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Tips TB om små og store saker om 
sport og trening. Send tekst og 
bilder på e-post til sport@tb.no

del din video: Har du en video som 
du vil dele med våre lesere?  Last opp 
her: tb.no/vis/videotips

reidar lindqvist 
Sportsleder ■ 402 80 170

øyvind sætre
Journalist ■ 913 61 393

sven-erik syrstad
Journalist ■ 922 09 285

sTille Før sTorMen: Papagayo E. er tilsynelatende uberørt av det som skal skje på Bjerke travbane søndag. Vear-hesten skal kjempe 
med verdenseliten om førstepremien på 1,5 millioner kroner.  FoTo: sven-erik syrsTad

Hjemme på gården i 
Vivestad lader Papa-
gayo E. opp i ro og 
fred før det smeller  
i Oslo Grand Prix 
søndag.
Sven-erik SyrStad
sven-erik.syrstad@tb.no
922 09 285

vivesTad: – Sånne hester 
skjønner når de skal gå løp, sier 
Jan Kristian Waaler.

Papagayo E. rusler avslappet 

oslo grand priX
Startfeltet:
1. Trebol
2. Vincennes
3. Oasis Bi
4. BBS Sugarlight
5. Support Justice
6. Wind Of The North 
7. Ustinof du Vivier
8. Universe de Pan
9. Papagayo E
10. Mosaique Face

rundt på gården i Vivestad. Løf-
ter halsen og trekker inn dufte-
ne av en begynnende sommer. 

Sola står høyt. Fuglene kvitrer. 
Ikke en bilmotor er å høre. Det 
er vestfoldsk idyll på sitt beste 
på Stall Waaler.

Vestfoldsk er også den femå-
rige varmblodshingsten i enga:

■ Oppdrettet av Egil Stens-
rud fra Vear.

■ Trent av Jan Kristian Waa-
ler i Vivestad.

■ Kusket av Vidar Hop fra 
Vear.

■ Eid av Tom Andersen og 
Claes Sjölin fra Vear.

Ikke rart en og annen trav-
frelst vestfolding knapt kan 

vente til startvogna setter fart 
på Bjerke travbane søndag. Da 
går årets desidert største trav-
løp i Norge av stabelen: Oslo 
Grand Prix. Førstepremien er 
1,5 millioner kroner.

Og Papagayo E. stiller i spor 9. 
Innerst i annen rekke.

– Det var det tredje beste spo-
ret vi kunne fått, sier Jan Kristi-
an Waaler.

Junior i eliteklassen
Mange har store forhåpninger 
før de beste norske traverne 
skal ut i kamp med verdenseli-

Papagayo E. møter verdenseliten i Oslo Grand Prix

kan junior hamle opp med eliten?

sCoreT: Morten Roser 
trygget seieren som sørget for 
at Flint holder unna.  
 FoTo: reidar lindqvisT

De skaffet seg begge en 
luke, men det er like fullt 
like jevnt i toppen av  
4. divisjon.
reidar LindqviSt

4. divisjon menn
Sandefjord 3-Flint 0–2 (0–2)
Flint med sin sjette strake 
seier etter en solid defensiv 
kamp, med stor innsats og 
høy effektivitet i motsatt 
ende. Petter Hermansen 
hamret serielederen i ledel-
sen etter et nydelig fremspill 
av Marchus Hem, før et glim-
rende angrep endte med at 
Morten Roser bredsidet inn 
Audun Stjernelund Liens 
innlegg. Stort ballinnehav 
hos vertene til tross, Flint 
hadde god kontroll og med 
bunnlaget Larvik Turn 2 i 
neste kamp er sjansene store 
for at Thomas Steen Hansen 
& co. tar ferie på tabelltop-
pen.

Re FK-Halsen 1–2 (1–0) 
Halsen holder følge med 
Flint i toppen, men ikke uten 
vansker i innlandet. For Re 
ble det nærmest déjà vu fra 
forrige hjemmekamp mot 
nettopp Flint, med null po-
eng som dårlig betaling etter 
spill og sjanser. Stopper-
kjempen Truls Lian stanget 
hjemmelaget i ledelsen, men 
etter at Re misbrukte en 
kjempemulighet til å doble 
ledelsen snudde i stedet 
gjestene på få minutter. 

– Bittert med en gang, men 
når Halsen som Flint scorer 
mer enn oss, er det vel nett-
opp derfor de er topplag, sier 
trener Tore Flaatnes.

Topplag 
dro ifra
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JUbelJenTer: Teie-jentene 
kan smile etter en strålende 
vårsesong.  FoTo: privaT

Sju kamper, sju seire, 48 
scoringer, 0 baklengs. 
Teies J16-lag har vært helt 
ustoppelige i vår.
JAKOB RØREN SVANES
sport@tb.no
33 37 30 00

Teie: Etter en overbevisende 
5–0-seier over Tønsberg FK i 
siste seriekamp sikret Teies 
J16-lag seg kretsmesterskapet 

uten å avgi poeng. Bak var det 
også ryddig, og sesongen ble 
fullført etter sju kamper uten 
baklengsmål og en målfor-
skjell på 48–0.

Det rutinerte Teie-laget har 
vunnet kretsmesterskapet tid-
ligere, og to av lagets spillere 
har vunnet mesterskapet hele 
seks ganger.

Til høsten skal laget delta i 
interkretsserien, der de vil 

møte sterkere og mer variert 
motstand enn i kretsserien. 
Jentene deltar også i NM der 
de skal de skal spille åttedelsfi-
nale etter en seier over Lille-
sand i siste runde av den regio-
nale kvalifiseringen.

Teie til topps uten poengtap

sTallsTell: Trener Jan Kristian Waaler har bare godt å si om 
femåringen: – En veldig snill og rolig hest.  FoTo: sven-erik sYrsTad 

sTolTe eiere: Claes Sjölin (til venstre) og Tom Andersen fra Vear 
eier Papagayo E. FoTo: Henning døvle

Papagayo E. møter verdenseliten i Oslo Grand Prix

kan junior hamle opp med eliten?
ten på Bjerke travbane. Trener 
Waaler demper forventningene 
til egen hest.

– Papagayo E. er som en juni-
or som skal spille eliteseriefot-
ball, sier han om femåringen.

De fleste i startfeltet i Oslo 
Grand Prix er mer garvet. De 
har fra 35 til 60 løp i kroppen. 
Papagayo E. har bare 19.

– Vi er ikke favoritter, men 
mer en outsider.

– syk prestasjon
Papagayo E. har vunnet ti løp 
allerede. 2,3 millioner kroner er 

inntjent. Det kan bli mer på 
kontoen søndag. Hvis den kan 
finne fram til taktene fra forrige 
løp. Det som fikk Sveriges beste 
kusk, Bjørn Goop, til å tvitre 
følgende:

– En syk prestasjon.
Den uttalelsen kom etter at 

hesten feide inn til 1.09,5 i Gäv-
le. Noe som gjør Papagayo E. til 
den nest raskeste norskfødte 
traver gjennom tidene.

– Jeg merket tidlig under 
tempotreningen at det var noe 
spesielt med Papagayo E., sier 
Jan Kristian Waaler.

Samboer Ragnhild Diesen er 
hesteveterinær og en perfekt 
makker for travtreneren. Alle 
som har drevet med hest, vet at 
dyrets helse er alfa og omega.

– Papagayo E, sjekkes etter 
hvert løp. På den måten oppda-
ger vi småskader med en gang, 
sier Waaler.

PS! Papagayo E. er ikke enes-
te norske håp i Oslo Grand Prix. 
BBS Sugarlight og Support Jus-
tice i spor 4 og 5 utgjør sammen 
med Papagayo E. det kanskje 
sterkeste norske startfeltet no-
ensinne.

Tønsbergs Blad stoler  
på Eirik Høitomts kuske-
ferdigheter i fredagens 
løp på Jarlsberg.
HENNING DØVLE
sport@tb.no
33 37 30 00

Tønsberg: Det er et fyldig og 
spennende program Jarlsberg 
byr på denne fredagen. Den 
årlige, viktige og alltid spen-
nende matchen mellom Jarls-
bergs og den svenske grense-
banen Årjängs amatører, byr 
ofte på frisk kusking og over-
raskende utfall. Innenfor V65 
og V5-spillene er det så hele 
fem kaldblodsfelter som er 
fylt til randen, hvilket vil si 
femten hester i hvert oppgjør. 
I flere av disse løpene stiller 
svært lovende travere til start. 
V65-finalen er en særdeles 
spennende affære der utfallet 
på langt nær er gitt. Her kan 
det bli store utbetalinger. I 
dette løpet kommer fjorårets 
Folkehest Jarlsberg, Voje 
Scott, ut fra Høitomt-stallen 
etter et par måneders løps-
pause. Spennende outsider.

Tb-bankerne
Art Skogfari (V65-4/V5A-1) 
har imponert stort i sine siste 
to starter, begge under Eirik 
Høitomts tommeføring. Tre-
ner Pål Sem plasserer igjen 
landschampion Høitomt i sul-
kyen. Vestlands-gjesten Ogn-
øy Emiil kan bli en lei nøtt å 
knekke, men den hesten har 
lang reisevei. Vi tror at alt lig-
ger til rette for at Art Skogfari 
legger på til den tredje strake 
triumfen.

Moe Garm (V5A-4) ble dis-
ket i sin første start. I de to 
neste forsøkene har traveren 
til hestekaren Tor-Martin Moe 
holdt seg til rett gangart og 
vunnet. På gode tider, og Eirik 
Høitomt kusker også denne 
traveren. Moe Garm står alde-
les perfekt til i løpet fredag 
kveld. Vi stoler fullt og helt på 
at det blir Eirik Høitomts kveld 
på Jarlsberg fredag.

V65-forslag 96 (STORE 
BOKSTAVER) / 576 kroner:

1. avd.: DRIBBLING (7) – AXEL 
BUITENZORG (2) – GIGANT 
SUPER (6) – QUITE FAST (3).
2. avd.: G MAN TOOMA (2) – RUN 
FOR GOLD (3) – DREAM VA BENE 
(12).
3. avd.: LOKE FAKS (7) – RIGEL 
SCOTT (6).
4. avd.: ART SKOGFARI (12).
5. avd.: EL MURO BR (5) – 
CARMEN BOWL (1) – Hero Touch 
(2) – Appell’s Tornado (12).
6. avd.: MYHRENG BRAGE (7) 
– WIK VINTER (8) – Kodran (4) – 
Voje Scott (12) – Komnes Fossen 
(6) – Prins Philip (1).

V5A-forslag 60 (STORE 
BOKSTAVER) / 360 kroner:

1. avd.: ART SKOGFARI (12).
2. avd.: EL MURO BR (5) – 
CARMEN BOWL (1) – Hero Touch 
(2) – Appell’s Tornado (12).
3. avd.: MYHRENG BRAGE (7) 
– WIK VINTER (8) – Kodran (4) – 
Voje Scott (12) – Komnes Fossen 
(6) – Prins Philip (1).
4. avd.: MOE GARM (2).
5. avd.: ALLE 15.

DAGENS DOBBEL

DD-FORSLAG 4/24 REKKER
DD-1: 1-5/2-12.
DD-2: 7-8/1-4-6-12

en kald fredag  
på Jarlsberg

ToppkUsk: Eirik Høitomt kusker begge Tønsbergs Blads 
bankertips på Jarlsberg fredag.  FoTo: Henning døvle



Nå skal Papagayo E. også bite fra seg i 
banen 
* Tre norske håp i VG Oslo Grand Prix 

 

OUTSIDER: Papagayo E. møter verdenseliten for første gang i VG Oslo Grand Prix 
søndag. 

Foto: EIRIK STENHAUG  
(VG) 14.06.2015 11:56  
Reduser skriftstørrelseØk skriftstørrelse 
Del på Facebook Del på Twitter  

I 2013 glefset Papagayo E. på seg et kjevebrudd som satte hesten ut av 
spill i ni måneder. Nå skal hesten bite fra seg på Bjerke travbane under VG 
Oslo Grand Prix. 

Det er ti år siden Steinlager vant Norges største og mest prestisjefylte 
travløp. I år stiller Norge med et sterkt lag og tre hester med seiersmulighet. 
B.B.S. Sugarlight har vist at hesten kan gjøre opp mot verdens beste 
hester, Support Justice ble toer i løpet i fjor, og den yngste av de tre - fem 
år gamle Papagayo E. 

Hesten har bare 19 løp bak seg i karrieren, men har imponert stort og kjørt 
inn drøyt 2,2 millioner kroner. Nå skal Papagayo E. møte verdenseliten i 
kamp om førstepremien på 1,5 millioner kroner. 

http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fsport%2Fhestesport%2Fnaa-skal-papagayo-e-ogsaa-bite-fra-seg-i-banen%2Fa%2F23470521%2F&title=N%C3%A5+skal+Papagayo+E.+ogs%C3%A5+bite+fra+seg+i+banen
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fsport%2Fhestesport%2Fnaa-skal-papagayo-e-ogsaa-bite-fra-seg-i-banen%2Fa%2F23470521%2F&title=N%C3%A5+skal+Papagayo+E.+ogs%C3%A5+bite+fra+seg+i+banen


- Jeg har aldri kjent hesten bedre. Dette kan bli stort, sier trener Jan Kristian 
Waaler. 

Og at Papagayo E. kan bite fra seg er det liten tvil om, det har hesten 
vist både på og utenfor løpsbanen. Og Waaler innrømmer at han kvier 
seg litt for å komme for nær stalldøra til stjernetraveren sin. 

- Egentlig er hesten veldig snill og er fullstendig til å stole på når han får på 
seg «uniformen»; det vil si sulky og sele, men i stallboksen sin er han 
sjefen. Han biter etter dem som nærmer seg og brakk faktisk kjeven da han 
fikk kjeften i klem mellom to av gitterstengene i boksen. Den skaden satte 
ham utenfor løpsbanen i ni måneder, fra september 2013 til juni 2014, men 
man kan trygt si at han har tatt igjen det tapte, fortsetter suksesstreneren. 

Alt fra Bjerke kan du se på VG.no eller i vårt travstduio. V75-
omgangen starter kl. 14.30, mens hovedløpet starter ca. kl. 16.45 

Papagayo E. er ikke noe mer enn en outsider i årets Oslo Grand Prix, men 
Waaler har aldri kjent hesten bedre og utelukker ikke at det kan gå helt til 
topps. Fra spor ni tror han de kan spurte fra mange - kanskje alle - til slutt. 

- Det oser knallhardt tempo av årets Oslo Grand Prix. Da kan det være 
smart å ta det med ro innledningsvis – for så å forsøke å slå konkurrentene 
i spurten. 

- Artig er det uansett at vi nå har tre norske hester i verdenstoppen. Både 
B.B.S. Sugarlight og Support Justice er to fantastisk bra travere, og jeg 
holder førstnevnte for å være den knepne favoritten i årets Oslo Grand Prix, 
men slått på forhånd er vi ikke, legger han til. 

 

http://direkte.vg.no/studio/trav
http://direkte.vg.no/studio/trav
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Bildene er levert av hesteguiden.com, Lisa photo og Gerard Forni

1. Trebol
h e Hot Blues - Sally Can Wait  

e Prince Mystic

Ei: Olivia Crespi-Perez, Spania. Op: sdg. Kusk: Gabriel Angel 
Pou Pou. 

Karrieren: 71 st: 29-1-4 • 11,6a • grl 3 722 557

Stamme: Trebol er spanskfødt, men har en internasjonal 
stamtavle. Hans far er franske Hot Blues med rekord på 14,4, 
mens svenske Sally Can Wait er mor. Hun ble eksportert til 
Spania i 2007 og er mor til seks, men ingen i nærheten av 
Trebol. Morfar til Trebol er tidligere norskeide Prince Mystic.

– Trebol er herdet gjennom mange tøffe franske 
løp og er bare blitt bedre og bedre. Trente bra 
tirsdag og fra et flott spor tror jeg på god pre-
mie. Går uten baksko.

USTINOF DU VIVIER – WIND OF THE NORTH – BBS SU-
GARLIGHT. Outs: TREBOL.

Gabriel Angel Pou Pou

Født: 
22/8-1972

OSLO GRAND PRIX
2. Vincennes

hp e Spotlite Lobell - Lina Trot  
e Firm Tribute

Ei: Jean Philippe Izzo, Frankrike. Op: Bengt-Åke og Kjell Ny-
berg. Kusk: Örjan Kihlström. 

Karrieren: 44 st: 15-7-2 • 10,4a • grl 6 029 641

Stamme: Vincennes bærer gammelt blod i sine årer. Andre 
leddet er minimum 30 år gammelt. Faren Spotlite Lobell er 
Elithingst i Sverige. Moren Lina Trot travet 14,2 og tjente  
400 000 kroner. Alle avkom i startklar alder har vunnet løp. 
Hun har svensk-, dansk- og tyskfødte avkom.

– Sporet er perfekt. Herfra kan vi bestemme 
mye i startfasen. Hun er som et lyn fra start og 
sterk nok til å sitte foran. Vincennes er i flott 
form og liker 1000-meters baner. Aluminiums-
sko rundt om. En fin vinnersjanse.

VINCENNES – PAPAGAYO E – BBS SUGARLIGHT.  
Outs: USTINOF DU VIVIER.

Fabrice Souloy

Født: 
11/12-1967

3. Oasis Bi
h e Toss Out - Up Front JM 

e Self Possessed

Ei: Frackstad Lantbruks AB. Op: Giuseppe Biasuzzi, Italia.  
Kusk: Björn Goop. 

Karrieren: 50 st: 15-11-4 • 10,2a • SEK 6 001 431

Stamme: Oasis Bi er helbroren til Robert Bi som også var 
OGP-aktuell. Faren Toss Out har gjort det bra i Italia, men er 
ofte beskyldt for å lage distansesvake avkom. Moren Up Front 
JM var ustartet, men har har stor suksess i avlsboksen. Hun er 
også mor til Lacoste Bi som ble annen i UTMs hoppeavdeling.

– Sporet er jeg meget godt fornøyd med. Han 
er rask fra start og jeg håper på lederrygg, bak 
BBS Sugarlight. Kommer åpningen til slutt skal 
han ha en bra speed å by på.

BBS SUGARLIGHT – OASIS BI – UNIVERS DE PAN.  
Outs: MOSAIQUE FACE.

Stefan Pettersson

Født: 
12/4-1965

7. Ustinof du Vivier
v e Look de Star - Melba du Vivier  

e Cedre du Vivier

Ei: Stéphane Szwarc, Frankrike. Op: Jean-Yves Lecuyer, Frank-
rike. Kusk: Eric Raffin. 

