– Hesten presterer et strålende løp, 
og jeg er veldig glad for at kusken kjørte 
fornuftig.

– Jeg tror hesten vinner fra dødens. 
Nå har vi i hvert fall til diesel hjem, 

legger Jan Kristian Waaler til i kjent 
stil. 

Bronsen var verdt 375 000 kroner og 
Vidar Hop var forøvrig ikke inne på tan-
ken om å sende fram til dødens.

– Jeg synes det var for tidlig å angripe 
allerede 1400 igjen. Papagayo har tross 
alt gått mange tøffe løp fra dødens. Der-
for valgte jeg å sitte. Det ble litt for langt 
fram (tredje, fjerde utvendig), men han 
leverte et oppløp det luktet svidd av, 
sier Vidar Hop. 

JARLSBERG NESTE
Nytt av året var at både sølv- og bron-
sevinner i Oslo Grand Prix ble hyllet på 

seremoniplass i PdA-stil. Tom Ander-
sen og Claes Sjölin, som eier Papagayo 
E, ble derfor invitert opp på podiet etter 
«triumfen». 

– Vi er veldig godt fornøyd med å 
være på pallen. Papagayo viser at han 
duger i alle lag, fastslår Andersen. 

Neste start for Papagayo E er An-
ders Jahres pokalløp for 4- og 5-årin-
ger på Jarlsberg. Det er bare å glede 
seg! Dit kommer trolig også Duke Of 
Greenwood som vant Europamatchen, 
løpet som var tiltenkt Papagayo E før 
Tom Andersen i samråd med Jan Kris-
tian Waaler grep den siste OGP-plas-
sen. Med fasit i hånden ble det ikke feil.

HØRT PÅ  
STALLSIDEN

– Løpet ble ikke helt 
som forventet for 

vår del. Vi trodde det skulle bli 
mye mer kjøring underveis. 
Nå ble vi sittende vanskelig til, 
mens BBS Sugarlight fikk be-
stemme i tet. I tillegg var ikke 
Vincennes så på hugget som 
hun pleier å være heller. Nei, 
det var ikke vår dag. (Trener Fa-
brice Souloy om Vincennes).

– Hadde jeg valgt annerledes 
på siste langside og ikke gått ut 
i annetspor, men sittet innven-
dig, tror jeg vi kunne blitt tred-
je. Trebol hadde masse krefter 
igjen over mål, men ingen ste-
der å ta veien. Det er leit at det 
ikke ble premie, men jeg er stolt 
over å ha kommet til Bjerke 
med en spansk hest og vist at vi 
slett ikke er noen kastekjepper, 
selv ikke i slikt selskap. (Gabri-
el Angel Pou Pou var slett ikke 
nedtrykt selv om Trebol ikke 
fikk premie. Den spanske hesten 
var en klar plussvariant i årets 
OGP).

– Ustinof du Vivier er ikke 
god nok for slike løp. Det må vi 
bare erkjenne. Vi matcher ham 
i Frankrike framover. Der kom-
mer han mer til sin rett. Jeg 
trodde han var en hest for min-
dre og flate baner, men der tok 
jeg feil. (Trener Sebastien Gua-
rato erkjente Ustinof du Vivi-
ers begrensninger og gledet seg 
samtidig over Billie de Mont-
forts oppvisning).

– Univers de Pan er i stadig 
framgang. Han avsluttet bra i 
dag, men fra det sporet vi had-
de, var det umulig å komme inn 
i matchen. Særlig ettersom det 
ikke ble kjørt så hardt under-
veis. Hesten er på gang. (Phi-
lippe Daugeard var ikke mis-
fornøyd med fjorårsvinneren 
Univers de Pan, selv om det ikke 
ble premie).

– Vi kom helt feil på det i 
tredjespor og måtte bakke oss 
sist. Da var løpet ødelagt for vår 
del. I tillegg var nok distansen 
litt for lang for ham. Jeg merket 
inn på oppløpet at han var slakk 
og ikke hadde mer å by. Vi har 
hatt et fantastisk opphold her i 
Skandinavia og har fått et min-
ne for livet. Dessverre strakk 
ikke Wind of the North til, men 
han har også vært veldig uhel-
dig i sportrekningene. Jeg tror 
sporet betyr enda mer her i 
Skandinavia enn i USA grunnet 
den taktiske måten man kjører 
løpene på. I USA er det full fart 
hele veien. Her teller taktikken 
mye mer. (Daryl Bier fant ingen 
plass i feltet rundt første sving og 
Wind of the Norths skandinavia-
eventyr var i realiteten en falitt).

Gårdsbruk
sentralt i Vestfold, vurderes solgt.

Snaut 300 da jord/skog, bra bygnings-
masse. Verditakst 4.75 mill.  