Karrieren: 58 st: 27-4-4 • 11,7a • grl 5 567 747

Stamme: Faren Look de Star leverer bra både i Frankrike, men 
særlig også utenfor franske grenser. Moren Melba du Vivier 
travet selv 1.18, men tjente bare 1420 euro. Ingen store stjer-
ner i de to nærmeste leddene, men langt bak finner vi Ua Uka 
som er stammor til mye av det gode Vivier-oppdrettet.

– Glem Elitloppet. Ustinof ble hissig og mistet 
i tillegg en buss. Da kom galoppen. Han holder 
formen, er rask fra start og sterk. Det er ikke 
noe avskrekkende felt. Jeg tror min hest vinner.

USTINOF DU VIVIER – VINCENNES – UNIVERS DE PAN. 
Outs: MOSAIQUE FACE.

Sebastien Guarato

Født: 
00/0-1972

8. Univers de Pan
h e Kenya du Pont - Gypsilore 

e Pan de la Vaudere

Ei: Olivier Horvath, Frankrike. Op: Jeannine Decaudin, Frank-
rike. Kusk: Philippe Daugeard.  

Karrieren: 64 st: 20-15-8 • 10,0a • grl 13 195 715

Stamme: Univers de Pan er sin far Kenya du Ponts beste av-
kom. Kenya du Pont vant selv Criterium des 5 Ans. Morslaget 
i Univers de Pan er svakt. Moren Gyspilore travet 17,9, men 
har ikke levert mye annet, kanskje bortsett fra 1.14-traveren 
Tomboctou. 

– Ble stresset og nervøs av alt bråket på Solvalla 
og var ikke seg selv. Burde gått til finale der. Jeg 
synes han stadig går opp i form og her kjører vi 
uten press på oss. En liten outsider er han.

USTINOF DU VIVIER – SUPPORT JUSTICE – UNIVERS 
DE PAN. Outs: VINCENNES.

Philippe Daugeard

Født: 
19/10-1967

9. Papagayo E
h e Coktail Jet - Ann Speedy T  

e Speedy Tomali

Ei: Tom Andersen og Claes Sjølin. Op: Egil Stensrud. Kusk: 
Vidar Hop. 

Karrieren: 19 st: 10-3-2 • 09,5aa • grl 2 310 745

Stamme: Faren er den mangeårige franske avlschampion 
Coktail Jet som også er farfar til Ustinof du Vivier. Morslaget 
er gammelt og godt norsk tre generasjoner bakover med so-
lide leveranser hele veien. En av Norges beste hester gjennom 
alle tider, Bicycle, er fra dette slaget.

– Det så svart ut da de to beste sporene for-
svant først i sportrekningen, men spor ni kunne 
nesten ikke blitt bedre med startraske Vincen-
nes i spor to. Det er ingen som skiller seg ut som 
storfavoritt. Jeg mener min hest har løpsrekor-
den på 11.5 i kroppen. Trolig skoløs som sist. 

BBS SUGARLIGHT – MOSAIQUE FACE – PAPAGAYO E. 
Outs: SUPPORT JUSTICE.

Jan Kristian Waaler

Født: 
19/7-1972
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Slik gikk det i fjor OSLO GRAND PRIX

BBS Sugarlight ble i piggeste laget i front etter 500 
meter da Veijo Heiskanen testet for tet med Solvato. 
BBS Sugarlight åpnet første runden på 10,8. Han 
fikk siden selskap av Un Mec d’Heripre som holdt 
tempoet oppe før denne feilet med grepet ut mot 
oppløpet. BBS Sugarlight holdt strålende til fjerde. 
Franske Univers de Pan hadde fått en fin reise i annet 
og tredje utvendig. Angrepet ble satt inn i siste sving 
og 6-åringen sprintet inn til sikker seier for Philippe 
Daugeard. Support Justice hadde Geir Vegard Gun-
dersen kjørt avventende med fra spor åtte bak bilen. 
Fra fjerde innvendig fikk Gundersen tråklet seg fram 

mellom hester da oppløpet kom til synet. Support 
Justice nærmet seg Univers de Pan mot mål og tok en 
meget populær annenplass. Faktisk endte det med at 
Gundersen tok en æresrunde foran publikum til stor 
jubel før han kjørte i stallen. Solvato og Veijo Heis-
kanen bakket seg løs fra tredje innvendig mot siste 
sving og 5-åringen fløy fortest av alle ned oppløpet til 
tredje (utenfor bildet). Juliano Rags og MR XF Royal 
var med og utgjorde den norske kvartetten i løpet. 
Førstnevnte manglet spruten på oppløpet etter reise i 
dødens/annet utvendig, mens sistnevnte ble avhengt 
fra lederryggen til slutt.

Foto: hesteguiden.com

2100M. AUTO. PREMIESUM KR 2 870 000
(1 500 000 – 750 000 – 375 000 – 130 000 – 75 000 – 40 000)

4. BBS Sugarlight
v e Super Light - Sugarsweet Sid  

e Sugarcane Hanover

Ei: Stall Sugarlight & Gunnar Karlsen. Op: Konny Karlsson, 
Sverige. Kusk: Peter Untersteiner. 

Karrieren: 63 st: 18-12-8 • 09,9a • grl 3 923 081

Stamme: Faren Super Light vant Oslo Grand Prix i 2007, 
mens moren Sugarsweet Sid har Elitstoet Sidonette som mor. 
Hun er også mor til Momarken Grand Prix-vinneren First Sid 
og Europamatch-vinneren Demon Sid. Seiersrike Chilla Sid er 
tante til BBS Sugarlight. 

– Sporet ble perfekt. Jeg mener han løser bedre 
når han står litt lenger ute bak bilen, og håper og 
tror han leder hele veien. Det kjennes ut som han 
er der han var da han vant Olympiatravet. Ingen 
endringer. Aluminiumsko foran og skoløs bak.

BBS SUGARLIGHT – SUPPORT JUSTICE – VINCENNES. 
Outs: PAPAGAYO E.

Fredrik Solberg

Født: 
20/7-1978

5. Support Justice
h e Kadabra - Artisane 

e Lindy Lane

Ei: Arne Sandbæk Jr. Op: Ronnie Hansen, Stall Support.  
Kusk: Geir Vegard Gundersen. 

Karrieren: 32 st: 22-3-1 • 10,4a • grl 5 453 561

Stamme: Har den kanadiske avlssuksessen Kadabra som far.  
Moren Artisane har satt til verden to millionærer i Support 
Justice og Support Vacation. Er en av fire hester i OGP med 
ren amerikansk stamme (Mosaique Face, Wind of the North 
og  Oasis Bi).

– Resultatene er ikke blitt slik vi håpet i det 
siste, men hesten er i veldig bra form. Vi går 
tilbake til skoløs foran og aluminiumsko bak. 
Sporet er greit. Vi må være med fra start og for-
håpentligvis få en fin posisjon. Jeg har ikke mis-
tet troen på hesten, men velger å ligge litt lavt.

BBS SUGARLIGHT – MOSAIQUE FACE – SUPPORT  
JUSTICE. Outs: PAPAGAYO E.

Geir Vegard Gundersen

Født: 
1/2-1975

6. Wind of the North
v e Cantab Hall - Talk To the Wind  

e Pine Chip

Ei: Daryl Scott Bier & Joann Dombeck, USA. Op: Quantum 
Farms Corp, USA. Kusk: Daryl Bier. 

Karrieren: 62 st: 16-13-6 • 09,0a • grl 2 384 206

Stamme: Har den amerikanske avlschampionen Cantab Hall 
som far. Moren Talk to the Wind kostet 100 000 dollar som 
åring, men tjente ikke penger selv og avkommene bortsett fra 
Wind of the North har vært elendige. En søster av moren, Go-
newiththewind, havnet i Norge, men uten å sette spor.

– Er bedre nå enn i Elitloppet der sporet felte 
ham. Han er rask ut og jeg vil prøve meg litt fra 
start. Jeg tror 2100 meter passer bra. Han har 
alltid vært sterk. Det blir jernsko på alle fire. Jeg 
har stor tro på min hest.

WIND OF THE NORTH – BBS SUGARLIGHT – OASIS BI. 
Outs: MOSAIQUE FACE.

Daryl Bier

Født: 
14/7-1966

10. Mosaique Face
h e Classic Photo - Iona LB  

e Supergill

Ei: Tommy Nilsson Holding AB. Op: Lutfi Kolgjini og Anna 
Svensson. Kusk: Adrian Kolgjini. 

Karrieren: 48 st: 13-13-2 • 09,0a • SEK 9 384 713

Stamme: Faren Classic Photo ble annen i Hambletonian og 
enere en godkjent avlshingst. Moren er italienskfødte Iona 
Lb som med Supergill som far gir Mosaique Face en frisk 
4x5x3x5-kryss opå Super Bowl. Forges Lb, som vant Rex Rod-
neys ærespris, er søster til moren. 

– Mosaique Face er den beste hesten i feltet. 
Han er like god bakfra som i tet, men er av-
hengig av tempo i løpene. Jeg har god tro på 
en plass blant de tre. Ingen endringer. Går uten 
sko rundt om.

MOSAIQUE FACE – BBS SUGARLIGHT – PAPAGAYO E. 
Outs: UNIVERS DE PAN.

Lutfi Kolgjini

Født: 
12/9-1959
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Han er stilig, den spanske stjernen Trebol!  

Tekst

 TRULS G. PEDERSEN
truls@tgn.no
Foto

 GERARD FORNI

– Det blir i første rekke en spennende 
opplevelse, ikke minst å representere 
Spania i et så stort løp som Oslo Grand 
Prix. Det gjør meg stolt, sier Gabriel An-
gel Pou Pou. Søndag klokken 16.46 kjø-
rer han til fra spor én bak startbilen på 
Bjerke. Og han gjør det slett ikke uten 
ambisjoner.

– Jeg tror på min hest! Jeg har ingen 
grunn til noe annet. Trebol har vært 
en stjerne i hele sitt liv. Først hjemme 
i Spania og deretter har han jobbet seg 
opp karrierestigen her i Frankrike. Jeg 
har ingen grunn til å stå med lua i hånda 
når jeg kjører Trebol, forsikrer Pou Pou.

ØST FOR PARIS
Det er tirsdag formiddag på Alain Lau-
rents gård i Chaumes-en-Brie, rundt 40 
kilometer øst for Paris. Her er det rett-
baner og rundbaner og gode trenings-
forhold, men ikke noen spesielt vakre 
omgivelser. Det er funksjonelt og greit 

ute på en forblåst slette, men langt fra 
så idyllisk som man kan finne trenings-
gårdene til trenerne i Normandie.

– Jeg kom til Frankrike i 2011 med 
kone og to barn. Først leide jeg meg inn 
på en gård i Normandie, men det var 
for dyrt å kjøpe noe der. Istedet ville jeg 
flytte nærmere Paris og flyforbindel-
sen til Mallorca der familie og eiere hol-
der til. Da jeg fikk vite at Alain Laurent 
hadde bokser for utleie for to år siden, 
flyttet jeg dit. Jeg har et 20-tall hester 
her nå og stortrives, sier Gabriel. Selv er 
han født på Mallorca. Han hadde egent-
lig ingen planer om å flytte over «dam-

men» til Frankrike, men det var Trebol 
som forårsaket det.

VANT ALT I SPANIA
Trebol er nemlig en av de fineste ung-
hester spansk oppdrett har produsert. 
Trebo startet karrieren allerede 24. 
mai som 2-åring med å vinne på den 
langsomme banen Torre del Ram på 
øya Menorca. Da var det oppdretter Pa-
blo Salord Mesquida som var trener og 
kusk.

Trebol startet hele 12 ganger på Tor-
re del Ram som 2-åring. Til den 13. og 
siste 2-årsstarten, ble Trebol skysset 

VIVA ESPANA!
For første gang i Oslo Grand Prix-historien starter en spansk hest i storløpet. Trebol er 
ingen kastekjepp og skal utfordre det norske trekløveret på forsiden av dagens blad – og 
det er nettopp hva Trebol betyr – kløver!
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med ferdje over til Palma der Gabriel 
Angel Pou Pou tok over treneransvaret. 
De innledet med å vinne 2-års Kriteriet 
sammen på 16,7a/1700 på hovedbanen 
Son Pardo.

Som 3-åring var Trebol helt umulig 
og vant alle sine ni løp, inkludert Spani-
as suverent største travløp – Gran Pre-
mi Nacional for 3-åringer. Det er Spani-
as Derby-løp og har en førstepremie på 
nesten en halv million kroner.

Som 4-åring forsatte seiersmarsjen 
for Trebol og Pou Pou. De vant åtte av 
elleve løp sammen. Et av tapene kom i 
den første starten på Vincennes da de 
ble tredje i et storløp under vinterme-
etinget. Da ble gnisten tent.

– Trebol viste da at han kunne hev-

de seg i god fransk konkurranse. Vi dro 
hjem til Malloorca igjen og tok ytterli-
gere sju seirer på hjemmebane før vi 
bestemte oss for å prøve Frankrike for 
alvor. Vi flyttet!, forteller Gabriel Angel 
som inngikk en leieavtale på Trebol da 
de flyttet til Frankrike.

TJENER EN MILION I ÅRET
Det franske eventyret startet verst ten-
kelig. Trebol ble rammet av kolikk og 
måtte opereres. Man fryktet karrieren 
var over, men Trebol kom tilbake etter 
ni måneders pause og rakk vinterme-
etinget 2012/2013 der han vant to løp.

– Det var en enorm lettelse. Trebol 
hadde klart seg uten mén og viste seg 
god nok for Frankrike. Siden har han 

bare vokst og vokst mot de beste og jeg 
mener vi i dag har en elitehest som kan 
konkurrere mot de fleste av de beste. 
Det akter jeg å vise søndag, sier Ganbri-
el Angel Pou Pou. De siste 2,5 sesonge-
ne har Trebol tjent nesten 2,5 millioner 
kroner. Det er enormt for en hest født 
på Menorca i Middelhavet!

Tirsdag trente han Trebol litt har-
dere en siste gang før avreisen til Oslo 
med fly lørdag. Med på treningsturen 
var stallkameraten og landsmannen 
Trasgo Mixo – en 8-åring som også har 
tjent godt over millionen.

– Vi kjørte tre runder på en 1450 me-
ter lange rundbanen med ganske tung 
sand. Den siste runden fikk de strekke 
ut litt og alt virket som det skulle. Om jeg 
får det som jeg vil på søndag, så kjører 
jeg det jeg kan fra start, beholder teten 
og slipper til Ustinof du Vivier. Det had-
de vært noe, sier 42-åringen og sprekker 
opp i et stort glis. Så legger han til:

– Først og fremst er bare så forferde-
lig glad og stolt over å få representere 
Spania med Trebol. Det er stort for meg 
og for hele spansk travsport og opp-
drett. Viva Espana!

 TREBOL 15

DDet er ikke fasjonabelt på 
gården der Gabriel Angel 
Pou Pou leier seg inn.

Trebol og Gabriel Angel Pou Pou er på vei til Oslo Grand Prix.

BJÖRN GOOP og Lutfi Kolgjini har 
begge vært og kikket på den gården 
Gabriel Angel Pou Pou holder til på. 
Eieren Alain Laurent vil nemlig selge, 
men de to svenskene har takket nei til 
handel. – Det er for grått og trist der. 
Hestene mine vil ikke trives, skal Kolgjini 
ha uttalt.

Antallet travhester har holdt seg jevnt 
like under 1000 i flere år, men premi-
ene er gått opp. Premiene per løp er økt 
med over 60 prosent de siste fem årene.

Det kjøres løp på seks travbaner. 
Bare én av disse ligger på fastlandet 
(Sevilla), mens resten på øyene i Mid-
delhavet (to på Mallorca, to på Mena-
cor og én på Ibiza).

Det ble kjørt 1455 løp i Spania i 
2014. Til sammenligning ble det kjørt 
2496 travløp for varmblods i Norge.

De siste årene har stadig flere span-
ske hester forsøkt seg i utlandet, og da 
spesielt i Frankrike dit det er kortest 
og der premiene er høyest.

Spania – et trav-
land på vei opp
Spansk travsport har hatt en positiv utvikling 
de siste årene.

Nøkkeltall spansk 
travsport:
Ant travbaner: 6
Ant hester: 956
Ant løp: 1455
Total premiesum: 2 227 272 euro
Premier per løp: 1531 euro
Bedekte hp: 318
Fødte føll: 183
Benyttede hingster: 95
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Her jubler Fabrice Souloy for sin gruppe 1-seier nummer 69. Den kom da Vincennes vant Lotteriløpet i Napoli i 
begynnelsen av mai. Søndag kan Vincennes fikse også den 70.  Foto: Gerard Forni

JAGER 
GRUPPE 1- 
SEIER NR 70
Ingen hestetrener i verden har vunnet flere gruppe 1-løp 
enn Fabrice Souloy (47). Søndag kan han vinne gruppe 
1-seier nummer 70 – og det med en hest eid av en tidligere 
fransk toppdommer i fotball.

To avkom,
to vinnere!

Duke har vunnet  
Märtha-løpet!

Gliding
Myth

4-11,1/kr 680 000
e Yankee Glide u Gramolas Image  

e Balanced Image  
u Supergill-datteren Gramola

l Gliding Myth møtte årgangens beste i verdens 
største 2-årsløp, Peter Haughton Memorial. Han 
var fjerde i kvalifisering og fjerde i finalen! Der 
møtte han selveste Donato Hanover! Mer enn noe 
annet forteller dette om hingstens grunnkapasi-
tet! Den er medfødt og enorm. Det er derfor han 
på to norske avkom har to vinnere. Først og fremst 
vinneren av Prinsesse Märthas pokalløp, Duke – 
som i sin første sesong på bane er halvmillionær. 
Han har bestetid 3-14,3. men også Mahwah har 
vunnet og har bestetid på 16,6. To svært kjekke 
3-åringer av to mulige i 2014.

l Gliding Myth hadde sin beste sesong som 4-åring 
med fire seirer!

l Gliding Myth har en kjempefin morlinje. Moren 
har åtte avkom, syv av dem har startet. Mestvin-
nende er 3-årige Juanita´s Fury med 12,8a/USD 
272 000. Mormor Gramoila har ti avkom, samtlige 
har startet. Mestvinnede så langt er World Class 
Image med 11,7a/USD 242 000.

En flott hingst 
Gliding Myth er en stor og langlagt hingst med et 
uttrykksfullt hode, vel ansatt hals. Han har en meget 
godt muskelsatt kropp, samt et langt, hellende og 
godt muskelsatt kryss.

Du finner Gliding Myth hos trener Atle Gustav Hoel, 
Huseby gård, 1925 Blaker – Tlf 413 18 065

Priser: Kr 2 000 + kr 8 000 + mva. Naturlig bedekning!
Flere interessante hopper er allerede påmeldt!

Gliding Myth har bevist god nedarving og 
tilbys til en svært oppdrettervennlig pris!
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Vincennes går ute i samme luftegård som vallaken Beckman. Begge svenskfødte. Den tidligere toppdommeren i 
fotball, Jean-Philippe Izzo (innfelt), eier Vincennes sammen med Souloy. Foto: Eystein Berge og skjermdump

Sending av sæd!

4352 Kleppe v/Odd Dvergsdal
Tlf 971 88 960 • E-post: info@jaerenhingst.com

www.jaerenhingst.com

Den våkne oppdretter finner 
 Mørtvedt Jerkeld hos

Slekten er travere  
i generasjoner!

To seirer i Finland!

Mørtvedt  
Jerkeld

20,0a • 6.2 mill • 45 seirer

e Lome Elden u Mørtvedt Jerkila e Jerker 
u Torila e den betydningsfulle morfaren 

Tordenfly

MØRTVEDT JERKELD er tilbake igjen i 
Rogaland – på oppfording fra tilfredse hoppe-
eiere.

• Hingstens 3-åringer i 2014 var strålende 
– og nye utropstegn er satt i 2015! Snakk-
hesten fremfor mange er Tomeld ØK, som 
travet 22,0 i prøveløp i mars – og som etter-
på har to triumfer. Begge seirene var verdt 
kr 70 000. Sånt river! Under TGNs rangering 
i Årsrevyen var to Mørtvedt Jerkeld-hopper 
blant de ti! Jerkeld Stjerna som nummer to 
og Ness Tjo Stjerna som nummer syv!

• Fra før av er hingsten far til de klassiske 
vinnerne Wik Stjernen (Derby) og Wik Ida 
(både Hoppe-Kriteriet og Hoppe-Derby)!

• For å understreke hingtens store bredde, 
tar vi med at han også har gitt liv til: Doktor 
Jaros, Art Kjarvald, Art Nattfari, Mjølner 
Komet og Tinn Jerker. 

Pris: Kr 2 500 + kr 13 000 + mva. K.S.  
Sending av sæd.

 TRULS G. PEDERSEN
truls@tgn.no

69 gruppe 1-seirer. 134 gruppe 2-seirer. 
Det er den fantastiske fasiten til Fabrice Souloy som 

ennå ikke har passert 50 år.
– Det har gått veldig bra, men det har kostet mye 

arbeid og store investeringer også. Jeg har investert 
nærmere 30 millioner kroner i gården min. Jeg er all-
tid på jakt etter å forbedre meg selv og min virksom-
het. Man må ikke tro at man blir utlært i denne bran-
sjen. Da har man tapt, sier Souloy som holder til like 
ved den lille byen Gacé i Normandie i Frankrike. Like i 
nærheten ligger statstutteriet Haras du Pin.

– Dette er hjertet av fransk hesteoppdrett. Her er 
det hester på alle fronter, sier Fabrice Souloy.

VINCENNES LIKER IKKE VINCENNES
Søndag kommer Fabrice Souloy til Bjerke med hele 
fire hester. Han er en fast gjest på Bjerkes OGP-stev-
ner og vant Oslo Grand Prix med svenske Commander 
Crowe i 2012. Før det hadde Souloy blitt annen med 
Kool du Caux i 2006 og Exploit Caf i 2008. I år håper 
Fabrice at seiersvåpenet igjen er født i Sverige.

Den sju år gamle svenske hoppa med det ytterst 
franske navnet Vincennes traff godt i sportrekningen. 
Fra spor to bør Vincennes ha en god sjanse til en fram-
skutt plassering. Og det på en distanse som hoppa li-
ker. For tross navnet, liker ikke Vincennes seg i det 
hele tatt på Vincennes.

– Hun er en utrolig rask hoppe som trives best over 
sprint og opp til 2000 meter. Jeg startet henne en del 
på Vincennes på 2700 meter og det blir for langt for 
henne. Vincennes er ingen hest for Vincennes. Banen 
er for stor, hun liker bedre 1000-meters baner. Vi sat-
ser heller på de kortere løpene rundt om i Europa og 
holder oss stort sett unna Frankrike, sier Fabrice Sou-
loy og er storfornøyd med sporet de trakk i Oslo Grand 
Prix.

GJORDE ENDRINGER
– Annetsporet er perfekt. Trebol er sjanseløs på Vin-
cennes fra start og vi tar tet. Så kan vi bare avvente å 
se hvem som kommer og hvem man eventuelt ønsker 
å slippe til.

– Du vurderer ikke å la henne sitte foran?
– Formmessig er hun helt på topp. I Lotteriløpet 

vant hun kval og finale fra lederrygg. I Finlandia Ajo 
spurtet hun enormt til annen. I Elitloppet fikk vi ikke 
kjørt for fullt veren i kval eller finale. Det er fristende 
å sitte foran med den formen hun har inne, men sam-

tidig er hun best fra rygg. Vi får se. Örjan Kihlström er 
kanskje verdens beste kusk og gjør den vurderingen.

– Vincennes fikk en enorm formutløsning mot Lotte-
riløpet i Napoli etter å ha gått tre premieløse løp i for-
kant. Hva skyldes den enorme formforbedringen?

– Som nevnt kjørte jeg for mye lange løp med hen-
ne. Dernest gjorde jeg noen viktige endringer opp mot 
Lotteriløpet. Jeg plukket av henne sjekken, rev av alle 
skoene og skjerpet henne kraftig i trening. Det ble 
skarpe intervaller på mine rettbaner og mye raskere 
enn jeg pleier å kjøre. Det ga piffen og i startene etter-
på har hun vært veldig bra. Formen sitter i ennå, forsi-
krer Fabrice Souloy.

MERITTERT FOTBALLDOMMER ER EIER
Vincennes er født i Sverige og var en fantastisk ung-
hest i Umåker-treneren Sören Lennartssons hender. 
Hun vant såvel Oaks som Breeders’ Crown for 3-årige 
hopper. Begge løpene var verdt én million kroner styk-
ket. Året etter ble det seier i Solvalla Grand Prix, men 
5-årssesongen ble en skuffelse og Vincennes havnet 
i Frankrike på tampen av året. I februar som 6-åring 
kom Fabrice Souloy og hans hesteeiere på banen. De 
la opp så mye penger at Vincennes’ eiere valgte å selge.

– De samme eierne fra Sør-Frankrike som kjøpte 
seg inn i Commander Crowe, kjøpte også Vincennes. 
Like etterpå fikk de problemer med skattemyndighe-
tene og måtte selge igjen. Det ble til at jeg kjøpte ut 40 
prosent av Vincennes og Jean-Philippe Izzo kjøpte 60 
prosent, sier Souloy.

Jean-Philippe Izzo (52) er en tidligere toppdom-
mer i Frankrike og har dømt kamper på høyt interna-
sjonalt nivå i Europa og Afrika. Blant annet har han 
vært med på å dømme elleve Champions League-mat-
cher.

– Jean-Philippe Izzo er veldig travinteressert og 
har vært hesteeier hos meg i over ti år. Han kjøpte 
også Beckman fra de gamle eierne og har flere unghes-
ter hos meg. Det er en bra eier, sier Fabrice Souloy om 
fotballdommer Izzo som også har amatørlisens og har 
kjørt sju travløp uten å vinne ennå.

Fabrice Souloy tar også med seg Bjerkes absolutte 
banerekordholder Rue du Bac til Oslo.

– Rue du Bac er på vei mot storformen. Jeg trente 
ham på banen i Argentan torsdag og da var han me-
get bra. Han holder noenlunde samme form som da 
han vant på 10,0 på Bjerke i fjor. Annen rekke er ikke 
noe problem. Det er på slutten Rue du Bac gjør lø-
pene sine, sier Fabrice Souloy. Søndag jager han sin 
70. gruppe 1-seier – ikke rart hans Twitter-konto har 
adressen @mrgrp1...



Vakre Oasis Bi vet godt at 
han er kongen av gården. 

SVENSK NORGES
SPESIALIST
MANTORP: Han fikk ikke delta i fjor. I år er hingsten, som noe tilfeldig havnet i den 
tidligere sprangrytteren Stefan Petterssons varetekt for tre og et halvt år siden, klar for 
Oslo Grand Prix. Hvem? Den seksdoble millionæren Oasis Bi som jakter sin femte stor-
løpsseier i Norge på seks starter. 
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Tekst og foto

 LINE BJØLGERUD
line@tgn.no

Etter mange timer på veien er TGNs 
utsendte på plass på Gävbo Björkhult i 
Mantorp. Det er gården til Stefan Pet-
tersson, som ligger kun åtte kilometer 
fra travbanen. 50-årige Pettersson be-
gynte ikke å trene travhester før han 
var over 30 år. Nå er pågangen stor et-
ter suksessen med Oasis Bi. 35 hester og 
gården er full. 

– Da jeg fikk profftrenerlisensen for 
fire-fem år siden hadde jeg ti-tolv hes-
ter, og hadde tenkt til å ligge på det an-
tallet. Men så har det bare blitt mer og 
mer, sier Pettersson med et smil. 

På den 200 mål store gården bor han 
sammen med samboeren Martina Lun-
din, Oasis Bis oppasser. Gården kjøpte 
han i 1990. Da med langt færre bokser 
enn det som finnes nå. 

– Antallet hester har økt hele veien, 
og vi bygde en ny stall i september i fjor. 
Unghestene står i Askersund (en times 
kjøretur unna) fram til de er to år, så 
kommer de hit, forklarer Pettersson.

Han har kortere erfaring med tre-
ning av travhester enn mange andre 
travtrenere – og er stor sett selvlært. 
Hester har han dog vokst opp med. 

– Ingen av foreldrene mine var hes-
teinteressert, men jeg startet på ri-
deskole da jeg var tre år. Jeg drev med 
sprangridning med ponni først, før jeg 
gikk over til stor hest. Jeg har ridd på 
B-landslaget og hoppet sprangbane på 
1.60 (Grand Prix-nivå, red anm). Det 
var vanskelig økonomisk, og jeg måtte 
jobbe som en helt for å få råd til å drive 
med det. Det er kun noen ytterst få som 
tjener gode penger på den sporten. Jeg 
ga meg da jeg var rundt 30 år, forteller 
travtreneren.

TRENER FOR RIKSHESTEN
I mens hadde han jobbet på hestekli-
nikken på Mantorp travbane, hvor han 
jobbet i 20 år som veterinærassistent 
og senere som hovslager. Dermed kjen-
te han til travmiljøet uten å aktivt ta del 
i det. 

– Jeg jobbet også som dommer og 
starter på Mantorp – for å tjene penger 
til ridningen! Det var først senere at jeg 
begynte å interessere meg for travhes-
ter via min daværende samboer. Jeg er 
stort sett selvlært, men kjente mange i 
miljøet, så jeg har spurt alle jeg kjente 
om tips og råd. Spesielt Claes Svensson 
har jeg fått en del hjelp av, forteller han. 

Travinteressen økte, og rundt år 
2000 hadde han flere hester sammen 
med – og i trening for venner og kjente. 

– For fire-fem år siden ringte dem 
og sa at jeg ikke fikk ha så mange hes-
ter lenger kun med amatørlisens. Da 
måtte jeg på et kurs på Wången. En to 
ukers lang fest, så var jeg profftrener!, 
sier Pettersson halvt på spøk, halvt på 
alvor og ler. 

I 2013 var Stefan Pettersson trener 
for Rikshesten, Sveriges folkehest. Det 
– og reklamehesten Oasis Bi – har gitt 
ham et løft.

– Jeg hadde en som het Nirvana Face 
som Rikshest. Ved auksjonen på slutten 
av året ble 185 eiere med videre, som 

alle betalte 5000 kroner hver. Da hadde 
vi råd til å kjøpe en hest til som ble god. 
Derfra fikk jeg nye eiere, og noen fra 
den samme gjengen har kjøpt ytterlige-
re tre hester som står her, forteller han. 

SEIRET PÅ VINCENNES PDA-DAGEN
Vi er på besøk søndag ettermiddag, kort 
tid etter at Oasis Bi har kommet hjem 
fra Östersund. Den ni timer lange rei-
sen ser ikke ut til å ha affisert kongen av 
stallen som danser av gårde for å pose-
re for fotografen. Fra Östersund tok de 
med seg en fjerdepremie etter å ha gitt 
seg litt fra tet.

– Det var dårlig vær og banen var vel-
dig tung, spesielt i førstespor. Han fun-
gerer ikke optimalt på slike baner. Han 
er ingen typisk arbeidshest, han er bed-
re teknisk på gode baner. Dermed var 
gårdsdagens løp helt greit. Han trengte 
gjennomkjøringen før Oslo Grand Prix, 
sier 50-åringen og legger til:

– Det var en pinne som kilte seg fast 
mellom skjermen og hjulet på sulkyen, 
men vi merket ikke noe og Björn (Goop, 
kusken også i OGP, red anm) sa heller 
ikke noe. Den var borte når han kjørte 
ut og det spilte vel ikke så stor rolle. Det 
var nok mer snakk om det på tv-sendin-
gen. 

Stefan Pettersson fikk 7-åringen inn 
på stallen i desember før 4-årsseson-
gen sparket i gang. Da hadde den talent-
fulle italienskfødte unghesten allerede 
tjent over en million kroner som 2- og 
3-åring.

– Da ble han trent av Per Engblom. 
Så avviklet han for å jobbe i USA, og 
jeg hadde allerede Marshal Hacksta-
ble (starter i stayerløpet på søndag, red 
anm) i trening for eieren Per Gunnar 
Svärd. Derfor fikk jeg Oasis Bi, forteller 
Pettersson. Svärd, som driver stort med 
økologiske egg på en gård en mil unna, 
har nå flere hester i trening hos Petters-
son. 

– Hvor engasjert er eieren?
– Det hender han er med på løp, men 

som regel ser han løpene på tven. Han 
liker det best. Han kommer dog til Bjer-
ke søndag. Han var også med til Paris i 
fjor vinter, sier 50-åringen. 

Vinteren 2014 var nemlig Oasis Bi 
i Frankrike og startet to løp på Vin-
cennes. I den første starten, på Prix 
d’Amerique-dagen, ble det seier verdt 
400 000 kroner. Det er et løp Petters-
son aldri glemmer. 

– Det er den seieren jeg setter høy-
est. Det er totalt sett det største jeg har 
opplevd på en travbane, sier Pettersson. 
Martina Lundin er uening.

– Jeg synes seirene i Klosterskogen 
Grand Prix har vært morsomst. Der har 
det vært sol, fest og masse publikum. På 
Vincennes var det bare gjørme over alt, 
skyter hun inn. 

GAFFELBÅNDSKADE  
OG MAGEPROBLEMER
Karrieren har ikke bare gått på skinner 
for Oasis Bi. Toss Out-sønnen skadet 
gaffelbåndet etter å ha vunnet Kjell P 
Dahlströms minne som 5-åring. 

– Han fikk en kjenning i gaffelbån-
det som vi merket dagen før avreise til 
Oslo hvor vi skulle starte i Europamat-
chen på OGP-søndagen. Da måtte vi na-

LOME ELDEN
LES DETTE FØR DU VELGER HINGST:

Tom – Mob 997 44 310 • Inger – Mob 480 73 572 • Ingunn/Toralf – Tlf 902 39 897
www.spangberg.no • E-post: spang-b@online.no

Avgifter: Kr 2 000 ved bedekning. Kr 15 000 ved levende født føll + mva. K.S.
Veikle Balder-rabatt.

For miljø og trivsel: 

Spang-Berg 
Hingstestasjon 
2335 Stange

• Lome Elden leverte i sin debutsesong som avlshingst de fire første i 
mål i norsk Kriterium og de to første i mål i svensk Kriterium 2004.  
Året etter var hans avkom de to første i mål i norsk Derby. Han var 
også far til vinner av svensk Derby.

• I 2012 var han far til begge NM-vinnerne på Sørlandet.

• I 2013 var han også far til årets 3-åring (rangert av Årsrevyen). 
Samme år fikk han den gjeve tittelen ELITEAVLSHINGST!

• Lome Elden har levert et utall klassiske vinnere av begge kjønn  
– samt et titalls avlshingster av beste merke!

• Lome Elden leverer vinnere nesten daglig, sist uke hadde han to 
vinnere i V76 på Bjerke.

• Lome Elden er hingsten som under hele sin karriere har levert helt 
i toppen av alle statistikker.

• Benytt denne fantastiske hingsten i år – neste år gjør han muligens 
«svenske» av seg.

• Følg Lome Elden via facebook på Spangbergs profil.

FANTASTISK SÆDKVALITET – GODT EGNET FOR SENDING

Det er ikke mange som vinner store løp både 
som 2-åring og som 7-åring
 STEFAN PETTERSSON OM OASIS BI

«

Martina Lundin tar godt vare på Oasis Bi og hingsten trives godt i den lille stallen.

En to ukers lang fest, så var jeg profftrener!
STEFAN PETTERSON OM TRENESLISENSKURET PÅ WÅNGEN«
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turligvis stryke. Den gangen var det ei 
stalljente som jobbet her som skrev det 
til en som jobbet i pressen, så jeg leste 
det på nettet før jeg hadde rukket ver-
ken å stryke eller varsle eieren! Siden 
det har det vært forbud mot å uttale seg 
slik om stallhestene, forteller Petters-
son med et smil. I fjor slet hingsten og 
flere andre på stallen med mageproble-
mer en periode.  

Året før tok hingsten seg av 4-års-
eliten på Bjerke OGP-helgen. I fjor, 
som 6-åring, ble han tredje i Steinla-
gers æresløp på Momarken og vant 
så Klosterskogen Grand Prix. I år fikk 
han full uttelling i begge løpene. Søn-
dag  jakter han årets tredje seier i Nor-
ge i år.

– Jeg liker Norge! Vi har høy seiers-
prosent der, sier Pettersson og ler. Og 
han har tro på at det kan gå veien nok 
en gang.

– Jeg er meget fornøyd med tredje-
sporet. Han er rask fra start, og jeg hå-
per på lederrygg på BBS Sugarlight. Da 
kan han spurte fort med åpning til slutt, 
sier han med et glimt i øyet. Utstyret 
er slik det alltid har vært. Amerikaner-
vogn, helstengt og skoløs rundt om. 

– Hvordan er helsa hans nå?

– Den er god. Vi har ikke merket noe 
mer til gaffelbåndskaden, men vi tar 
noen forhåndsregler. Vi hverken star-
ter eller trener på dårlig underlag, da 
står vi heller over. Han ble invitert til 
Elitloppet i fjor, men vi takket nei et-
tersom vi var redd to løp på en dag 
skulle slite for mye. I år hadde jeg lyst 
til å starte, men eieren ville ikke. Jeg 
mener han hadde tålt det, så hvorfor 
eieren ikke ville er jeg egentlig ikke 
helt sikker på. Men han bestemmer, 
forteller Pettersson. 