Velegnet for hestehold.
Bill mrk «481/15»

– Sporet avgjorde
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Pent vær – god bane

1. løp. DNTs auksjonsløp - trøsteløp. 2100 m. 
Auto. Norskfødte 3-åringer. Fpr: 30 000.
1) Photo Lavec 16.0 E Høitomt 18
2) Bertoni 16.4 TE Solberg 78
3) SMK Spirit 16.6 LA Kolle 154
4) Cochise 17.9 G Antonsen 123
Upl: Real Superb (24) 18.8, Rio Division (446) 
21.2g 
Dopingprøve tatt av 5 Photo Lavec.
Vinneren: 3-års h e SJ's Photo - Joyful Lavec. 
Ei: Høieggen Gård AS, Melhus. Op: Truls Roar 
Wivestad, Horten. Tr: Bo Westergaard. V: 1.81. Tv: 
7.66. Pl: 1.72-4.86. Tr (5/6/2): 59.54.
nn PHOTO LAVEC annet utv, dødens e 300, tet 
e 600, suveren, 14,3 s 500. BERTONI femtehest, 
dødens 1100 i, annet utv 950 i, angrep 550 i, 
dødens 450 i, sto på bra. SMK SPIRIT lederrygg, 
tredje, fjerde og tredje innv, angrep 300 i, avsluttet 
brukbart. Tempo: 13,9/500 (Real Superb) og 
15,7/1000 (Photo Lavec).

2. løp. Spenters æresløp. 2140 m. Volte. 
3- åringer. Till v 40 001. Fpr: 100 000.
1) Galileo 27.0 G Flåten 42
2) Sigmunn 28.4 JM Bjerring 249
3) Tripsson ØK 28.7g Å Tengsareid 39
4) Tangen Piril 28.0 Ø Tjomsland 20
5) Kleppe Fanden 28.9g K Djøseland 100
6) Odins Høvding (612) 29.6g. Upl: Alm Sander 
(906) 28.9, Komnes Bendik (451) 30.4, Nordby 
Frøy (1017) 30.5, Jega Bottega (902) 34.8g, Bokli 
Stjernen (147) brg Str: 9 Lannem Henrik.
Vinneren: 3-års h e Järvsöfaks - Tangen Pia. Ei: 
Miriam Pedersen, Sandefjord. Op: Anita Sønsteby, 
Sokna. Tr: Geir Flåten. V: 4.29. Tv: 93.31. Pl: 1.98-
2.13-2.78. Tr (11/2/5): 591.1.
Dopingprøve tatt av 2 Lannem Frøyd og 11 Galileo.
nn GALILEO fjerde utv, angrep e 350, dødens 
e 550, tet 1100 i, suveren, 27,7 s 500. SIGMUNN 
tet e 300, lederygg e 550, frakjørt av vinneren, sto 
på bra. TRIPSSON ØK tet e 550, kort galopp 
1100 i, dødens, galopp 850 i, tredjespor, holdt 
bra. Favoritten: Tangen Piril femte og fjerde utv, 
med i tredjespor 500 i, avsluttet brukbart. Tempo: 
31,8/500 (Sigmunn) og 28,3/1000 (Tripsson ØK).

3. løp. DNTs auksjonsløp. 2100 m. Auto. 
 Norskfødte 3-åringer. Fpr: 200 000.
1) Brandy 15.5 A Jahre 13
2) Divided By Zero 16.3 E Høitomt 292
3) Thai Goodwill 16.4 GV Gundersen 139
4) LA's Mr Brown 16.6 Ø Tjomsland 112
5) Maserati Jetset 16.7 G Flåten 907
6) NY Grande Terre (1056) 16.7. Upl: Darling 
Nikki (95) 17.0, Tank Genius (473) 17.3, Iman 
Arvells (707) 17.5g, Maksi Amour (213) 17.7, 
Rapido GT (157) dg, Balenciaga (142) dg
Dopingprøve tatt av 3 LA’S Mr Brown og 4 Brandy.
Vinneren: 3-års hp e Revenue - Sip The Wine. 
Ei: Stall August. Op: Tone Wirkola, Båstad. Tr: 
Anders Jahre. V: 1.39. Tv: 7.37. Pl: 1.37-4.35-1.97. 
Tr (4/9/11): 112.12.
nn BRANDY tet, overlegen, 12,5 s 500. 
DIVIDED BY ZERO sjette innv og femte utv, 
med i angrep 700 i, fjerdespor 250 i, avsluttet bra. 
THAI GOODWILL fjerde innv, annet utv 1300 
i, ut flere spor mot oppløpet, avsluttet bra. Tempo: 
13,8/500 og 16,1/1000 (Brandy).

4. løp. Vinvaras æresløp. 2140 m. Volte. 4-årige 
hopper. Till fra 75 001. Fpr: 100 000.
1) Lille Eline 28.3 Å Tengsareid 143
2) Hermine 29.5 T Gravdal 152
3) Tante Ragnhild 27.9 GV Gundersen 24
4) Lyseng Stjerna 30.0 G Austevoll 673
5) Trø Hera 29.3g Ø Tjomsland 32
6) Rødmyrsfakså (520) 29.4. Upl: Odd Athene 
(494) 30.4, Stina (96) 30.7g, Norheim Faksine (88) 
32.4g, Bork Juni (270) distg, Åsafaksa (170) brg, 
Tangen Irene (226) brg Str: 7 Ness Tjo Stjerna.
Dopingprøve tatt av 1 Pedrus og 9 Lille Eline.
Vinneren: 4-års hp e HG Balder - Perle Lill. Ei: Jan 
Tore Alund, Snertingdal. Op: Helge Sletmoen-Solveig 
S. Sletmoen. Tr: Morten M. Ottersen. V: 14.31. Tv: 
102.86. Pl: 2.53-1.74-1.41. Tr (9/3/12): 733.72.
nn LILLE ELINE fjerde og tredje utv, 
med i tredjespor 300 i, avsluttet fort, suveren. 
HERMINE dødens, tet e 300, slått 100 i, sto på 
bra. TANTE RAGNHILD femte utv, angrep 1000 
i, hindret 900 i, fram til annet utv, angrep 300 i, sto 
på bra. Tempo: 31,7/500 og 29,6/1000 (Hermine).