Kort- eller mellomdistanse betyr lite.
– Fram til i år har han vært en sprin-

ter. Men han har utviklet seg så mye i 
det siste at nå går han like bra på begge 
distansene, sier treneren. Oasis Bi be-
tyr uten tvil mye for ham. 

– Det er en fantastisk hest. I fjor tjen-
te han to millioner. I år er han oppe i 
halvannen allerede, sier han om hings-
ten som blant annet ble annen bak BBS 
Sugarlight i Olympiatravet. Det er ikke 
mange som vinner store løp både som 
2-åring og som 7-åring. 

UTLANDET LOKKER
Til vinteren satser Pettersson mest 
sannsynlig mot vintermeetingen i Paris 
med Oasis Bi, som er helbror til den fer-
ske Copenhagen Cup-vinneren og ver-
densrekordholderen Robert Bi. Men 
USA er også vurdert.

– Vi satser på en vinter i Frankrike 
nå. Han har kommet opp i de summene 
i grunnlag at han kommer med i de sto-
re løpene. Han trives på Vincennes, og 
jeg tror han kan gå de lange distansene. 
Om det blir Prix d’Amerique får vise seg, 
men jeg har de største løpene i tankene, 
sier Pettersson og legger til:

– Eieren er sugen på å fly ham over til 

USA for et løp eller to. Men vi kan ikke 
gjøre begge delene. Kanskje vi satser 
mot USA neste år hvis han er frisk og 
rask. 

Først er det Hugo Åbergs memorial 
som er neste mål. Sundsvall Open Trot 
står også på planen. 

– Hva er hans beste egenskaper?
– Han er komplett! Han er startrask, 

har en bra speed og fin aksjon. Ingen 
springer fra ham. Han kommer til sin 

rett på fine baner, men ulempen er nok 
at han er litt var på baneunderlaget. 

Forhåpentligvis skal han få vise hva 
han er god for i søndagens Oslo Grand 
Prix. Løpet kretsen rundt hesten ble litt 
snurt for ikke å få starte i i fjor. 

– Vi skal vise Bjerke at de gjorde en feil 
ved å ikke invitere oss i fjor! Men vi gleder 
oss veldig. Det er det største løpet vi kom-
mer til å starte i år, og det er dette som har 
vært det store målet, sier Pettersson. 

Sammen har Stefan Pettersson og samboeren Martina Lundin videreutviklet Oasis Bi 
som nylig rundet seks millioner kroner innkjørt.

Derby-vinneren
Norheim Faksen

står til avlstjeneste hos JJ Horses,  
like ved Momarken travbane. Har 

travgenet AA.
Veterinær Jørgentvedt, tlf 918 67 591
Bestilling: Tone Wirkola, tlf 901 51 862

e-post: tone@kvakstad-gard.no

Stefan Pettersson viser stolt fram seiersbildet fra da Oasis Bi vant under Prix d’Amerique-dagen i 2014. Hans største seier så langt.
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Resultatservice
Bergsåker – fredag 24. sept

Terningkast seks!
Hallsta Lotus fikk en umulig reise i Paul 
Oscarsons Minne. Hingsten som nærmer
seg to millionær innkjørt i år svarte med å
reise fra feltet i ukjørt og flott stil.

– Jeg tok ikke sjansen på å reise til Fin-
land med Hallsta Lotus etter den svake inn-
stasen på Biri. Jeg mistenker at han hadde
fått i seg for lite væske på turen og at det var
grunnen til den svake innsatsen. Han fikk et
tungt løp i dag, men han bare reiste fra feltet
og vant lett, sier Jan-Olov Persson om 
Järvsöfaks-sønnen. 

Lome Stjernen hadde ingen mulighet mot
Hallsta Lotus, men Spikeld-sønnen bekref-
tet fin form og hang på til annenplass etter
dødens siste 900. 

Troll Jokeren fikk maks som tredje fra an-
net utvendig. Slettvoll Rambo galopperte i
tet i første sving. Han reparerte flott til fjer-
de. Faksen Jr leverte et positiv løp til femte.

– Formkurven til Faksen Jr peker opp-
over. Dette kan bli skikkelig bra framover,
tror Jan Olov Persson. 

Trippel til Persson
Edel Champ-Stora 4-åringsløp hadde 
80 000 svenske kroner til vinneren. Gustav
Larsen eier Tangen Best som fikk et tungt
løp i dødens. Han koblet grepet på ledende
Hällsjö Albert som galopperte inn mot siste
sving, men Lome Kongen-sønnen klarte
ikke å svare stallkamerat og Derby-finalist
Järvsø Rune.

– Järvsö Rune slapp å møte de beste nor-
ske i dag. Han vant lett. Tangen Best leverte
et fint løp. Han blir bedre og bedre, sier
Persson om den norskeide 4-åringen.

Tapte i siste steget
Smedheim Lilja var en av favorittene til å
hente hjem seierssjekken på 80 000 svenske
kroner i sprinten for 3-årshoppene. Inn mot
siste sving så det helt klart ut for hoppa til
Jan Ketil Brattås, men Puma Jerva og Alf
Jonnson nærmet seg meter for meter og like
oppunder mål måtte Smedheim Lilja se seg
slått av Puma Jerva (e Åsajerven) som vant
på den nye svenske rekorden 27.8v/1700.

Sint Brækken
Trons Pila spurtet strålende i det tiende 
løpet. Hoppa til Noralf P Brækken nærmet
seg Rimaggan ned hele oppløpet, men klarte
aldri å ta henne helt igjen.

– Når dere skriver sånne drittsaker om
meg i bladet deres, kan dere skrive akkurat
det dere vil om meg uten å prate med meg,
sier Noralf P Brækken før han brått legger
på røret da TGN når ham på mobilen.

Daniel
2. løp. 2640 m. Volte: 1) Järvsø Rune (17)

27.6/2680 JO Persson. 2) Tangen Best (265)
28.5/2660 JO Olsen (SEK 35 000). Upl: Lome
Odin (37) 30.8g/2660.

3. løp. 2140 m. Volte: 1) Jahnita (71) 27.9/2180
S Swartling. 4) Frisli To Jo (31) 27.5/2140 LS
Hedström (5000). Upl: Sant Piril (123) 28.3/2180. 

5. løp. 1640 m. Volte: 1) Puma Jerva (277)
27.8/1700 A Jonsson. 2) Smedheim Lilja (61)
31.2/1640 NP Brækken (35 000).

7. løp. 1640 m. Volte: 1) Hallsta Lotus (12)
22.0/1640 U Ohlsson (100 000). 2) Lome Stjernen

(64) 22.6/1640 Ø Kihlström (47 000). 3) Troll 
Jokeren (115) 22.9/1640 B Eklöf (24 000). 4)
Slettvoll Rambo (395) 23.2g/1640 RN Olsson 
(13 000). 5) Faksen JR (297) 23.2/1640 JO Pers-
son (8000). 

10. løp. 2140 m. Volte: 1) Rimaggan (69)
27.1/2180 S Engstrand. 2) Trons Pila (16)
26.3/2180 NP Brækken (12 500).

Boden – fredag 24. sept

Calle hadde flaks
Det så ikke bra ut for Haugedals Calle da
han måtte dra annetsporet med Idenors 
Peter, med seks strake seirer, i tet. 300 me-
ter fra mål galopperte Idenors Peter og
Haugedals Calle tok over teten. Det ble en
lett triumf for vallaken som ikke hadde
vunnet løp før i år. Daniel

6. løp. 2140 m. Volte: 1) Haugedals Calle (86)
28.2/2140 K Brenden (SEK 20 000). Upl: Kjølstad
Spik (78) 28.7/2180.

10. løp. 2140 m. Volte: 1) Stilig (15)
33.3/2180. 4) Bjørnli Min (54) 34.6/2160 K
Brenden (5000).

Hagmyren – søndag 26. sept
1. løp. 2140 m. Volte: 1) Linde Rappen (27)

33.7/2180 T Eriksson. Upl: Järvsö Inger (644)
41.7g/2180.

5. løp. 2140 m. Volte: 1) Vildvitter (28)
25.4/2160 RN Skoglund. 5) Oppegards Pilen (58)
27.1/2140 N Torstemo (SEK 2800). Upl: Låhne
Elden (774) 27.6g/2140.

9. løp. 2140 m. Volte: 1) Le Tout Premier (18)
17.2/2160 M Melander. Upl: Bicc’s Dignity (195)
20.7/2140.

Axevalla – søndag 26. sept
6. løp. 2640 m. Auto: 1) Lindus Key (48) 16.6 J

Laursen. Upl: Royale (56) 17.3g. 
8. løp. 2140 m. Auto: 1) Edouardo (94) 16.3 A

Svanstedt. 3) Mick Brogård (89) 16.4 T Walin
(SEK 7000). 4) KN Speedgirl (31) 16.4 O Goop
(4200).

Åringshoppe
e Järvsöfaks u Mørtvedt Fiksa,
selges.

Tlf 452 50 702

Vitesse
Rek 12.0a (satt 11/8-10), 

grl 1 455 118. Andel til salgs.
Tlf 992 27 425

Troll Sindy
1 1/2-års svart hoppe, e Lome
Elden u Bottem Trolla, til salgs.

Tlf 416 28 837

Bokli Rikka til leie
Drektig m/Stjerne Faks. Hel-
søster til Bokli Eld.

Tore Foss, tlf 913 43 122 
(ikke sms)

1-års hoppe e Love You
samme mor som SJʼs Majesty, til salgs. 

Kan evt tas tilbake som avlshoppe.
1-års hingst e Kjøstad Jo u mor e Ulfrigg, til salgs. Flott type.

Tlf 913 27 583 – 74 28 31 83

B.B.S. Sugarlight

En bror til Gidde R Icke, e 
Super Light u Sugarsweet Sid.
Katalog nr 216 (fredag 1/10) på
den svenske Kriterie-auksjonen.

Selger er Per Bergman
Tlf 0046 22671177

E-post: per.bergman@tyfonmail.se

UNGHESTER
1-års hoppe e Love You u 
Viking Kronos-hoppe.
1-års hoppe e Adams Hall u
Sonny Glamour. Begge hop-
pene er godt temt og innkjørt.
Hingsteføll e Love You u 
Viking Kronos-hoppe.
Hingsteføll e Love You u 
Daguet Rapide-hoppe.
2-års hingst e Röste Bo u 
Elding-hoppe, stor og fin type.

Du er velkommen til å både 
se på og kjøre unghestene.

Tlf 412 46 448
Se bilder i annonse under 

Markedsplassen/www.tgn.no

e Orlando Vici
Åringshingst u Fella Piner,
selges. Bud ønskes.

Tlf 482 52 510

Leie/salg
Avlshoppe e Elding. Linjeavla
på Sjur (x3). Drektig med Kra-
geboen.

Tlf 971 96 580

Starthest
Commander In Chief u topp-
hoppa High Class, selges
høystbydende. Som norskfødt
står han perfekt inne i flere
V75-løp utover vinteren.

Eier, tlf 909 73 747

Fire kbl vurderes solgt
Agne, 10-års vallak, rek
33.4v/32.3a, e Troll Jahn u 
Golan Seira.
Nordlys Balder, 6-års vallak,
rek 34.2v/33.5a, e Bokli Balder
u Dalby Dokka.
Nordlys Stjerna, 3-års hoppe
e Polar Svarten u Dalby Dokka.
Trenger banetrening.
Nordlys Rosa, 2-års hoppe e
Dalby Dokka u Mørtvedt 
Jerkeld. Trenger banetrening.
Alle hestene er friske, greie og i
full trening. Bud ønskes. Forbe-
holder meg rett til å forkaste
alle bud.

Tlf 900 18 108

MILL-hester 
til salgs

MILLGETTER, 1-års hingst
e Adams Hall u Gifts Are Great
2-13.7 e Donerail.
MILLRICK, 1-års hingst e
Fast Photo u Redhot Volo e
Pine Chip. Sjekk morslaget!
MILLSCORE, 1-års hingst 
e Millmaker u Squirrel 1.15/ 
11 seirer e Texas. Sjekk mors
søsken!

Nina Øhre Skiaker, Gran
Tlf 928 90 827

Hest Kusk Bane Dato Løp Dist St.met Løpstype St.nr Førstepr

Global Nearly K Haugstad Jägersro 28/9 1 1640 auto sulky 2 40 000
Pillow Byrds M Ulriks.-Siminski Eskilstuna 28/9 2 2140 volte sulky 9 20 000
Troll Tarzan J-O Persson Eskilstuna 28/9 5 2140 auto sulky 1 40 000
Bjørlifaks U Ohlsson Eskilstuna 28/9 5 2140 auto sulky 5 40 000
Sanor AM Berg Östersund 28/9 2 2160 volte monté 6 15 000
Salsnes Sokken AG Dahle Östersund 28/9 2 2160 volte monté 7 15 000
Bokli Pil SJ Røste Östersund 28/9 5 2140 volte sulky 8 20 000
Remelden B Eklöf Östersund 28/9 5 2160 volte sulky 12 20 000
Trønder Svarten RN Olsson Östersund 28/9 5 2160 volte sulky 13 20 000
Eldprins SH Osterling Östersund 28/9 5 2180 volte sulky 15 20 000
Shinings Boy M Kanstad Östersund 28/9 6 1640 auto sulky 1 15 000
Faste Vilja OA Lindqvist Östersund 28/9 8 2160 volte sulky 6 15 000
Lex Ole S Eriksson Östersund 28/9 8 2160 volte sulky 9 15 000
Grøttejerven J-O Persson Dannero 29/9 8 1660 volte sulky 8 16 000
Flying Bowler AK Moberg Dannero 29/9 9 2160 volte sulky 6 5 000
Desse d’Inverne M Jakobsson Solvalla 29/9 2 1640 auto sulky 6 125 000
Karamell Broline Å Svanstedt Åby 30/9 3 2140 volte sulky 5 25 000
Overall B Goop Åby 30/9 3 2140 volte sulky 8 25 000
Toclosetocall B Goop Åby 30/9 7 2140 auto sulky 12 30 000
Frodo Donnson T Strömbergsson Boden 30/9 1 2160 volte sulky 5 20 000
Bakkmo Pippo U Ohlsson Boden 30/9 1 2160 volte sulky 8 20 000
Poisson d’Avril OA Lindqvist Boden 30/9 5 3140 auto sulky 7 20 000
Fjord Støva R Bergh Boden 30/9 9 1640 auto sulky 10 40 000

NORSKE HESTER TIL START I SVERIGE

TGN 84-2010                                                                                                                                                                           47

HARSTAD • SØNDAG 24. OKTOBER

EM Hercules var storfavoritt
til å ta seg av Nordstjernen
for de varme 3-åringene, men
hingsten til Kjetil Kristoffer-
sen klarte ikke å svare en
strålende opplagt Grandiezel
på oppløpet.
EM Hercules har herjet i nord og vist seg
som en hest langt utover det normale, men
14.2-åpningen ble for tøff og More Chips-
sønnen måtte se seg slått av lillebroren til
elitloppsvinneren Iceland.

– Grandiezel har vært et eventyr fra første
dag. Jeg har aldri holdt på med trav før og
dette må kalles en pangstart, sier en stråle-
lende fornøyd eier og oppdretter Maria E
Olsen til TGN.

– Jeg fikk tak i moren til Grandiezel,
Grandezza RI for seks år siden, altså det året
Iceland ble født. Etter en periode som hob-
byhest valgte vi å bedekke henne ettersom
hun slet med en seneskade. Vi reiste til
Trøndelag for å bedekke med Tamin Sandy,
men han fikk det ikke til så da fikk broren
Tomali Sandy prøve seg. Slik ble Gran -
diezel til, forteller bodøværingen som har
forlatt Nordland og inntatt storbyen.

– Jeg har flyttet til Oslo og nå følger
Grandiezel etter. Jeg har vært i kontakt med
Trond Anderssen og neste uke reiser Gran-
diezel til hans treningsparadis i Vestre Ådal.
Gry Kanstad har vært til stor hjelp for meg,
men vi ble enige om å flytte Grandiezel 
ettersom det er et dårlig tilbud for 3-åringer
som står oppstallet i Bodø, forteller Olsen
som trente 3-åringen selv fram til oktober i
fjor.

– Jeg trente Grandiezel selv, men tiden
strakk ikke til og Gry Kanstad tok over. Hun
skal ha æren for seieren i dag. Nå gleder jeg
meg til å se hvordan Grandiezel duger på
Østlandet og håper på en flott 4-årssesong,
forteller en sprudlende Maria E Olsen. 

Oppholdsvær – god bane

1. løp. 2040 m. Auto. 3-åringer. Fpr: 24 000.

1) Polar Lilja                 36.8   HC Holm             11
2) Alm Anton                36.9   AH Stensen       185
3) Lyn Fax’n                 37.3   J Stillerud            65
4) Ra Mons                   37.9   MG Ringberg    191
Upl: Jan Lurifaks (179) 38.9g, Låhne Lukas (195)
g4.
Vinneren: 3-års hp e Elding - Skoglilja. Ei og op:
Gunnar Andersen, Røkland. Tr: Arne Nilsen. V:
1.13. D: 2.43. Pl: 1.09-2.28-1.49. Tr (5/4/1): 5.98.
■■ POLAR LILJA lederrygg, tet etter 400, pas-
set på hesten i rygg, lett. ALM ANTON tredje inn-
vendig, dødens etter 600, holdt farten fint. LYN
FAX’N tet, lederrygg etter 400, tredje innvendig,
slet 300 igjen. Tempo: 38.2/500 og 38.2/1000 
(Polar Lilja).

2. løp. 2040 m. Auto. 3-åringer. Fpr: 24 000.

1) Grandiezel                18.3   K Brenden           88
2) EM Hercules             18.3   K Kristoffersen   10
3) Anton                        20.2   G Kanstad         195

4) My Golden Vixi       20.5g AH Stensen       287
Upl: The First Lady K (328) 20.6, Neo Line (96)
21.4.
Vinneren: 3-års v e Tomali Sandy - Grandezza Ri.
Ei og op: Maria E. Olsen, Bodø. Tr: Gry Kanstad.
V: 8.89. D: 36.11. Pl: 1.00-1.00-1.00. Tr (1/2/5):
94.64.
■■ GRANDIEZEL lederrygg, angrep inn på
oppløpet, slo kloa i lederen 30 igjen. EM HER-
CULES tet, spurtslått. ANTON femte innvendig,
ut et spor og angrep 500 igjen, spurtet fint. 
Tempo: 14.2/500 og 17.3/1000 (EM Hercules).