5. løp. 3140 m. Volte. Grl u 350 000. Till v 90 
001 og 180 001. Fpr: 100 000.
1) Yes Man Hoss 15.5 T Perttunen 98
2) The Special One US 15.7 Å Tengsareid 474
3) Cantab GT 16.8 A Eggen 826
4) Avalon 16.4g E Høitomt 347
5) Black November 16.1g PO Midtfjeld 79
6) Coktail Fortuna (146) 16.2. 7) Moondancer (95) 
16.3. Upl: Prince Lyon (88) 16.8, Restless Cash 
(54) 16.9g, Lunatic Face (428) 17.1g, Hoogerland 
(116) 18.6, Manley (74) 19.4, Tayno Dream (1009) 
brg, Paleo Pride (42) brg Str: 7 Adam W.
Dommerrapport: Øystein Tjomsland (15 Coktail 
Fortuna) ilegges bot kr 800 for uthaling av start 
(2.gang i perioden). Dopingprøve tatt av 10 Yes 
Man Hoss.
Vinneren: 6-års h e Kadabra - Pine Lilly. Ei og op: 
Finland. Tr: Tapio Perttunen. V: 9.87. Tv: 254.67. 
Pl: 4.18-5.09-10.77. Tr (10/8/1): 11397.

nn YES MAN HOSS femte innv og fjerde utv, med 
i angrep 800 i, annet utv 550 i, dødens 450 i, sikkert. 
THE SPECIAL ONE US åttende på rekke, tredje 
utv, med 800 i, dødens 550 i, tet 450 i, slått 100 i. 
CANTAB GT tet, lederrygg e 200, tredje innv 550 i, 
annet utv 500 i, sto på bra. Favoritten: Paleo Pride 
tiende på rekke, galopperte seg bort 2300 i. Tempo: 
16,8/500, 16,2/1000 og 15,9/2000 (Hoogerland).

6. løp. 2100 m. Auto. Fpr: 100 000.
1) Merlin 14.0 S Persson 126
2) Solon 14.1 V Hop 89
3) Dave Briggs 14.1 E Høitomt 40
4) Angelo Azzurro 14.5 S Søderkvist 321
5) Gio Follo 14.5 S Dyhrberg 576
6) Speedy Sus (166) 14.7. Upl: Royal Ice (17) 
14.8g, Cognac Sting (93) 14.8, Pommeau Simoni 
(948) 15.6g, Åsund Hornline (541) 15.9g
Dopingprøve tatt av 7 Kijafa og 4 Merlin.
Vinneren: 5-års h e Scarlet Knight - Nancy Ås. Ei 
og op: Sverige. Tr: Stefan Pettersson. V: 12.65. Tv: 
55.43. Pl: 2.7-2.36-2.03. Tr (4/7/5): 474.5.
nn MERLIN femte innv og fjerde utv, angrep 900 
i, dødens 450 i, sto på flott, halv lengde. SOLON 
femte utv, med i angrep 900 i, først i tredjespor 
450 i, sto på flott, halv lengde. DAVE BRIGGS 
tredjespor, lederrygg e 250, dødens 1250 i, tet 450 
i, slått med en halv lengde. Favoritten: Royal Ice 
presset på i dødens, lederrygg 1400 i, kort galopp 
300 i, holdt farten. Tempo: 09,4/500 og 13,0/1000 
(Cognac Sting).

7. løp. 1609 m. Auto. Grl u 750 000. Fpr: 100 000.
1) Denise F Boko 12.0 F Hamre 29
2) Quantanamera 12.1 E Bergløf 115
3) Indoor Voices 12.2 V Hop 76
4) Dreaming Princess 12.2 TE Solberg 159
5) My Gliding Angel 12.2 B Goop 53
6) Twilight Magic (244) 12.4. Upl: Real Child 
(410) 12.4, Zenit Sun (368) 12.8, Neo's Victory 
(70) 12.8, Stepping for Money (120) 13.1, Masaya 
(354) 13.3g, Soho (100) brg
Dommerrapport: Anders K Brekke (5 Stepping 
for Money) ilegges bot kr 500 for uthaling av start 
og bot kr 400 for ikke å ha overholdt gjeldende 
bestemmelser for defilering. Anders Pedersen (12 
Twilight Magic) ilegges bot kr 1500 for å ha tatt 
feil spor i starten.
Dopingprøve tatt av 2 Denise F Boko.
Vinneren: 5-års hp e Love You - Temple Boko. Ei: 
R. Mangelrød. Op: Tyskland. Tr: Frode Hamre. V: 
2.93. Tv: 15.52. Pl: 1.78-2.46-2.07. Tr (2/10/3): 
279.11.
nn DENISE F BOKO fjerde og annet utv, 
ut i tredjespor 600 i, hengende, halv lengde. 
QUANTANAMERA femte og tredje utv, med 
i angrep 600 i, fjerdespor 300 i, avsluttet fort. 
INDOOR VOICES tredje utv, dødens e 450, sto 
på strålende. Tempo: 08,7/500 og 12,9/1000 (My 
Gliding Angel).