3. løp. 1600 m. Volte. Grl u 30 000. Fpr: 14 000.

1) Moe Pila                   35.4   AH Stensen         31
2) Bjørnli Lykka           36.6   J Stillerud            17
3) Trons Elden              38.6   K Brenden           69
4) Raktilla                     39.6g Å Rønningen     170
Upl: Viktor Rozzi (90) distg, Storgardprinsen
(216) dg.
Vinneren: 4-års hp e Moe Odin - Enge Pila. Ei:
Stall Sjåvoll. Op: Einar Olsen. Tr: Gro Sølvi Sjå-
voll. V: 3.11. D: 7.90. Pl: 1.19-1.22-1.37. Tr
(6/5/1): 28.13.
■■ MOE PILA tredje innvendig og lederrygg,
angrep 250 igjen, knepent. BJØRNLI LYKKA
dødens, tet etter 300, slått 25 igjen. TRONS 
ELDEN fjerde innvendig, avhengt 600 igjen.
Tempo: 44.2/500 og 40.0/1000 (Bjørnli Lykka).

4. løp. 2040 m. Volte. Monté. Till f 100 000. Fpr:
14 000.

1) Gann Viking             27.4   SM Bendiksen     71
2) Lykke Knut               28.9   L Pedersen           14
3) Millex                       30.4   AG Rasmussen  164
4) Plenkrutt                   31.3   E-KE Bjørnstad   92
5) Bø Eva                      32.6   JM Dagsvold     119
6) Torpa Egon (237) 31.4. 7) BB Mikki (184) 33.6.
Upl: Søyset Kaos (274) dist, Ihle Smykke (877)
distr, Bjørkastjern (1159) brr. Str: 6 Arnmin, 10
Soløy Bruse.
Vinneren: 12-års h e Lapp Nils - Steinsvann Mari.
Ei: Stall Sjåvoll. Op: Arvid Østvold. Tr: Egil Sjå-
voll. V: 7.15. D: 10.32. Pl: 1.54-1.21-2.29. Tr
(9/8/11): 34.64.
■■ GANN VIKING lederrygg, tet 1000 igjen, le-
derrygg 300 igjen, ut et spor, grep 150 igjen.

LYKKE KNUT tredje innvendig, angrep 900
igjen, tet 300 igjen, ga seg helt 150 igjen. MIL-
LEX tilbaketrukket dødens, holdt sin fart til maks.
Tempo: 36.2/500 og 32.0/1000 (Plenkrutt).

5. løp. 1600 m. Volte. Grl u 50 000. Fpr: 14 000.

1) Be My Joy                18.8   MG Ringberg      39
2) Yankee Lin               19.3   J Stillerud            26
3) Mount’s Lucky         19.8   P Ahvenjärvi     119
4) Sweet Stork              18.9   AH Stensen       189
5) Millennial Jewel       20.0   J Kariniemi        404
6) Cold X (73) 19.8. 7) Roylit (139) 21.9. Upl: Arc
Chic Chick (429) 21.0, Global l’Amour (42) g2.
Str: 1 Freestyler, 6 MB’s Milla.
Vinneren: 4-års hp e Cigar Bar - Obsession. Ei:
Line Olsen Ørstad, Storslett. Op: Per-Ole Tysland.
Tr: Oddmund Eggum. V: 3.96. D: 8.77. Pl: 1.73-
1.68-2.24. Tr (5/3/2): 51.72.
■■ BE MY JOY dødens, lederrygg etter 200, ut
et spor 500 igjen, tet direkte, tok imot, men lett.
YANKEE LIN tet, slått 500 igjen, holdt sin fart.
MOUNT’S LUCKY tredje innvendig, smøg fint
med. Tempo:  19.5/500 og 19.0/1000 (Yankee Lin).

6. løp. 2040 m. Volte. Grl u 100 000. Fpr: 14 000.

1) Ulsrud Matt               33.8   J Stillerud            70
2) MG Siri                     33.8g O-B Ingebrigtsen 44
3) Mia Juni                    33.9   SM Bendiksen   147
4) Jotun Sjur                  34.0   K Roe                271
5) Prins Lauvin             34.8   Å Rønningen       44
6) Vestpol Bajas (59) 35.4g. 7) Vital Knekten
(151) 35.8g. 8) Øylars (179) 36.1g. Upl: Høiby-
faks (239) 36.5g, Dalidol (459) 36.5g, Gullungen
(294) 37.0, Bakkmo Pippo (330) 39.2g, Nimbus
(171) dg, Påljor (122) dg.
Vinneren: 9-års v e Ara Svarten - Ulsrud Guri. Ei:
Knut-Arne Karlsen, Gimsøysand. Op: Kari M 

Sørensen. V: 7.09. D: 31.37. Pl: 2.96-2.08-2.65. Tr
(7/12/13): 314.73.
■■ ULSRUD MATT lederrygg, ut 400 igjen, sto
på fint. MG SIRI tredje utvendig, angrep 600
igjen, sto på sterkt. MIA JUNI femtehest, dødens
1000 igjen, forbitravet 500 igjen, kom sterkt tilba-
ke. Favoritten: Prins Lauvin tredje utvendig, med
i angrep 600 igjen, kunne lite. Tempo: 40.2/500 og
38.2/1000 (Jotun Sjur).

7. løp. 2040 m. Volte. Grl u 350 000. Fpr: 14 000.

1) Crazy Joe                  18.2   J Stillerud          313
2) Væsterbo Future       18.3   AH Stensen         23
3) Shady Baron             18.7   J Kariniemi        176
4) Jack Sparrow            19.6g HC Holm             69
5) Davidia L                  18.2   SM Bendiksen   165
6) Poisson d’Avril (58) 18.2. 7) Max SR (100)
19.2. 8) The Last Key (453) 20.1. 9) KLM Super
Nova (102) 20.1. Upl: Ballerina Bowl (334) 19.5g,
True Colours (907) 19.6, Decent Dancer (614)
19.8, Shanti’s Scouser (306) 20.5g, Onceinalife -
time (476) 21.6, Blue Bang (328) brg.
Vinneren: 7-års v e Park Avenue Joe - Miss Celinas
Crown. Ei: Stall Sjåvoll. Op: Lars Anton Engum og
Stein Erik Engum. Tr: Egil Sjåvoll. V: 31.35. D:
239.04. Pl: 4.17-1.59-4.69. Tr (11/9/7): 1153.95.
■■ CRAZY JOE dødens, lederrygg etter 400, ut
300 igjen, grep 80 igjen. VÆSTERBO FUTURE
tet etter 200, slått 80 igjen. SHADY BARON
sjuende utvendig, leverte et fint oppløp. Tempo:
19.4/500 og 18.7/1000 (Væsterbo Future).

8. løp. 1600 m. Volte. Grl u 500 000. Fpr: 14 000.

1) Ågårds Dick              16.3   AH Stensen         89
2) Muskelmann GT       16.4   HC Holm             13
3) Vincent W                16.7   J Stillerud            84
4) Joined Forces            16.9   SM Bendiksen   158
5) Superzulu                  17.3   K Brenden         114
6) Væsterbo On Stage (203) 17.4. Upl: On Way
Laday (174) 16.9, Milius (510) 18.3, Cickan 
Laday (431) dg. Str: 4 Wolf’s Ram.
Vinneren: 8-års v e David Raymond - Sugar Lily.
Ei: Arnulf Knutsen, Ankenesstrand. Op: Sverige.
V: 8.97. D: 25.20. Pl: 1.61-1.26-1.48. Tr (6/8/5):
124.49.
■■ ÅGÅRDS DICK tet, lett. MUSKELMANN
GT tredje utvendig, angrep 400 igjen, sto på fint.
VINCENT W lederrygg, dødens 1000 igjen, 
lederrygg 500 igjen, maks. Tempo: 17.0/500 og
17.0/1000 (Ågårds Dick).

Prøveløp: Justasgoodasdad (P) 22.7, Mr Reyes (P)
24.9, Pretty Tibur (N) 26.1g, Pine Spin (N) 30.8g,
Walley’s Habibi (N) dgpp. Str: 2 Just Having Fun.

Mønstringsløp: Mille Solaia (B) 34.2g, Silkegull
(B) 00.7g.

Oms: kr 962 945

Sterkere enn Hercules
V5A-utbetaling: kr 191 149

TGN-tips: 3 rette

Omsatt kr 588 150 – 10 813 bonger
     Vinner                         Bonger         Verdi
1:  9 Gann Viking             4 116              92
2:  5 Be My Joy               2 081            183
3:  7 Ulsrud Matt               1 196            319
4:  11 Crazy Joe                     28       13 653
5:  6 Ågårds Dick                     2     191 149

Str: V5A-1: 6, 10. V5A-2: 1, 6. V5A-5: 4.
Rang: V5A-1: 8-9. V5A-2: 3-5. V5A-3: 9-6-
7. V5A-4: 9-4-6-15-7-14-1-5-2-11. V5A-5:
8-5-6.

Grandiezel slo seg forbi langt mer meritterte EM Hercules. Foto: Tore Skadal

Polar Lilja fikk 24 000 kroner for seieren i 3-årsløpet. Foto: Tore Skadal

Daniel Hansen

To avlshopper selges
Miss Crazy Lady (US) US-S 2441, født 97, e Sierra Kosmos – Matina
Lobell. Mormor er Matina Hanover. Ikke bedekt i 2010. Pris SEK 60 000.
Crowns Winner U.S. (US) US-RH 4641, f 96, e American Winner u Ruby
Crown. Søster til Scarlet Knight. Ikke bedekt i 2010. Pris SEK 50 000.
Tlf 0046 702080067 • dennis.ronnby@tele2.se • www.stallfear.com

Ozelot Sund
e Sugarcane Hanover, helsøs-
ter til den svenske elitehesten
Important Sund 12.2. Drektig
m/Dream Vacation.
Angelica Goal e Armbro Goal
u Ozelot Sund. Drektig m/
Offshore Dream.
Photomodʼl, 2-års hoppe e
SJʼs Photo u Ozelot Sund, tre-
ner bra, klar for mønstringsløp,
helsøster til 3-årige Photoma-
ker, rek 16.5. Står i trening hos
Eirik Høitomt. Selges høystby-
dende.

Tlf 971 80 815

Kbl avlshoppe
e Pål Even, drektig med 

Åsajerven, leies ut evt salg.
Tlf 996 00 940

Løpshest selges
rek 15.0, grl 220 000, fire pre-
mier i raden, selges kr 30 000.
Kan ta unghest i bytte.

Tlf 908 74 391

B.B.S. Sugarlight
1-års bror til Gidde R Icke, e
Super Light u Sugarsweet Sid.

Tlf 0046 22671177
E-post:

per.bergman@tyfonmail.se

To ganger ble BBS Sugarlight annonsert i TGN før Fredrik Solberg slo til. 
Foto: hesteguiden.com

FRA VEDMASKIN TIL 
VERDENSSTJERNE

BBS Sugarlight kostet 25 000 kroner høsten da han var ett 
år. To annonser i TGN måtte til før Fredrik Solberg slo til  
på annonsen fra svenskene. Salgsummen endte opp som 
delbetaling for en vedmaskin. 
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 KRISTINE KIHLE
kristine@tgn.no

Eventyrhistorien om BBS Sugarlight 
har mange kapitler. Han har likevel ikke 
vært solgt mer enn to ganger siden han 
ble født. Oppdretter er Konny Karlsson 
fra Västerås utenfor Stockholm. Han 
solgte BBS Sugarlights mor, Sugarsweet 
Sid, til Dalarna-amatøren Per Bergman 
og kona Annica i desember det året  
Sugarlight ble født. 

– Vi var helt i startgropen som opp-
drettere. Egentlig ville jeg ikke betale 
noe for henne i det hele tatt, men Kon-
ny ville ha 5000 kroner. Hun hadde 
vært bortleid til Björkbackens stutteri, 
og da jeg kom for å hente henne var ikke 
føllet avvent. Jeg hadde ikke hjerte til å 
la ham bli igjen. Derfor kjøpte jeg han 
med, forteller Per Bergman til TGN.

LITEN OG PUSLETE
67-modellen Bergman har et bruk sju 
mil sør for Romme i Dalarna. 

– Jeg var helt sikker på at det var den 
dårligste handelen jeg hadde gjort. Vi 
hadde tre andre føll den vinteren, og 
det var like mye jobb med Sugarlight 
som det var med de tre andre. Han var 
så liten, og så puslete…

– I ettertid er det blitt den morsom-
ste handelen jeg har gjort, beskriver 
han. 

Morsomt, ja, og rike på opplevelser 
er de blitt, Annica og Per Bergman, men 
ikke på penger! Oppdretterpengene går 
til Konny Karlsson. 

PAPIROPPDRETTER
Og han er vel bevandret i morlinjen til 
BBS Sugarlight.

– Jeg har vært hesteeier siden 1982. 
Vi var åtte stykker som startet andels-
laget Stall BK United som var bygd opp 
rundt miljøet fra fotballklubben BK 30 i 
Västerås, som senere ble andelslaget AB 
Hakkapow som har drevet med både avl 
og løpshester. Sidonette, som er mor-
mor til Sugarlight, var hesten vi begynte 
med, forteller svensken som er med og 
feirer 60-års jubileet til Sundbyholms- 
travet da vi var på tråden i forrige uke.

– I januar solgte jeg Sugarlights ett 
år eldre bror (Sugarboy Petoj e Gallant 
Baron) på auksjon. Det er faktisk før-
ste gang siden 1982 at jeg ikke eier hest, 
men jeg er mye rundt og følger med. 
I fjor da Sugarlight ble fjerde i Oslo 
Grand Prix var jeg på Bjerke, ikke umu-
lig at jeg tar turen i år også, legger Karls-
son til. 

ONKEL VAR OGP-DELTAKER
Stall Hakkapow feiret mange trium-
fer på 80- og 90-tallet med onklene til 
BBS Sugarlight. Demon Sid vant Euro-
pamatchen på Bjerke i 1997 og var med 
i Oslo Grand Prix to år senere (endte 
uten premie bak Ganymede som vant). 
First Sid seiret i Momarken Grand Prix 
i 1992 og var på vei mot europatoppen 
da han på tragisk vis endte sitt liv i en 
brann i en hestetransport i Italia året 
etter (sammen med Park Avenue Kathy 
og Meadow Prophet). 

– I 2004 bestemte andelslaget Hak-
kapow seg for å trappe ned med avl, og 
da gikk jeg ut av laget og fikk med meg 
Sugarsweet Sid som er en søster til  

Demon Sid og First Sid. Hun utrettet 
ikke mye i løpsbanen, for hun var ikke 
så sugen på å løpe. Men med Sugar- 
cane Hanover som far hadde hun solid 
stamme. Siden jeg ikke hadde ressur-
ser til å satse på de beste hingstene, ble 
jeg enig med Bosse Björk om at de kun-
ne låne hoppa mot at jeg stod som opp-
dretter. Bosse fikk rett til å døpe disse 
med stutteri-prefikset BBS, og det re-
sulterte i BBS Bigbeauty som ble solgt til  
Bergen, og BBS Sugarlight, forteller han. 

VALGTE TGN FRAMFOR AUKSJON
Tilbake til ekteparet Bergman som 
meldte BBS Sugarlight til Kriterie-auk-
sjonen i Sverige, og annonserte med 
dette i Trav og Galopp-Nytt. Men helt 
på tampen bestemte de seg for å bli 
hjemme og istedet annonsere åringen 
på nytt i dette bladet.

– Det er så mye jobb å reise på auk-
sjon, det koster krefter og da det var 
mange som ikke fikk bud, valgte vi å 
trekke. Siden broren Gidde R Icke had-
de gjort det bra vinteren 2009/2010 i 
Norge, hvor han vant tre V75-løp, be-
stemte vi oss for å satse på at det ga ham 
den reklamen vi trengte hos dere, for-
teller Per Bergman som skjøt blink til 
slutt.

Fredrik Solberg eide, som de fles-
te vet, Gidde R Icke og slo til på BBS  
Sugarlight i TGN-annonsen. 

– Jeg la faktisk ikke merke til annon-
sen første gang, forteller Fredrik Sol-
berg som handlet raskt ved annengangs 
annonsering. 

– Jeg tenkte at jeg aldri kom til å få en 
hest som Gidde R Icke, men at det var 
verdt å gjøre et forsøk… 

OPPDRETT OG VED
– Jeg var faktisk ganske nær å kjøpe  
Sugarsweet Sid, før Per Bergman. Hun 
stod nemlig til salgs på Blodbanken, 
men hun var akkurat solgt da jeg ringte 
Konny Karlsson!

For at det ikke skulle bli så lang reise-
vei for Fredrik, møttes Bergman og Sol-
berg på Karlskoga utenfor Karlstad for 
å fullføre handelen. Solberg fikk hes-
ten  og Per Bergman reiste for å hente 
en vedmaskin som ble delfinanisert av 
pengene han fikk for BBS Sugarlight. 

– Vi driver mye med ved, og har rundt 
17 hektar (1700 mål) med skog i Mälar-
dalen. Området rundt Mälaren er popu-
lært med høy befolkningstetthet, så det 
er ganske attraktiv mark, legger han til. 

– Er det litt bittert å ikke få én krone av 
oppdretterpengene?

– Konny kan snart pensjonere seg, 
han, men bittert for oss er det ikke.  
Vi er glade for at vi får være en del av 
dette. Målet er å selge gode hester, og 
det som har skjedd med BBS Sugarlight 
har vært som et eventyr for oss også.  
Vi solgte forresten en hest til, til Norge 
det året. Herecomesthesun ble kjøpt av 
Eirik Djuve på Elitauktionen, og han 
har jo også gjort det bra, legger han til. 

BROR ETTER BEANIE MM
– Hvordan er det med Sugarsweet Sid,  
lever hun?

– Hun er blitt 18 år, men er fortsatt 
sprek og har fått et hingsteføll etter  
Beanie MM som jo nesten er norsk 
gjennom Morten Waage (deleier). I 
år er hun bedekt med Gigant Neo. Vi 
har holdt oss til Super Arnie-hingster  
siden BBS Sugarlight er blitt så god.  

Heia, Sugarlight! Per Bergman kjøpte Sugarlight som føll sammen med moren og betalte til sammen 20 000 kroner. Til tross for 
at han ikke er oppdretter og har gått i tap er Per Bergman og kona Annica takknemlige for å være en del av Sugarlight-eventy-
ret. De har fortsatt moren Sugarsweet Sid, som i år har føll etter Beanie MM og er bedekt med Gigant Neo.  Foto: Privat

Konny Karlsson 
er BBS Sugarlight 
sin oppdretter. 
Her med mormor 
Sidonette. 
Foto: Privat

Han var så liten, 
og så puslete...
PER BERGMAN OM BBS 
 SUGARLIGHT SOM FØLL

«
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Han er jo etter Super Light som har 
nettopp Super Arnie som far, legger han 
til. 

BBS Sugarlight har også en 2-årig 
bror etter Alf Palema som har det 
klingende navnet Tape R Icke. Den 
eier BBS Sugarlights deleiere Gunnar 
«Murær’n» Karlsen og Knut Grønlie, 
sammen med foreldrene til Fredrik.

– Jeg tilbød mamma og pappa min 
del, ettersom deres interesse har våk-
net til liv igjen med «Sugarlight’n».  
De har ikke eid hest siden Skarving. 
Tape R Icke ser veldig fin ut. Akkurat 
nå står han hos Tom Horpestad, som 
Sugarlight gjorde på samme tiden. Han 
er lat og bedagelig, så han har godt av å 
gå sammen med andre unghester slik 
at han våkner til liv. Vi stoppet i Årjäng 
på vei hjem fra Solvalla etter Elitloppet 
og tittet på ham. Selv om han er helbror 
til Gidde R Icke, så er det en helt annen 
type, forteller Fredrik Solberg. 

POPULÆR HOS MEDIA
Annica og Per Bergman reiste ikke for å 
se BBS Sugarlight i Elitloppet, men de 
er ikke fremmed for å ta turen til Oslo.

– Vi fikk ikke billetter til å komme inn 
i hesteringen, så da ble vi hjemme! Det 
er ikke umulig at vi tar turen til Bjerke. 
Jeg har norske aner da min morfar er 
norsk, men jeg har aldri vært i Oslo. Om 
vi får lov til å komme inn i hesteringen, 
kan det hende vi kommer. Det hadde 
vært artig å treffe Sugarlight og Fredrik 
igjen, avrunder Per Bergman.

Fredrik, ja. 
– Hvordan har dette eventyret foran-

dret livet ditt?
– Det har ikke forandret meg så mye 

tror jeg, bortsett fra at jeg er blitt mer 
populær hos media! Det er blitt litt mer 
ståhei og telefoner, men det er bare 

moro. Jeg sier ja til det meste, for jeg vet 
at statistisk sett så er dette noe jeg kun 
får oppleve én gang.

SER FRAMOVER
– Hvordan er det med Sugarlight’n?

– Han ble sjekket opp av veterinær i 
slutten av forrige uke uten anmerknin-
ger. Vi konkluderte med at de to løpene 
på Solvalla ble to godt betalte hurtig- 
arbeider! Selv synes jeg han var finere i 
finalen enn i kvalifiseringen.

– Sett i ettertid, ergrer du deg over at 
han ikke ble sendt ut 700 igjen da mulig-
heten var der i Elitloppet?

– Jeg har tenkt på det, men det er 
tøft å gå i tredjespor siste 700 meter 
også. Avgjørelsen må tas der og da. Nei, 
jeg ser heller framover. Nå er det Oslo 
Grand Prix som gjelder, så får vi heller 
satse på Elitloppet neste år, sier Fredrik 
Solberg.

Lite ante han da han stod på Karl- 
skoga med 25 000 svenske kroner at 
det var en kommende verdensstjerne 
han fikk for pengene. Lørdag kan BBS  
Sugarlight skrive et nytt kapittel i sine 
memoarer. Det lille og puslete hingste-
føllet som Per Bergman betalte 15 000 
kroner for er norsk Oslo Grand Prix-fa-
voritt.

VISSTE DU AT…
…BBS Sugarlight har mange slekt-
ninger i Norge? I tillegg til søsknene 
Gidde R Icke, BBS Bigbeauty og 
2-åringen Tape R Icke, har vi Chilla Sid 
som er en søster til BBS Sugarlights 
mor  Sugarsweet Sid. Chilla Sid er mor 
til blant andre Sanner Sid. Fredrik leide 
henne av avdøde Ragnar Svinningen 
og har fått et hoppeføll (bildet) etter 
Gift  Kronos i år. BBS Bigbeauty, som er 
eid av familien Risholm i Bergen, har 
hatt en gaffelbåndskade og har derfor 
ikke startet siden tidlig i fjor høst. 

Hun utrettet ikke 
mye i løpsbanen 
for hun var ikke så 
sugen på å løpe
KONNY KARLSSON OM  
BBS SUGARLIGHTS MOR

«

Bjerke travbane
Under Klasseløpshelgen 
11.–13. september

Fredag 11. september: Første utrop kl 18.00

     Smitek as har overtatt salg og produksjon av 
T-Cart og Joyride!!

     Vi holder til på Kapp der vi produserer alle typer
     løps og treningsvogner.

     Her utfører vi service på alle typer hestevogner!

www.t-cart.no
Tlf Erik: 99592535

     EN SVEISE-  OG INDUSTRISERVICE BEDRIFT 2849 Kapp



Support Justice og Geir Vegard 
Gundersen lader opp i idylliske 
omgivelser på Nedre Ruus Gård.

I ANGREPS
POSISJON
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 TROND ASHEIM
trond@tgn.no

Det er fredag formiddag og full aktivitet på Nedre 
Ruus gård i Nittedal der familien Gundersen holder 
til. For ett år siden var vi også på besøk foran Oslo 
Grand Prix. Da var Support Justice læregutten som 
skulle ut og kjempe mot de store gutta på Bjerke. Den 
oppgaven bestod han med glans og ble bare slått av 
Univers de Pan. Hele Bjerke var i ekstase da Geir Ve-
gard Gundersen kjørte en æresrunde med sin sølv-
gutt. Resten av sesongen ble en eneste stor triumfferd 
med seieren i Jubileumspokalen og EM for 5-åringer 
som høydepunt. Da Support Justice gikk inn i vinter-
treningen var det med en forventning om at 2015 ville 
bli en sesong der hesten skulle kjempe i toppen i de al-
ler største løpene. Men idrettens verden er tøff og nå-
deløs. Man kan prestere bra, men det er ikke sikkert 
resultatene står i stil verken i forhold til prestasjo-
ner eller forventninger. Så langt har ikke resultatene 
i 2015 vært slik hele Trav-Norge håpet på for Support 
Justice sin del. 

– Foreløpig har det ikke gått slik vi hadde håpet, det 
må vi bare erkjenne, sier Geir Vegard Gundersen.

– Det er alltid greit å ta en titt bak resultatene. Fjer-
deplass i Olympiatravet, femteplass i Copenhagen Cup 
og uplassert etter startgalopp i elitloppskvalen. Hvor-
dan analyserer du prestasjonene til hesten?

– Sesongen begynte med tre seirer her 
hjemme og da kjentes Support Justice meget 
sterk og fin ut. Vi reiste derfor til Olympia-
travet med enormt med optimisme i baga-
sjen. Rett etter løpet var jeg skuffet, men 
jo mer jeg fikk løpet på avstand jo mer 
fornøyd med hesten ble jeg. Vi må nes-

ten glemme BBS Sugarlight den dagen, han var helt i 
en egen klasse. Support Justice måtte gå ute i sporene 
og leverte egentlig en kjempebra prestasjon. I Køben-
havn syntes jeg han manglet det rette trøkket, men 
han travet tross alt 10,4 –  under gjeldende verdens-
rekord over mellomdistanse – så man kan vanske-
lig si at prestasjonen ikke var god nok. Elitloppet ble 
ødelagt av startgaloppen. Travronden klokket ham til 
09,9/1600. Det er ingenting i veien med formen. En 
hest som traver 10,4am og 10,9ak etter 20 meter start-
galopp er nødt til å være i form!, sier Gundersen.

– IKKE SYND PÅ OSS
Det er dog en ting som har skuffet Gundersen. At takt-
omslaget til Support Justice ikke er blitt noe bedre fra 
i fjor. Det er kanskje også forklaringen på at det ikke 
har gått så bra som man hadde håpet. 

– Jeg håpet og trodde at han skulle utvikle seg på 
det området, men det har ikke vært noen særlig for-
bedring. Han taper i tempovekslingene, slik som i Kø-
benhavn da vi måtte slippe Classic Grand Cru foran 
oss. Han er ikke så god at han kan hente igjen det han 
taper underveis til slutt. Ikke når han møter så gode 
hester som han møter i år, sier Gundersen.

– Kan du gjøre noe i trening for å forbedre hesten på 
det området?

– Vi kan selvfølgelig kjøre mer intervaller for å ut-
vikle hurtigheten, men det er et sjansespill. Det er be-
grenset hvor mye intervalltrening en hest tåler. Det er 
bedre om hurtigheten kommer mer naturlig. De fleste 
hester blir jo hurtigere med årene, påpeker Gunder-
sen.

I EM for 5-åringer på Vincennes viste Support Jus-
tice fram starthurtighet. Den har vi ikke fått se så mye 
til i år.
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Geir Vegard Gundersen har balltreet klart hvis Twitter-trollene kommer med nye sleivspark. Neida, GV tar alle 
meningene om Support Justice med et smil.

Gjør som  
Tor-Martin Moe!

Bedekk med en ung
kvalitetshingst!

Fjord
Jerven

5-22,3v

e Åsajerven u Storeng Silva 26,7a  
e Elding u Siv Dalen  

e Lyngsvarten u Norheim Siv  
u Støva

H Fjord Jerven er en årgangstopp – som vinner 
av Erik Garbergs æresløp, 4-års Stjernen, 
tredje i norsk og tredje i svensk Derby.

H Var Månedens Hest i TGN oktober 2014.
H Fjord Jerven har styrken som sitt fremste 

våpen.
H Fjord Jerven satte ny banerekord på 22,3v, 

Leangen 8. juni 2015.

Pris: Kr 2 000 + kr 12 000 + mva. K.S.

Engødegård Avlsstasjon,  
Dombås  

– hos Ola Martin Aasen 
Tlf 456 00 649

OBS! Dette betyr at  
Fjord Jerven har STØVA  

både på mor- og farside!

NITTEDAL: Han ble hyllet som en mester etter sølvet i 
Oslo Grand Prix i fjor. Der og da var det nok mange som 
tenkte at i 2015 kommer Support Justice til å vinne stor-
løpet på hjemmebane. Men hittil i år har ikke resultatene 
svart til forventningene. Slår Support Justice tilbake på 
søndag?
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– Hesten kan åpne, men jeg tror fak-
tisk ikke han har fordel av å stå i de in-
nerste sporene. Fire eller fem tror jeg 
faktisk er bedre for ham enn spor en og 
to. Han er veldig lang i takene, det er det 
som gjør at han er litt treg i akselerasjo-
nen. Men det er tross alt det steget som 
har gjort at han står med nesten 5,5 mil-
lioner kroner på konto så vi skal ikke 
klage på det!, sier Gundersen.

Hans kone, Charlotte Teien Gunder-
sen, forteller at Geir Vegard takler ned-
turene bra. «Han er nok den som takler 
det best av oss», sier hun. Men han inn-
rømmer at han var en skuffet mann på 
vei hjem fra Solvalla på søndag.

– Jeg blir skuffet for min egen del, 
men kjente også på den følelsen av at vi 
skuffet hele Trav-Norge. Jeg vet at det 
stilles store forventninger til Support 
Justice. Og det skjønner jeg veldig godt! 
Det er ingen norsk 5-åring som har le-
vert maken til den sesongen han leverte 
i fjor. Det er helt naturlig at det stilles 
store krav til hesten i år. Men selv om 
det ikke har gått som vi håpet er det ikke 
synd på oss, ei heller eierne. Vi har alle-
rede fått oppleve mer enn de aller fles-
te får oppleve i løpet av trav-karrieren. 
Helt fra Support Justice vant Jarlsberg 
Grand Prix på målfoto og ut 5-årsseson-
gen hadde vi stang inn. Da må vi tåle litt 
stang ut. Jeg prøver å se framover og 
tenke positivt, sier Gundersen.

HØYREBEIN I FOKUS
Hester som Support Justice er gjenstad 
for mange diskusjoner, spesielt på so-
siale medier der det går sport i å mene 
mest mulig om alt mulig. Geir Vegard 
Gundersen er verken på Facebook eller 
Twitter, men han får likevel med seg en 
del av det som blir ytret. 

– Jeg får ofte høre det via hesteeiere 
på stallen. I Elitloppet kjørte jeg visst 
rett i vingen og hesten var halt under-
veis, sier Gundersen med et litt oppgitt 
smil.

– Går slike ting innpå deg?

– Man kan la seg irritere eller man 
kan le av slike ting. Jeg blir kanskje ir-
ritert i tre sekunder og så ler jeg bare 
av det. De som skriker høyest er ofte de 
som aldri har fått til noen ting innen-
for travet. Det er helt riktig at Support 
Justice drar litt på det høyre bakbeinet 
i svingene. Det kommer av den mus-
kelskaden han pådro seg høsten som 
4-åring. Det er noe han la seg til etter 
det og som sikkert alltid vil være der. 
Det høyrebeinet er ikke én prosent ver-
re i år enn i fjor! I fjor var det ingen av 
ekspertene som sa noe som helst, men 
i år er det plutselig blitt et tema, sier 
Gundersen. 

Han påpeker også at Support Justice 
bare er seks år.

– Vi skal ikke glemme det. 5-årsse-
songen var et eneste stort eventyr og 
da gikk alt som på skinner. Han møter 
hardere konkurranse i år. Europaeliten 
er meget jevn, det er mange hester som 
kan vinne løpene. Man er avhengig av 
klaff underveis skal det gå veien. Sup-
port Justice er ikke noe dårligere hest 
enn Magic Tonight. Han møtte vi to 
ganger i fjor og slo ham begge gangene. 
Kanskje trenger Support Justice denne 
sesongen på å vokse seg inn i den ypper-
ste europaeliten. Kanskje er det i år han 
er læregutt. Jeg mener i hvert fall at det 
er viktig at vi har is i magen og jobber på 
som normalt. Support Justice har en 
vanvittig kapasitet, det har ikke foran-
dret seg, sier Gundersen. 

LIGGER LAVT
Support Justice fikk sin siste interval-
løkt i går (onsdag). I dag er det fri før 
han får en lett joggetur i morgen. Lør-
dag skal han bare lade batteriene. I fjor 
kunne Geir Vegard Gundersen ligge 
lavt foran Oslo Grand Prix – både fordi 
Support Justice var fem år og på grunn 
av åttendespor bak bilen. I år står Sup-
port Justice bedre til og er ett år eldre, 
men Gundersen ønsker likevel å ligge 
lavt i forkant av søndagens batalje på 
Bjerke.

– Forventningene var ikke så store 
i fjor og det er de kanskje ikke i år hel-
ler. Det passer meg egentlig fint. I fjor 
kunne jeg sjanse og satte meg til i fjerde 
innvendig. Og det klaffet helt perfekt. 
Innvendig reise er ofte veien til suk-
sess i de store eliteløpene, med unntak 

av Elitloppet i år. Jeg drar ned skylap-
pene rett før start og vi får prøve å kjø-
re til, men det er startraske hester på 
innsiden og på utsiden av oss. Håpet er 
at vi får kommet oss ned i en bra posi-
sjon. Jeg har slett ikke mistet troen på 
min hest og tror han kommer til å trave 
et bra løp, men slik resultatene har vært 
føler jeg det er naturlig å ligge litt lavere 
enn vi har gjort før i år. Da har vi vært i 
forsvarsposisjon, nå er vi mer i angreps-
posisjon, sier Gundersen som går tilba-
ke til den vanlige balansen med skoløs 
foran og aluminiumsko bak ettersom 
han ikke følte noen stor effekt av å rive 
av alle skoene. 

For mange vil Support Justice bare 
være tredjevalg av de norske hestene 
som er med i Oslo Grand Prix. Hvem 
hadde trodd det da sesongen begynte?

– Jeg er enig i det. BBS Sugarlight blir 
meget vrien å slå fra tet og er min favo-
ritt. Jeg er ikke overrasket over at Papa-
gayo E stiller til start i hovedløpet, jeg 
er overrasket over at de ikke sa ja takk 
tidligere! Det er en enormt bra hest så 
jeg ser ingen grunn til at han ikke skal 

være med i dette selskapet, sier Gun-
dersen.

Han uttalte tidligere i sesongen at 
han følte seg trygg på at Support Justice 
ville vinne et av de store løpene i år. Har 
det forandret seg nå?

– Jeg er nok ikke like trygg på det som 
jeg var, men det er ikke slik at jeg blir 
overrasket om det skulle skje. Har vi 
klaff, kan det gå.

– Hva med planene om Prix 
d’Amerique 2016, de ligger fast?

– Det er fortsatt et stort mål, men han 
må prestere bedre enn han har gjort 
skal det være noe poeng i å være med i 
et så tøft løp. Han må dessuten tjene en 
del penger til i løpet av sesongen skal vi 
være sikret å komme med i løpet, sier 
Gundersen.

Skulle det bli en ny nedtur på søndag 
er planen klar.

– Da får vi ta et steg tilbake og heller gå 
ut i eliteløp her hjemme. Går det ikke slik 
man håper og ønsker, må man noen gan-
ger ta et steg tilbake for å komme to steg 
fram. Det gjelder ikke bare i trav, men på 
alle områder i livet, sier Gundersen.

Det går unna når Support Justice (t.h) og Glen Ord Superb får sine intervalløkter.

I øyet til Support Justice kan vi se Geir Vegard Gundersen. Øyner han OGP-triumf?

Det høyrebeinet 
er ikke én prosent 
verre i år enn i 
fjor!

«
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Livet har ikke alltid fart vel med Daryl Bier. Wind of the North har gitt ham ny vind.  Foto: Kanal75

 TRULS G. PEDERSEN
truls@tgn.no

– 2014 var et forferdelig år. To av mine 
beste hester og min far døde i løpet av 
kort tid. Da gikk jeg inn i en depresjon. 
Jeg orket ikke hestene mer og sendte 
alle ut av min trening. Etter en tur til 

Alaska med familien, klarte jeg å snu 
igjen, forteller Daryl Bier som i alle fall 
kan konstatere at han klarte å stå i mot 
rusen i den vanskelige perioden. Det er 
særlig vanskelig for en rusmisbruker.

For travsporten har både tatt og gitt 
for Daryl Bier. Han er født inn i trav-
sporten som sønn av Arthur Bier, som 

var ledende kusk på Northfield Park 
i Ohio i flere år. Arthur Bier vant over 
2000 løp og flyttet mye rundt om i lan-
det. For Daryl Bier og broren Sean var 
det ikke lett å holde følge.