8. løp. 2100 m. Auto. Grl u 225 000. Fpr: 75 
000.
1) Dame Alki 13.4 H Langeweg Jr. 62
2) Club Nord Royal 13.8 T Perttunen 54
3) Gematria 13.8g F Hamre 295
4) Touch Me Chili 13.9 E Nedrebø 276
5) Sidsel 14.0 GV Gundersen 24
6) Explosive Lane (139) 14.1. Upl: Nima's Marion 
(1391) 14.2, Deweyscamper (68) 14.3, Thai Freedom 
(256) 14.4, Divided Love (116) 14.8, Tornerose 
Gardenia (168) 14.9, Miley Goal (557) distg
Dommerrapport: Hugo Langeweg Jr (12 Dame 
Alki) ilegges bot kr 1500 for uthaling av start. 
Tapio Perttunen (10 Club Nord Royal) ilegges bot 
kr 2000 for ureglementert driving.
Dopingprøve tatt av 12 Dame Alki.
Vinneren: 5-års hp e Super Arnie - Sarah Alki. Ei 
og op: Nederland. Tr: Hugo Langeweg Jr.. V: 6.25. 
Tv: 11.19. Pl: 2.03-2.34-5.28. Tr (12/10/4): 317.95.
nn DAME ALKI tredjespor, femte utv e 300, 
med 700 i, fjerdespor 550 i, overlegen. CLUB 
NORD ROYAL femte og fjerde utv, med 700 
i, fjerdespor 300 i, avsluttet bra. GEMATRIA 
tet, galopp e 250, tapte 30, kontakt 600 i, med i 
tredjespor 500 i, avsluttet fort. Favoritten: Sidsel 
annet utv, dødens e 250, tet 1450 i, slått 200 i, 
ga seg. Tempo: 11,1/500 (Touch Me Chili) og 
11,7/1000 (Sidsel).

9. løp. 2100 m. Auto. Grl u 100 000. Fpr: 60 000.
1) Say that Again 15.0 B Goop 15
2) Viking Olympic 15.0 C Lindhardt 428
3) Possibility 15.1 T Horpestad 320
4) Idealistic 15.7 E Høitomt 453
5) Ulrik EC 15.8 K Kvasnes 193
6) Something Fishy (51) 15.8. Upl: Tiara Siem 
(606) 16.1, Sasha Avalon (134) 17.6g, Ultra 
Modern Hanke (79) 17.7, Andova (824) 18.5g, 
Janeo (278) dg Str: 11 Baritron.
Vinneren: 4-års v e Viking Kronos - Kiss Me 
Again. Ei og op: Sverige. Tr: Bjørn Goop. V: 1.51. 
Tv: 9.33. Pl: 1.29-2.63-2.85. Tr (2/1/9): 99.86.
nn SAY THAT AGAIN tet, kontrollert med en 
lengde, 14,5 s 500. VIKING OLYMPIC tredje 
innv, åpning 150 i, avsluttet fort. POSSIBILITY 
trangt ned i lederrygg e 200, hang bra med. Tempo: 
14,0/500 og 15,4/1000 (Say that Again).

10. løp. 2100 m. Auto. Grl u 1 200 000. Fpr: 
100 000.
1) Bear Dancer 12.8 CJ Jepson 66
2) Sejr Gammelsbæk 13.0 F Hamre 14
3) Thai Investment 13.1 V Hop 204

4) Pebbe Simoni 13.1 T Borg 119
5) Nozler 13.2 G Austevoll 437
6) KLM Buymethemoon (542) 13.3. Upl: Rapido 
Va Bene (546) 13.8, Update (115) 13.9, Shaman 
Star M (1036) 14.2, Powell Bi (112) 14.3, Beak's 
News (385) 15.1, Strong Forte (432) g6g
Dopingprøve tatt av 10 Bear Dancer.
Vinneren: 5-års v e Dream Vacation - Epoque Effe. 
Ei og op: Sverige. Tr: Ulf Stenstrømer. V: 6.62. Tv: 
5.26. Pl: 2.02-1.31-2.98. Tr (10/4/3): 137.17.
nn BEAR DANCER tredje innv, annet utv 
850 i, angrep 400 i, grep 50 i, lett. SEJR 
GAMMELSBÆK tet e 200, stakk i siste sving, 
trøtnet, slått 50 i. THAI INVESTMENT tredje og 
fjerde utv, angrep 800 i, ble hengende, sto på flott. 
Tempo: 10,7/500 og 13,1/1000 (Sejr Gammelsbæk).

11. løp. 3120 m. Volte. Grl u 1 500 000. Till v 
375 001, 575 001 og 900 001. Fpr: 100 000.
1) Tin Balder 24.6 V Hop 302
2) Moe Svarten 24.1 JM Bjerring 48
3) Mino 24.7 E Høitomt 175
4) Kleppe Slauren 24.8 MT Gundersen 325
5) Bokli Vind 24.8 G Flåten 43
6) Tekno Jerken (54) 24.3. 7) Fjord Jerven (32) 24.9. 
Upl: Briskeby Rauen (471) 24.4, HG Imar (722) 
25.5, BB Petter N (570) 28.4, Sordo (968) 28.0rg, 
Stram Vaier (652) dg, Monster Monsun (152) dg, 
Tao Elda (187) brrg Str: 2 Komnes Brazze.
Dommerrapport: Jomar Blekkan (3 BB Petter N) 
ilegges bot kr 5000 og kjøreforbud fom 130615 
tom 100715 for overtredelse av bestemmelser om 
forbud mot bruk av rusmidler/doping. 
Vinneren: 5-års h e Lome Kongen - Evenspia. 
Ei: Stall Tin Balder. Op: Martin Fjelltveit, 
Kalandseidet. Tr: Frode Hamre. V: 30.25. Tv: 
110.26. Pl: 6.92-2.32-3.33. Tr (9/15/7): 2470.16.
nn TIN BALDER tredje utv, sjette innv, fjerde 
og tredje utv, med i angrep 350 i, hals foran. MOE 
SVARTEN sjette, tredje og annet utv, angrep 350 
i, grep i det lengste, spurtslått. MINO fjerde innv, 
annet utv, tredje innv, annet utv 350 i, satt fast. 
Favoritten: Fjord Jerven tidlig fram i dødens, tet 
1500 i, lederrygg 1100 i, satt fast bak trøtt leder. 
Tempo: 26,5/500, 25,8/1000 (Stram Vaier) og 
24,5/2000 (Fjord Jerven).

12. løp. 2100 m. Auto. Grl u 600 000. Fpr: 100 
000.
1) Red Team Rex 13.4 TE Solberg 14
2) Castor Boko 13.7 B Goop 63
3) Caprino BR 13.9 K Pedersen 504
4) Petter Rags 14.0 Å Tengsareid 161
5) Cutting Edge 14.0 LA Kolle 714
6) Midnight Moon (662) 14.0. Upl: Urban Barsk 
(303) 14.4, Ballero (564) 14.4, Chatain (142) 
15.4g, I Love Paris (1049) 16.0g, Global Oracle 
(65) dg, Golden Street (634) brg
Vinneren: 5-års h e Cantab Hall - Calamity Rex. 
Ei: Team Rex. Op: Italia. Tr: Bo Westergaard. V: 
1.46. Tv: 5.16. Pl: 1.44-1.82-2.97. Tr (3/9/11): 
77.47.
nn RED TEAM REX dødens, tet e 300, 
overlegen, 11,1 s 500. CASTOR BOKO annet og 
tredje utv, angrep 1300 i, dødens 1150 i, frakjørt 
av vinner, sto på flott. CAPRINO BR fjerde innv, 
ut på oppløpet, åpning 100 i, avsluttet fort. Tempo: 
13,2/500 og 14,6/1000 (Red Team Rex).

Oms: kr 21 392 592

V5A-utbetaling: kr 71 863
TGN-tips: 4 rette

Omsatt kr 1 437 264 – 19 354 bonger

Vinner Bonger Verdi

1:   4 Brandy 15 778 59
2:   9 Lille Eline 2 001 466
3:  10 Yes Man Hoss 835 1 118
4:   4 Merlin 27 34 600
5:   2 Denise F Boko 13 71 863

Str: V5A-2: 7. V5A-3: 7. Rang: V5A-1: 4. 
V5A-2: 12-8-1-3-6-10-9. V5A-3: 11-13-9-6-
10. V5A-4: 3-5-7-1-8-4. V5A-5: 2.

Omsatt kr 14 405 822 – 290 720 bonger

Vinner Bonger Verdi

1:  10 Yes Man Hoss 47 572 145
2:   4 Merlin 1 556 4 443
3:   2 Denise F Boko 715 9 671
4:  12 Dame Alki 217 31 865
5:   2 Say that Again 186 37 176
6:  10 Bear Dancer 33 209 539
7:   9 Tin Balder 1 16 914 794

Str: V75-1: 7. V75-5: 11. V75-7/DD-2: 2. 
Rang: V75-1: 11-13-9-6-10. V75-2: 3-5-7-1-
8-4. V75-3: 2. V75-4: 6-7-10-9-12. V75-5: 2. 
V75-6: 4-1-10. V75-7: 8-14-15-12-7-4-6-9. 

DD (10 x 9): 359,42. Oms: 992 012.