VÆRT EDRU I 17 ÅR
– Jeg vokste opp i Jessup i Pennsylva-

nia, nesten uten å se min far. Jeg var og 
besøkte ham i ferier og på fridager, men 
ellers var det veldig lite jeg så til ham. 
Travbanen var et tøft sted å være for en 
ung gutt på den tiden og jeg havnet bor-
ti både alkohol og narkotika, sier Daryl 
Bier i dag. Rusen var nær ved å ta livet 
av ham.

UTSLÅTT, MEN 
IKKE FERDIG

Daryl Bier (48) har vært gjennom mer i livet enn svært mange andre opplever. Det var 
ikke gitt at Daryl skulle kjøre Oslo Grand Prix med egentrente Wind of the North på 
søndag. Han kunne like gjerne ligget «six foot under».
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STORLØPSPAKKA

KUNDESERVICE 
Tlf 22 88 30 11 
E-post: kundeservice@tgn.no
www.tgn.no

Få våre utgivelser i forbindelse med 
utvalgte storløp, torsdag før og tirsdag 
etter, i din postkasse. NOK 745 per år.
OSLO GRAND PRIX – MIDTSOMMERTRAV PÅ LEANGEN – 
JARLSBERG GRAND PRIX – KLASSELØPSHELGEN –  
ÅRSREVYEN – PRIX D’AMERIQUE – PÅSKETRAVET – ELITLOPPET

– 31 år gammel var jeg i realiteten en 
«junkie». Jeg var kommet til et punkt 
hvor jeg enten måtte gjøre noe med li-
vet mitt, eller stå i reell fare for å dø. Jeg 
møtte min svenske kone og hun reddet 
meg. Vi har nå tre herlige barn og livet 
har tatt en retning jeg nok ikke helt for-
utså som 30-åring. Det er nå 17 år siden 
jeg sist tok en drink eller noen andre 
rusmidler, sier Daryl Bier åpenhjertig.

TRIVES MED HESTENE
48-åringen, som i dag bor i Smyrna i 
staten Delaware og har Dover Downs 

og Harrington Raceway som hjemme-
baner, er en svært rutinert kusk med 
over 1900 seirer under beltet, men det 
er som trener Daryl vil være kjent.

– Jeg er en ganske god kusk, om jeg 
skal si det selv, men det er trenerdelen 
som trigger meg. Jeg har alltid hatt ev-
nen til å komme overens med hester. 
Jeg vet ikke hva det er, men det virker til 
å «klikke» mellom oss. Selv når jeg var 
i min verste rusperiode, kom jeg godt 
overens med hestene. De var min ven-
til, sier Bier som aldri har holdt seg med 
en stor stall.

– Jeg liker å kjøre hestene selv. Å ha 
kontrollen. En stor stall er ikke noe for 
meg, sier Daryl Bier.

– Er du en typisk amerikansk trener 
av natur, med mye heatkjøring og fokus 
på fart?

– Nei, jeg trener egentlig veldig lite. 
Jeg jogger dem mye, men lite fart og få 
treningsheat. Så, nei, jeg er ingen typisk 
amerikaner i så måte. jeg har sett mye 
på skandinaviske trenere og hva de gjør.

SOM GALOPPHESTER
– Hvorfor går hestene dine så bra når du 
ikke trener dem veldig hardt?

– Det kan jeg ikke svare eksakt på, 
men jeg tror man generelt trener sul-
kyhestene for mye i våre dager. Avlen 
er gått voldsomt framover og sulkyhes-
tene (travere og passgjengere, red anm) 
er blitt mer lik galopphester. De kan 
egentlig alt med en gang, men tåler ikke 
like mye trening.

– Du har kjøpt mange 3- og 4-åringer 
og utvikler dem til topphester, er det like 
lett nå?

– Nei, unghestløpene i USA har aldri 
vært så tøffe og hestene slites ut tidli-
gere. Man må finne hester å kjøpe hos 
små trenere som man vet ikke tar det så 
hardt med hestene. Å kjøpe hester fra 
karer som Jimmy Takter og Ron Burke 
er sjansesløst. Da får man bare skallet 
med hjem, sier Daryl Bier som går med 
planer om å flytte til Florida.

TO TOPPHESTER FYLLER STALLEN
– Jeg kjørte mye løp på Pompano Park 
som yngre. Nå ønsker jeg å flytte til Flo-
rida på vinteren og trene unghester der. 
Jeg har en avlshoppe og skal kjøpe årin-
ger på auksjonene i høst. Det blir mitt 
nye prosjekt, sier Daryl som bare har 
to hester på stallen. Wind of the North 
som starter i OGP på søndag og pass-
gjengeren Bandolito som har vunnet 
sju av 18 starter i år og er USAs tredje 
raskeste passgjenger i år med 07,3. Bier 
eier Bandolito selv.

– Jeg kan ikke akkurat klage på kva-
liteten på stallen, men det bør vel bli 
noen flere om man skal leve av dette, 

Wind of the North og Dave Palone på Solvalla.  Foto: hesteguiden.com

SØSTEREN til Wind of the North befinner seg i Norge! Det er Kjetil Gjedrem fra Bjerkr-
heim i Rogaland som eier den ustartede 10-årshoppa Gonewiththewind (e Muscles Yan-
kee). Gonewiththewind har ikke fått føll, men det er uheldige omstendigheter som skyldes 
det. – Gonewiththewind har hatt store problemer med å bli drektig og bære fram føll. Hun 
mistet en nyfødt føl etter Chocolatier det første året jeg hadde henne. Nå er hun bedekt 
med Orlando Vici og jeg håper at det bærer fram denne gangen. Med Wind of the North 
som bror og en ellers sterk stamme er Gonewiththewind en svært interessant avlshoppe, 
sier Kjetil Gjedrem til TGN.
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halvt spør, halvt konstaterer ameri-
kaneren som nær hadde gitt opp sul-
kysporten for ett år siden.

TRE TRAGEDIER PÅ SEKS UKER
I morgen er det akkurat ett år siden ma-
rerittet startet for Daryl Bier. I et kvalløp 
på Pocono Downs satt han opp bak den 
gode 4-årige traveren Punxsuatwney.

– Jeg satt langt bak i feltet da det plut-
selig styrtet en hest foran oss. Vi hadde 
ingen muligheter til å komme unna og 
jeg flakset gjennom luften. Jeg landet 
dårlig og fikk tre brudd i bekkenet. Enda 
verre var det å ligge hjelpeløs på banen 
og se rett bort på Punxsuatwney som 
hadde store smerter. Han hadde knekt 
beinet høyt oppe og var i realiteten fer-
dig. Veterinæren avlivet ham, mens jeg 
lå rett ved siden av og ble behandlet av 
medisinsk personell. Det var tungt, sier 
Daryl. Det skulle bli verre.

I fjor hadde Daryl Bier utviklet Mo-
dern Familiy til å bli USAs beste tra-
ver etter Sebastian K. Modern Family 
hadde tatt seks seirer og seks annen på 
14 starter og tjent over to millioner kro-
ner i 2014 da Cantab Hall-sønnen skul-
le starte i Maple Leaf Trot på Mohawk i 
Canada 19. juli.

– Han gikk et bra løp til fjerde og av-
sluttet bra. Men akkurat i det vi kom til-
bake til oppselingsboksen, falt han om 
og døde foran øynene våre. Det viste 
seg at en hovedpulsåre hadde sprukket. 
Det å se Modern Family i dødskramper 
foran øynene våre, var forferdelig. Hele 

stallen og hele min familie var veldig 
knyttet til den hesten og vi gråt og gråt 
alle sammen, erindrer Daryl Bier.

I Canada er man steinharde når hes-
ter dør i forbindelse med løp og obdu-
serer hestene nøye for å se etter mulig 
bruk av forbudte stoffer.

– Jeg er veldig glad for at de gjorde 
det, for ryktene går fort. I fire uker ble 
det testet på Modern Familiys døde 
kropp, men alle rapporter kom tilbake 
uten anmerkninger. Midt i all elendig-
heten var det bra at det ble fastslått at 
Modern Familiy var en «ren» hest, sier 
Daryl som rundet av sommeren med 
nok en tragedie.

– Min far Art var som sagt fraværen-
de i mye av min oppvekst, men da jeg ble 
rusfri og han hadde lagt karrieren bak 
seg, fikk vi ny og sterkere kontakt. Han 
flyttet ned til oss og hjalp til på stallen 
hver dag. To uker etter at Modern Fa-
miliy døde, kom ikke min far på stallen 
en morgen. Jeg dro hjem til ham og fant 
ham død på badegulvet. Det var dråpen 
som fikk det til å renne over, sier Daryl 
Bier.

BØD MINST, FIKK HESTEN
48-åringen ble deprimert og var langt 
nede, men uten å begynne med rus 
igjen. Vendingen kom da han tok med 
familien og sin svenske svigermor på 
tur til Alaska.

– Da jeg kom hjem, var suget delvis 
tilbake. Jeg hadde lenge siklet på å kjø-
pe Wind of the North, men eierne ville 
ikke selge. Jeg visste at den tidligere 
treneren Clifton Green var en av kar 
av den gamle skolen og ikke misbruk-
te hestene. Tilfeldigvis ringte eierne 
av Wind of the North omtrent på sam-
me tid som jeg hadde kommet hjem fra 
Alaska og sa at nå var hesten til salgs. Da 
løsnet det for meg igjen, sier Daryl Bier 
og ler. Vendingen var kommet.

– Vi var dog to stykker som bød på 
hesten. Rene Allard og jeg. Faktisk 
var det Rene som hadde høyeste bu-

det, men han visste hvor mye jeg ville 
ha Wind of the North og hva jeg hadde 
gjennomgått, så som den snille mannen 
han er, så lot han meg få kjøpe ham, selv 
om han bød mest. Da fikk jeg gnisten 
igjen og siden er det gått bare oppover, 
sier Daryl Bier som trekker fram ekte-
paret Dombeck – paret han eier Wind of 
the North sammen med – som en av de 
viktigste årsakene til at han er der han 
er i dag.

DOMBECKS
– Ved siden av min kone og mine barn, 
har jeg Dombecks å takke. De er gam-
le venner av min far og sto trofast ved 
min side som hesteeiere gjennom hele 
min rusperiode. Etter at jeg tørket opp, 
satset de mer på meg, men også de fikk 
seg en kraftig knekk da Modern Family 
døde. Hos Charlie Dombeck stakk det 
så dypt at han ikke ville eie hest igjen, 
men da jeg presset på for å kjøpe Wind 
of the North, nektet Charlie først, men 
så bestemte han at kona Joann skulle 
kjøpe hesten istedet. Og slik ble det! Nå 
skal vi satse på unghester sammen, for-
teller Daryl Bier.

Charlie Dombeck er en pensjonert 
forretningsmann som slo seg opp på 
salg av smykker og ikke minst kjøp og 

salg av det engelske dekketøysmerket 
Royal Doulton.

– Charlie reiste rundt og kjøpte opp 
verdifulle produkter fra Royal Doulton 
på vegne av samlere, men etter at inter-
nettet kom, ble det stadig vanskeligere 
å gjøre gode kupp, skyter Daryl Bier inn.

TRENGER IKKE LASIX
Etter at Daryl Bier fikk Wind of the 
North inn på stallen i oktober i fjor, ble 
det to måneder helt ute sele på ryggen.

– Han hadde vunnet på 09,9 i nest 
siste start, men jeg ville forme ham på 
min måte og ga ham to måneder helt fri. 
Deretter startet vi opptreningen, for-
klarer Bier. Da han kjøpte Wind of the 
North, hadde hesten konkurrert på lun-
geblødermedisinen Lasix i nesten ett 
år. Det gjør han ikke lenger.

– Jeg fant ut at han ikke trengte La-
six. Trolig hadde han blødd en gang et-
ter et løp, men det behøver ikke å skje 
igjen. Tvert i mot var Lasix negativt for 
ham. Han ble dehydrert av det og svet-
tet mye. Etter at jeg fjernet Lasix på 
ham, er han blitt mye mer tilfreds og 
svetter ikke like mye. Det er mange hes-
ter i USA som ikke trenger Lasix, men 
også mange som trenger det. Modern 
Familiy gjorde det, sier Daryl Bier.
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IRRADIA LASERSYSTEMER
Ønsker du å bruke LASER til å behandle dine hester/hunder?

Ta kontakt med IRRADIA Norge as for mer info.

STOR NYHET!
Tilleggsutstyr: Probe med hele 12 dioder, 904 nm hver på 60 mW 

(mot før 4 dioder). Gir tre ganger så rask behandling fordi den dekker 
et større område.

Vi kan komme til deg for opplæring og innføring.
(Til tider kan vi ha demo-laser for salg)

Vår kunnskap – din sikkerhet
Tlf 928 31 651 – 2010 Strømmen

www.irradia.no – www.irradia.se – info@irradia.no

Daryl Bier har 
vunnet 1900 løp. 

Foto: Kanal75

Nei, det er det ikke! Daryl Bier er in-
gen måke i sulkyen. Han har faktisk 
vunnet flere løp enn mange av de an-
dre kuskene i OGP-feltet.

– Jeg har kjørt nesten 16 000 løp 
og vunnet akkurat 1900 av dem. 
Egentlig kusker jeg mine egne hes-
ter selv, men for eksempel på Mea-
dowlands er det lurt å bruke kus-
ker som er «innafor». Det er et tett 
miljø mellom kuskene på Meadow-
lands og de gir hverandre fordeler. 
Det er ikke lett å komme utenfra om 
man ikke kjører fast på banen, sier 
Daryl Bier som har seiersrekord på 
205 seirer i samme sesong fra 2000. 
Søndag har han en bestemt oppfat-
ning om hvordan han vil kjøre Oslo 
Grand Prix.

– Lånekuskene driver gjerne og gi-
rer ham opp før start for å få ham til 
å gå fra start. Det behøver man ikke. 

Wind of the North kan åpne uansett 
og jeg vil kjøre litt fra start på Bjerke. 
Han er sterk og har også evnen til å 
avslutte. Det er en god egenskap, me-
ner Daryl Bier som håper Bjerkes ba-
nemester Johan Sund ikke pakker ba-
nen for hardt på Bjerke søndag.

– På Solvalla var banen veldig hard 
og det liker ikke Wind of the North. 
Jeg håper Bjerke er løsere i topplaget, 
sier Daryl Bier som søndag kjører sitt 
første travløp på europeisk jord.

Har vunnet 1900 løp
På Solvalla var det verdens mestvinnende kusk Dave Palone med over 
17 000 seirer som kjørte Wind of the North. Søndag sitter treneren 
opp. Er det galskap?



TRAV OG GALOPP-NYTT
Torsdag 11. juni 2015OGP-PROFIL  30

– JEG TROR  
VI VINNER...
...sier Sebastien  
Guarato (43). Den 
franske trener-
championen sikter 
seg inn på sin første 
OGP-triumf med 
vallaken Ustinof  
du Vivier.

 TRULS G. PEDERSEN
truls@tgn.no

Ustinof du Vivier er en seiersmaskin av 
dimensjoner. På 57 starter har han vun-
net 27 løp. Ustinof radet opp seirer for 
den sør-franske trener- og kuskecham-
pionen Yannick Alain Briand og fikk 
oppmerksomhet også hos «fiffen» på 
Paris-banene. Normalt er hestene fra 
Sør-Frankrike regnet som annenrangs 
i fransk travsport.

Ustinof du Vivier havnet i Szwarc-
brødrenes søkelys. De har vært store 
hesteiere i mange år og vant blant an-
net Prix d’Amerique med Kesaco Phe-
do i 2004. Ustinof du Vivier ble inn-
handlet for det som sies å være en pris 
rundt 200  000 euro (rundt 1.75 millio-
ner kroner). Samtidig ble hesten flyttet 
til Sebastien Guarato – treneren som 
kjemper med Yannick Alain Briand om 
trenerchampionatet i Frankrike.

FULL FART
Hos Guarato har Ustinof du Vivier fort-
satt på seiersveien og tok fem strake sei-
rer før han galopperte seg bort i Elitlop-
pets kval for to uker siden.

– Det var et uhell. Ustinof du Vivier 
ble hissig og tro av seg den ene bussen 
(en gummikopp på hoven som er både 
til beskyttelse og balanse, red anm) i 
starten. Da ble det galopp. Han ble også 
litt hissig av alt bråket på Solvalla, sier 
Sebastien Guarato som forsikrer om at 
formen er på plass.

– Ustinof trente veldig bra sammen 
med Billie de Montfort på søndag og 
jeg har stor tro på ham. Faktisk synes 
jeg årets Oslo Grand Prix-felt ikke er 
så bra som tidligere år og jeg mener jeg 
har den beste hesten i Ustinof du Vivier, 
sier Guarato.

– Blir det full fart fra start, eller skal 
det spares til senere løp?

– Ustinof du Vivier er vallak og ute-
stengt fra de klassiske løpene i Frankri-
ke. Derfor sparer vi ikke. Eric Raffin får 
beskjed om å klemme til fra start. Usti-
nof er kjapp ut og tåler å gå hardt i 2100 
meter. Jeg ville ikke byttet hest med 
noen, fastslår Sebastien Guarato.

NY GÅRD INNKJØPT
På treningscampen Clopin i Norman-
die har han bygd opp et treningskonsept 

der han utelukkende kjører interval-
ler med hestene. Det går i høy fart på en 
rettbane som er alt annen enn rett. Den 
bukter seg som en slange langs en vei.

– På den måten henger ikke heste-
ne på en tom, men lærer seg å løpe litt 
mot høyre og litt mot venstre, forklarer 
Guarato som har en voldsom pågang 
av hest og er i ferd med å bygge seg en 
ny treningcamp, kloss inntil stedet der 
han trener sine unghester, 10 minutters 
kjøring fra hovedfarmen.

– Jeg vil ha flere strenger å spille på 
og har kjøpt denne gården for å ha et 
tredje sted å trene på, sier Sebastien 
som har en seiersprosent på over 21 i 
år. I pengevei er det blitt over 31 millio-
ner kroner innkjørt på stallen så langt i 

år og da ligger det an til en fin årsfortje-
neste når vi vet at treneren kvitterer ut 
15 prosent av premien i Frankrike.

VIL REVANSJERE RAPIDE LEBEL
Søndag kommer Sebastien Guarato 
til Oslo Grand Prix for tredje gang. Så 
langt har han to beskjedne femteplas-
ser. Med Roxane Griff i 2012 og Rapide 

Lebel året før. Sistnevnte hadde en iko-
nisk duell med Yarrah Boko der begge 
nektet å gi seg og begge ble slitne i reg-
net i 2012.

– Ustinof du Vivier er en mye mer 
anvendelig hest og med en bedre gange 
enn Rapide Lebel. Jeg tror vi får vår re-
vansje i år og at alle gode ting er tre, sier 
en kampklar Sebastien Guarato.