Eventuell V75-utbetaling

 1 Stram Vaier....................16 914 794
 2 Komnes Brazze ................... Strøket
 3 BB Petter N ...................16 914 794
 4 Monster Monsun .............3 457 397
 5 Sordo .................................. Jackpot
 6 Tao Elda ..........................3 457 397
 7 Mino ................................1 382 958
 8 Fjord Jerven .......................406 752
 9 Tin Balder ....................16 914 794
10 Kleppe Slauren................... Jackpot
11 HG Imar ........................16 914 794
12 Bokli Vind ..........................493 913
13 Briskeby Rauen .................. Jackpot
14 Tekno Jerken ......................460 986
15 Moe Svarten .......................363 936

 kr 16 914 794 (7)
 kr 11 010 (6)
 kr 485 (5)

TGN-tips: 5 rette

V4-utbetaling: kr 6 556
TGN-tips: 3 rette

Omsatt kr 1 398 728 – 21 351 bonger

Vinner Bonger Verdi

1:  12 Dame Alki 5 838 179
2:   2 Say that Again 5 567 188
3:  10 Bear Dancer 1 331 788
4:    9 Tin Balder 160 6 556

Str: V4-2: 11. V4-4: 2. Rang: V4-1: 6-7-10-
9-12. V4-2: 2. V4-3: 4-1-10. V4-4: 8-14-15-
12-7-4-6-9.

V75-1

V75-2

V75-3

V75-4

V75-5

V75-6

V75-7

Finsk sisu

Tapio Perttunen viste seg fram med 
Yes Man Pride i  V75-innledningen. 
6-åringen står på stallen til 58-åringen 
i Orimattila, rett i nærheten av skidesti-
nasjonen Lahti. I et jafs tjente Kadabra-
sønnen 1/3 av det tidligere grunnlaget 
på nær 300 000 kroner. – Han har vært 
stor og hengslete og hatt endel muskel-
problemer. I år har kroppen satt seg og 
han er  blitt bedre og bedre, og jeg er selv 
med og eier ham, avslører finnen som 
har vunnet over 5000 travløp og kjørt 
inn over 14 millioner euro. I skrivende 
stund ligger han på en sjetteplass på tre-
nerligaen i Finland med rundt 40 hes-
ter på stallen.

Kristine
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– Det er håp  
for alle
Fredrik Solbergs ord på seremoniplass etter 
seieren i Oslo Grand Prix gjorde at frysning
ene gikk i taket igjen, før de hadde fått 
sjansen til å legge seg etter en norsk makt
demonstrasjon nesten uten like. 

 KURT HELLA
kurt@tgn.no

– Det er håp for alle, sa Solberg da BBS Sugarlight kronet eventyret som for-
tjener spalteplass i alle medier også utover travsporten. For historien om 
BBS Sugarlight er omtrent som om en fotballspiller skulle spilt på tredje nivå 
i Norge til 25 års alder, før han tok steget ut på den europeiske scene og ble 
matchvinner i en Champions League-finale. 

Vel i tet etter 500 meter, var resten i Peter Untersteiners hender bak BBS 
Sugarlight. 6-åringen spilte hovedrollen til norsk seier for andre gang siden 
det ble norske triumfer tre år på rad fra 1986 til 1988. En god Oasis Bi og en 
enorm Papagayo E nærmet seg mot mål, men BBS Sugarlight hadde drasky-
lappene igjen til 20 meter før mål, og hadde hatt mer å spa på med om nød-
vendig. 

Og Peter Untersteiner da. Når man først låner bort en norsktrent hest til 
en svenske, kan du ikke tenke deg en hyggeligere kar enn Halmstad-treneren 
å gjøre det til. Untersteiner tok faktisk sin aller første seier i Norge bak Fleet-
foot Hanover i V75-3 søndag. Den andre kom på direkten og var den største i 
både Untersteiner og BBS Sugarlights karriere. 

Papagayo E fikk 375 000 kroner for tredjeplassen i OGP. 75 000 kroner 
mer enn Duke of Greenwood fikk for seieren i Europamatchen. Og hvilket 
løp Papagayo E gjorde. Han behøver ikke utvikle seg en centimeter for å være 
seiersaktuell neste år. Noe forteller oss likevel at han vil gjøre det, og da er det 
bare å spenne fast sikkerthetsbeltene. Personlig gleder jeg meg enormt til å 
se han på Jarlsberg om snaue tre uker. 

NYTT LØP FOR HISTORIEBOKA
10 år etter Steinlagers triumf i OGP, var Per Oleg Midtfjeld på plass igjen. 
Denne gang bak Lome Brage, som ble den første kaldblodshest til å trave un-
der 1.20 på Bjerke og den fjerde hesten til å slå Lannem Silje i et løp. Tekno 
Odin skal ha mye av æren for tempoet underveis. Resten handlet om de to 
suverent beste sprinterne i kaldblodssporten, i et nytt løp for den kalde his-
torieboka. 

En time på NRK var forbeholdt OGP-søndagen. En flott sending som ga 
oss innsikt i forberedelsene, såvel som nerven rundt selve løpet. Super trav-
sportsreklame rett og slett. Og med norsk seier ble det som femmila i Falun-
VM. Prikken over i’en kan bare settes av deltakerne selv. 

Noen tall til slutt. Den raskeste under OGP-søndagen var Magiccarpetride 
US med sine 10,5a/1609 i kvalen til Bjerke Cup. 6 419 000 kroner ble delt ut 
i premier. Norske hester tjente 3 028 000 kroner, noe som var 47 prosent av 
premiekaka.

Kurts Corner 3 500 tegn
Artikkel 3 500

Og hvilket løp Papagayo E gjorde. Han 
behøver ikke utvikle seg en centimeter  
for å være seiersaktuell neste år
KURT HELLA

«

Tilbake etter 30 år

Det var 30 år siden Stefan Pettersson (som 
lett kan forveksles med Oasis Bis trener Ste-
fan P Pettersson) sist besøkte Bjerke. Da var 
han oppasser for Grand Merci som ble kjørt 
av Ulf Thoresen. Lørdag kom han til Bjerke 
med seiersambisjoner med 5-årige Merlin. 
Merlin (4) kom seg akkurat foran Solon (7) 
etter en tett oppløpsduell. – Jeg vet det er 

en bra hest. Han var kjempegod sist da han 
vant fra dødens. Det føles veldig bra å kom-
me hit igjen og vinne, sier Pettersson som 
eier Merlin selv. Merlins mor, Nancy Ås, har 
gjort det bra i avlsboksen. Hennes første-
fødte, GH Nemo, helbror til Merlin (e Scarlet 
Knight), har tjent over tre millioner kroner.
 Foto: hesteguiden.com

God når det gjelder

Etter en fin reise tok Ulf Stenströmer-trente 
Bear Dancer seg av V76-6. Malin Karlsson 
er oppasser på den 5-åringe millionæren, 
men verken treneren eller oppasseren var på 
Bjerke da TGN kom innom stallen etter lø-
pet. Det var derimot norske Cecilie Steen. Et-
ter tre år på travskolen Wången har hun nå 
jobbet halvannet år for Stenströmer. – Jeg 
trives veldig godt og har ingen planer om å 

flytte hjem igjen! Jeg liker svensk travsport 
best og kommer ikke til å drive med trav i 
Norge. Enn så lenge blir jeg stalljente i Sve-
rige. Vi hadde med to hester til Bjerke, Cog-
nac Sting, som ikke fikk premie, i tillegg til 
Bear Dancer. Bakspor for Bear Dancer trakk 
ned, men vi hadde ambisjoner. Han kjennes 
ikke ut som en stjerne hjemme, men tar i når 
det gjelder, sier en fornøyd Steen.

– En skikkelig fighter

Bo Westergaard startet dagen med seier til 
Photo Lavec og avsluttet med seier til Red 
Team Rex. Dagens siste løp ble lekestue for 
den svært kapable hingsten, som leverte en 
enorm prestasjon til seier etter tredjespor 
hele veien på Solvalla sist. – Han er snill og 
grei på alle måte, men han har tempera-
ment. Han er jo en skikkelig fighter! Vi hadde 

naturligvis ambisjoner i dag og han spratt 
enkelt unna. Han utvikler seg mer og mer 
og er veldig sterk. Det blir gøy å følge ham 
framover. Det er ekstra moro å være oppasser 
på en slik hest, sier Anette Skårnes. Hun deler 
oppasseransvaret med Anette Midtlyng (sam-
boer med andelseier Fredrik Holth) som tar 
seg av Cantab Hall-sønnen to dager i uken.
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Med to løp i kroppen 
hadde Diana Hill 
funnet toppformen, 
og samtidig kunne 
Maren Andrea juble 
for sin første totosei-
er. 
Henning Døvle

Tønsberg: Diana Hill suste til 
tet i amatørløpet, Maren An-
drea Gjermundrød (18) fikk 
roet hoppa ned etter 600-700 
meter, og da konkurrentene 
yppet seg den siste halve run-
den, så hadde ungjenta fra San-
defjord full kontroll.

– Diana Hill var en veldig snill 
og fin hest å kjøre. En skylapp 
falt ned kort før start, det var 
ikke med i beregningen.  Der-
med la hoppa i vei, men hun 
roet seg fint mot andre sving. 
Mot og rundt den siste kjente 
jeg at min hest hadde mer enn 
nok igjen på tanken, sier Gjer-
mundrød som begynte med 
ponni da hun var seks. 

– Nå er jeg akkurat ferdig med 
videregående og skal inn i mili-
tæret i januar, så blir det vel 
hest inntil det. Jeg har tidligere 

vært hos Geir Flåten og lært 
mye hos ham, og nå er jeg i hel-
ger og på løp med Høitomt-stal-
len. hvor Eirik er flink til å finne 
ut av og gjøre  vinnere av heste-
ne, sier hun.

Knockout fra Truls
Amatørmatchen mot Årjäng ble 
en ubeskjeden opptreden fra 
hjemmelagets side. Truls Glit-
tum suste til et i det andre opp-
gjøret med G Man Tooma, og 
styrte siden hele showet. Der-

med ble det norsk seier også i 
den andre avdelingen og Jarls-
bergamatørene har et godt ut-
gangspunkt foran returoppgjø-
ret på den svenske grenseba-
nen senere i sommer. Poengene 
viste 111-88 i hjemmelagets fa-

vør.
– Det var aldri noen fare. Jeg 

så løpet hesten gikk sist og vis-
ste at her var det bare å sørge 
for at stallvenninnen i rygg, 
Run for Gold, aldri fikk åpning, 
poengterer Truls Glittum.

Hoppende glad etter karrierens første seier 

I HerlIg drIV: Diana Hill er suveren i front og sikrer Maren 
Andrea Gjermundrød den første kuskeseieren i totoløp.

glade jenTer:  Maren Andrea er glad og stolt etter karrierens 
første seier.

seIer: Brandy strakk skikkelig 
ut på Jarlsberg for tre uker 
tilbake. Lørdag ble det storløps-
seier på Bjerke verdt 200.000 
kroner for Jahre-hoppa.

oslo: Hester, trenere og kus-
ker fra Vestfold var med å kjem-
pe i toppen under V75-løpene 
på Bjerkebanen lørdag Oslo 
Grand Prix-dagen 2015. Aller 
sterkest var Anders Jahres 
Brandy. Hoppa kapret 200.000 
premiekroner da hun gikk til 
topps i DNTs auksjonsløp. 
Brandy var knallsterk toer i 
Hans Petter Tholfsens minne-
løp på hjemmebanen Jarlsberg 
23. mai, og nå kom altså karrie-
rens største storseier. Brandy 
har på seks starter så langt vun-
net to løp og tjent over 400.000 
kroner.

Jarlsberg-trener Geir Flåten 
kapret en sterk kaldblodsklas-
siker da stallhesten,  Sande-
fjord-traveren Galileo tok hjem 
Spenters æresløp.

Frode Hamre fulgte opp to 
stallseire på Jarlsberg fredag 
med to 100.000-kroners trium-
fer på Bjerke dagen etter. Lar-
vik-hesten Denise F Boko gikk 
til topps i et sprintløp og Tin 
Balder tok seg til topps i et stay-
erløp over voksne 3160 meter. 
Hamre hadde for anledningen 
plassert Vidar Hop i sulkyen.

sTerK  
brandy

Etter en råsterk spurt 
kunne Papagayo E 
innkassere 370 000 
kroner.
Henning Døvle

oslo: Kretsen rundt Papagayo 
E deppet ikke etter at femårin-
gen, yngst i feltet og med minst 
grunnlag, hadde travet inn til 
bronseplass og 375.000 premi-
ekroner, etter en avslutning fra 
fjerde utvendig det luktet svidd 
av. Vear-traveren spurtet strå-
lende til tredjeplass, men det 
ble for langt fram.

– Hesten kjempet på bra, men 
hver gang vi får et løp i køen, ja, 
da er det ikke tempo i front. 
Hadde Vidar valgt å kjøre fram i 
dødens tror jeg vi kunne ha 
vunnet, men man må jo tenke 
på hesten i et slikt selskap, sier 
trener Jan Kristian Waaler.

-Vi er veldig fornøyd med at 
Papagayo E kapret trippelplass. 
Han traver en fantastisk siste 
halvrunde, men det blir for 
langt fram når han må ut i tred-
je- og fjerdespor, sier eier Tom 
Andersen.

løpsrekord
BBS Sugarlight fikk overta tet-
posisjonen fra Oasis Bi etter 
600 meter. Da var Oslo Grand 
Prix 2015 i realiteten avgjort. 

Dermed havnet den feite sei-
erssjekken (halvannen million 
kroner) på andre siden av fjor-
den, hvor deleier og trener av 
BBS Sugarlight, Fredrik Sol-
berg, holder hus.

Ingen norsk hest har vunnet 

OGP siden Steinlager gikk til 
topps for 10 år siden. Nå vant 
den seksårige vallaken BBS Su-
garlight på ny bestenotering for 
løpet, 11.3a over 2100 meter.

– BBS Sugarlight var litt treg 
til å begynne med i dag, jeg lur-
te på om han ikke var helt i slag, 
men da vi gled fram og overtok 
så følte jeg at det var greit. Jeg 
trakk i snorene på oppløpet og 
mot mål var jeg ikke redd for at 
det ikke skulle gå vår vei, sier 
seierssjåfør Peter Untersteiner. 

Trener Solberg fulgte løpet 
fra NRKs studio.

-Dette var bare utrolig godt å 
oppleve. BBS Sugarlight er Nor-
ges beste hest. Vi vant Olympia-
travet på Åby. Det var surt å bli 

sittende fast i Elitloppet for to 
uker tilbake, men det er glemt 
nå. Det er jo så utrolig mye stør-
re å vinne her. Å ha en slik hest 
er noe alle drømmer om, og 
som hesteeier gjelder det bare å 
trene på og ikke gi slipp på 
drømmene, sier  Solberg.

slo fantomet
Lome Brage hadde trukket før-
stespor i kaldblodsløpet, mens 
Lannem Silje sto i annen rekke. 
Det ble utslagsgivende. Sist-
nevnte fikk et fint løp i det an-
dre paret utvendig, men måtte 
angripe 500 meter fra mål. 
Lome Brage kjempet på i tet og 
holdt sikkert unna, selv om 
Lannem Silje fullførte strålen-

de til sølv.
– Det er moro å kuske på slike 

storløpsdager. Vi måtte kjøre 
for fullt hele veien, fra første 
travsteg da bilen slapp.

Papagayo E på tredjeplass i Oslo Grand Prix

bronse gull verdt

sIKKer VInner: BBS Sugarlight forsvarer seg godt overfor en angripende Oasis Bi som henvises til 
annenplassen. Ute i banen spurter Papagayo E (9) strålende til tredje for Vidar Hop. 
 alle foTo: HennIng døVle

medalje:  Papagayo Es eiere, 
Claes Sjølin (til venstre) og Tom 
Andersen på seremoniplass.