Sebastien Guarato har funnet 
fram helt riktig lue når han 
klapper Ustinof du Vivier 
etter en av mange seirer.  
 Foto: Gerard Forni

EIERNE til Ustinof du Vivier kommer ikke til Bjerke for å se sin hest, men det gjør oppdret-
teren. Og det er ingen hvem-som-helst. Jean Yves Lecuyer er mannen bak de meget gode 
hestene med oppdretternavnet Vivier. Elitlopps-vinneren Hadol du Vivier og Fakir du Vivier 
var begge fantastiske hester for mange år siden. Jeanbat du Vivier var en annen topphest 
fra Lecuyer. Sistnevnte ble forøvrig solgt til Szwarc-brødrene og startet blant annet på 
Meadowlands i USA. Nå er det Ustinof du Vivier som skal ære Vivier-navnet.

Ustinof du Vivier mønstres av en som har sett alle Oslo Grand 
Prix-løpene som er kjørt – Marit Eggen.  Foto: Eystein Berge

Disse to trenerchampionene står bak Ustinof du Vivier. Yan-
nick Alain Briand vinner flest løp, mens Sebastien Guarato 
tjener mest penger.  TGN-foto/TGP
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Tittelforsvarerne Univers de Pan og 
Philippe Daugeard tar ny sats mot Bjerke 
og Oslo Grand Prix.  Foto: Per Erik Hagen

UNIVERS JAKTER 
ANDRE STRAKE
Univers de Pan vant 
Oslo Grand Prix i 
fjor. I år slår han fra 
outsidernes rekker.

 TRULS G. PEDERSEN
truls@tgn.no

– Etter det vi har prestert i år, kan vi 
ikke regnes blant favorittene. Men jeg 
mener formen er mye bedre enn raden, 

sier sympatiske Philippe Daugeard som 
både deleier, trener og kjører Univers 
de Pan. I fjor spurtet Univers de Pan 
hjem hele Oslo Grand Prix fra annen 
rekke. I år har Univers de Pan fått før-
ste rekke fra start, men helt ytterst på 
vingen.

– Sporet gjør sitt til at det ser tungt 
ut, men vi skal kjøre og gjøre det beste 
vi kan. Univers de Pan er i alle fall bedre 
enn det han viste på Solvalla sist. det er 
jeg sikker på, sier Daugeard.

– Hva var de som hendte på Solvalla, 
egentlig?

– Univers de Pan ble veldig nervøs 
av alt bråket fra publikum. Han ble 

rett og slett redd og sprang rett i bilvin-
gen. Det hjalp ikke på og han var veldig 
spent under løpet. Men likevel er jeg 
skuffet over at han ikke tok seg til fina-
le. Han burde ha vært med der, ser Phi-
lippe Daugeard som har hatt et tungt år 
etter Univers de Pans OGP-seier for ett 
år siden.

BLE SKADET
– Vi fulgte planen og trappet ned etter 
Oslo Grand Prix-seieren for å lade opp 
mot Prix d’Amerique som var det nes-
te store målet. Alt gikk som på skinner, 
men i oktober pådro han seg en skade i 
hasen i luftegården. Den hang lenger i 

enn vi hadde håpet og Prix d’Amerique 
forsvant for oss. Det har liksom vært 
tyngre å få ham i gang igjen etter ska-
den, men jeg mener bestemt at han er 
bedre enn formen indikerer og har tro 
på at han kanskje kan overraske på søn-
dag, mener treneren og kusken til hes-
ten som kan bli den første siden Gidde 
Palema for 12 år siden, som vinner Oslo 
Grand Prix to år på rad.

Blant de øvrige dobbeltvinnerne fin-
ner vår egen Rex Rodney (86/87) og 
svenske Copiad (94/95). Grande Fran-
ces vant også to ganger på rad, men ikke 
to år på rad. Hun vant i 1976 og 1978, 
mens OGP ikke ble kjørt i 1977.

22. juni i fjor ble Univers 
de Pan og Timoko hyllet 
på Vincennes for sine 
store seirer i Frankrike. 
 Foto: Scoop Dyga

Univers de Pan ble hyllet 
som en stor vinner av  
Oslo Grand Prix i fjor. 

 Foto: hesteguiden.com
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Kronprinsen fra Vestfold

VIVESTAD: Han vant Kriteriet som 3-åring. Jarlsberg Grand Prix i fjor. Etter herding i 
Tyskland og Frankrike på tampen av fjoråret har Papagayo E tatt steget opp i eliten i år. 
Søndag forgyller 5-åringen Oslo Grand Prix. Kan han ta seg av «heile sulamitten»?
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Tekst og foto

 KRISTINE KIHLE
kristine@tgn.no

Da TGN tidlig i forrige uke var på trå-
den for å invitere seg selv på besøk til 
Papagayo E og Jan Kristian Waaler, 
var det med tanke på at hesten kom 
til å bli favoritt til å vinne Europamat-
chen. Torsdag tok den sindige lyslug-
gen av en trener og deleier Tom An-
dersen er forlengs salto og takket ja 
til den siste OGP-billetten. En billett 
de hadde vært tilbudt en god stund, 
men takket nei til. Vi burde vel ikke bli 
overrasket. Jan Kristian har forundret 
en hel travnasjon før. Viking Frecel 
var ikke mer enn fire år da han takket 
ja til OGP-plass for første gang for tre 
år siden. Det var imidlertid ikke Waa-
ler som fikk det for seg denne gangen. 
Onsdag kveld i forrige uke var det eier-
en som fikk det. Han tok en telefon til 
treneren som ikke fant motargumen-
ter. 

– Da hest nummer ni var spansk følte 
jeg vi måtte gjøre noe. Vidar (Hop) bør 
jo få en sjanse til å revansjere VM-inn-
satsen…

– Det er ikke sikkert at det går, men 

han skal i hvert fall få en sjanse, sier 
Tom med et ertent glimt i blikket. 

HOP’N VISSTE INGENTING
«Hva sa Vidar?». Jan Kristian stiller 
spørsmålet til Tom som svarer at han 
ble overrasket, men at han selvfølgelig 
skulle møte opp med blankpussede sko!

Kusken visste altså ingenting. 
– Hva var det som fikk dere til å rever-

sere avgjørelsen?
– Jeg tok en titt over de ni som had-

de takket ja og tenkte at Papagayo ville 
ha en god sjanse til å kjempe i fremste 
rekke. Det norske landslaget har plun-
dret litt i de to siste startene. Det føltes 
riktig at en fra juniorlaget fikk komme 
opp, sier Tom som eier sammen med 
kameraten Claes Sjölin. 

– Hesten er hel og frisk til tross for 
at han har gått tøffe løp i år. Neste år er 
det ikke sikkert at han er aktuell, man 
vet aldri. Europamatchen er heller ikke 
noe gaveløp. Får man et dårlig spor der 
er det ikke lett å hente en laurbærkrans 
der heller, legger treneren til. 

GODT FORBEREDT
– Så du har ikke blitt «skremt» av mat-
chingen du gjorde med Viking Frecel?

– Nei, han fikk da femte som 5-åring 
og hadde Papagayo hatt det samme ut-
gangspunktet så hadde han sittet klis-
tret i rygg på Sebastian K. Det kan jeg 
love! Viking Frecel hadde ikke den sam-
me klassen som Papagayo E. Han har en 
helt annen hardhet og distanse i krop-
pen. Han er veldig godt forberedt for 
denne oppgaven, sier Jan Kristian be-
stemt.

Papagayo E har travet 12,0 eller bed-
re hele seks ganger siden han ble fjerde 
fra dødens i Derby i fjor etter startga-
lopp. Han travet 13,1 over lang distanse 
i Grosser Preis von Deutchland, og no-
terte 09,5 sist i Gävle. Det er kun Julia-
no Rags av de norskfødte har travet for-
tere enn Vestfold-hesten.

– Sist travet han på 1.06-tallet i tred-
je, fjerdespor siste 800 og viste fram 
enn speed jeg aldri har sett maken til 
tidligere. Gjentar han den prestasjonen 
kan han til og med være med fra 4.–5. 
utvendig i Oslo Grand Prix, mener Tom. 

VOKST PÅ REISER
Etter Derby i fjor var Papagayo E på to 
langturer. Først den nevnte turen til 
Tyskland der Coktail Jet-sønnen le-
verte en hederlig innsats til tredje som 

førstereisgutt. Deretter Frankrike-tu-
ren og start i 4-årsløpet Criterium Con-
tinental rett oppunder jul. Det ble ikke 
penger fra annen rekke, men det stod 
ikke på innsatsen. 

– Vi lærte mye av oppholdet i Frank-
rike begge to. Hesten ble roligere og har 
vokst mye på de erfaringene. Selv fikk 
jeg nyttige treningstips av å campere på 
Grosbois hos Anders Lindqvist. Etter at 
vi kom hjem fra Frankrike har ikke Pa-
pagayo travet en eneste bakke. Det var 
også et tips jeg fikk av Asbjørn Mehla 
som hadde opparbeidet seg erfaringer 
i treningsløypa (1600 meter) før vi flyt-
tet hit, medgir Jan Kristian. 

FRA BAKKE TIL FLATE
– Så du har endret treningsopplegget ditt 
etter at dere kom hjem fra Paris? 

– Det må du nesten utdype:

33

Jan Kristian Waaler har endret på treningsopplegget sitt etter at Papagayo E startet på Vincennes rett før jul. Et opphold på 
det gigantiske treningsenteret Grosbois hvor det ikke er noe særlig med bakker fikk han til å bruke denne flata på 600 meter i 
stedet for bakkene i skogen bak. 

Holmedal. 5 rok, 115 kvm. Totalt 17,5 ha.
Pris: 3 000 000 SEK
Adress: Tveten Solbacka,  
672 94 Årjäng
Mäklare: Patrik Andersson.  
Tel. 0046 (0)705503891
Påkostad gård som är ypperlig för  
den som vill driva trav- eller  
ridverksamhet.
Mycket charmigt bostadshus med 
mycket av det gamla bevarat, men 
ändå moderniserat.
Bra arrondering på markerna för häst.
Goda solförhållanden vid bostaden.

Svensk Fastighetsförmedling 
Tel 0573 711510 
Storgatan 49, Storgatan 49, 672 30 ÅRJÄNG 
www.svenskfast.se 

Har DU åring? 
• Vi temmer og grunntrener fram til mønstringsløp, også for viderelevering til 

andre trenere.
• Topp treningsforhold hele året. Stabile forhold med snøsåle hele vinteren, 

noe som er en stor fordel!
• Individuell fôring med fôranalyse av alt grovfôr.
• Daglig utegang i store luftegårder.
• Mye, individuell og variert trening med jevnlige målinger av puls og laktat.
• For referanse: GV Gundersen og Åsbjørn Tegnsareid som har kjørt møn-

stringsløpene.

Les mer på vår hjemmeside www.heidimoen.no eller Team Moen på Facebook.
Heidi Moen, tlf 470 13 743

For noen er det kanskje bare en åring – for oss er den framtiden!

Etter at vi kom hjem 
fra Frankrike har ikke 
Papagayo travet en 
eneste bakke
JAN KRISTIAN WAALER

«

VISSTE DU AT…
…Papagayo E er oppkalt etter en 
amerikansk vind? Vinden blåser mel-
lom fjellene i Mellom-Amerika ved 
Nicaraguasjøen og har fått navnet 
sitt etter ei bukt i området med nav-
net  Papagayo. – Claes (medeier) og 
jeg satt på Berns i Stockholm under 
Elitloppshelgen da vi fant navnet! 
Vi ville kalle ham noe med vind og 
googlet oss fram til det, forteller Tom 
Andersen. 
…E-en er oppdretterprefikset til Egil 
«Korbest» Stensrud? Tom lånte bort 
Ann Speedy T for at han skulle få et 
avkom til etter Coktail Jet. Fra før har 
han hatt suksess med First Eleven L 
og Aquila. 
…eierne til Papagayo E også har hatt 
suksess med Royale? Nå har de henne 
som avlshoppe og har laget andelslag 
på 3-åring (Wakanda e Dream Vaca-
tion), 2-åring (Tamaya e Muscle Hill) 
og åring (Victorio e Coktail Jet). 
…Papagayo E gjør sin 20. start i 
Oslo Grand Prix? Akkurat det samme 
gjorde Support Justice i fjor! Papagayo 
har fulgt samme matching som «SJ» 
hadde i fjor med Kjell P Dahlström 
minne og Oslo Grand Prix. Deretter 
venter 4- og 5-årsløpet Anders Jahres 
pokalløp under JGP-søndagen på 
Jalsberg hvor vi i fjor fikk den histo-
riske duellen mellom Support Justice 
og BBS Sugarlight. Noe møte mellom 
Support Justice og Papagayo E blir det 
ikke i NM. Siktemålet videre er EM for 
5-åringer som kjøres på Järgersro 28. 
juli fire dager før NM. Deretter Jubile-
umspokalen 19. august.
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– Det er ikke mange bakker på Gros-
bois og de klarer da å trene fram gode 
hester der også…

– Jeg har ikke mil etter mil med tre-
ningsveier som det er der nede, men jeg 
har ei slette på 600 meter. Det gjelder å 
bruke de områdene man har til rådig-
het, så jeg har kjørt fram og tilbake. Tid-

ligere har jeg hatt hester som har vært 
litt for stinne i årsdebuten og etter det 
første løpet erfarte at de fikk en reak-
sjon og ble ømme. I vinter har jeg hel-
ler kjørt mer distanse uten å trykke til i 
bakkene. Det vil si at jeg har kjørt rolige-
re og i stedet sluppet til på kortere drag 
(maks 250 meter hvor de får strekke på 
seg) på sletta, beskriver Jan Kristian. 

OPP MOT 20 DRAG
– Hvor mye og hvor ofte kjører du slik?

– Inkludert oppvarming kjører jeg 
fra 16 til 20 drag på sletta slik at det til 
sammen blir 1,2 mil på de lengste ture-
ne. Når jeg høyner intensiteten, skrit-
ter jeg litt lenger i hver ende av interval-
lene. Hvor ofte avhenger av hvor hardt 
jeg kjører. Det kan være annenhver dag. 
Kjører jeg hardere kan de får fri i to da-
ger etterpå. Går det mer enn 14 dager 
mellom løp kjører jeg heller et bane-
jobb, legger han til. 

MATLYST PÅ TOPP
Papagayo E er glad i mat. Han er ferdig 
med dagens treningsøkt og skal egent-
lig ha bokshvile da TGN ankommer ved 
middagstid. For at vi skal få noen fine 
bilder får han lov til å komme ut i den 
store og grønne luftegården som gren-
ser til et av hoppebeitene på nabogår-
den der Ingar Hagen kona Kari holder 
til med sin oppdrettsvirksomhet. Han 
digger det! Grønt gress og to sprengfer-
dige drektige hopper…

– Jeg kan ikke skjønne at det er inter-
essant, men det er stas med de merrene 
selv om han fortsatt er mer glad i mat 
enn i kvinnfolk, sier Jan Kristian mens 
Papagayo napper i gresset og med jevne 
mellomrom stille seg opp for damene.

KVITT HOVPROBLEMENE
Høvene var et problem for Papagayo E i 

fjor. Foran Jarlsberg Grand Prix var det 
iherdig jobbing for at han i det hele tatt 
skulle komme til start.

– Det begynte i Haakon-løpet i Dram-
men da han sprakk opp på begge fram-
høvene. Vi klarte å komme i mål da, 
men det roet seg ikke. Ragnhild (Die-
sen, samboer og veterinær) kom over 
en artikkel om en hovslager fra USA 
som hadde gode resultater på ballefor-
skyvning ved å verke helt ned. Jeg tok 
en telefon til Steinar Hammersborg 
som har prøvd det meste. Han hadde 
selvsagt prøvd dette også med hell, så da 
tok jeg sjansen og spikket han helt ned. 
Først sveiset jeg til en trekvart sko som 
han gikk med for å avlaste, deretter sat-
te jeg på ankersko. Nå ser det veldig bra 
ut, så jeg håper det holder seg slik. 

– Nå er det så bra at dere kunne kjøre 
skoløs for første gang sist?

– Ja, og da var han ikke bort på seg i 
det heletatt. 

SKOLØS IGJEN?
– Kan han gå skoløs i Oslo Grand Prix?

– Ja! Det er planen, men vi får se 
hvordan banen er til søndag. Prognose-
ne sier regn lørdag og sol på søndag. Det 
vil bli perfekt. Det er tross alt mindre 
belatsning jo lettere de springer. 

– Kroppslig er han frisk og fin. Jeg 
tror at jeg aldri har kjent han bedre. 
Ragnhild bøyer han opp etter hvert løp 
og holder etter. Han fikk en liten reak-
sjon i framknærne etter årsdebuten, et-
ter det har vært veldig lite. Jeg vil si at 
beina hans er bedre enn de var før møn-
stringsløpet som 2-åring, beskriver Jan 
Kristian.

– Det til tross for at han 400 mil på 
bilen i kroppen, skyter Tom inn og fort-
setter:

– Når vi først har bestemt oss er det 
stort å få være med i Oslo Grand Prix. 

Tom Andersen eier Papagayo E sammen med Claes Sjölin og tok initiativ til å endre 
planene fra Europamatchen til Oslo Grand Prix.

Ikke prøv deg! Da Jan Kristian Waaler ikke fikk 
være med i Ulf Thoresens minneløp i 2009 med 
Mystical Dream satte han seg selv opp i sulkyen 
og demonstrerte. I et vanlig løp under JGP kjørte 
han norgesrekord 13.2ak. Over mål sende han en 
ubeskjeden finger opp til sportssjef Tore Steen 
Hansen og øyeblikket er tegnet og forevighet.

Da hest nummer 
ni var spansk følte 
jeg vi måtte gjøre 
noe
TOM ANDERSEN

«

OGP-PROFIL  
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Det er ingen selvfølge å få være med på 
det. Både Claes og jeg er takknemlig for 
at vi har det teamet som vi har rundt 
hesten, med både Jan Kristian og Ragn-
hild, understreker han. 

HAR LØPSREKORDEN INNE
Fuglene kvitrer muntert. Sola varmer 
og for en gang skyld denne forsomme-
ren er kalender og været på utsiden av 
døra samkjørte. Jordbær og is smaker 
godt i solveggen på bruket i Vivestad i 
Vestfold-kommunen Re. Jan Kristian 
og Ragnhild flyttet hit for to år siden 
(overtok etter Asbjørn Mehla og Torill 
Gran). Papagayo E var med på flytte-
lasset og tok laurbærkransen i Kriteri-
et samme høst. To år senere er Coktail 
Jet-sønnen jokeren i Oslo Grand Prix.

– Hadde du trodd det om du hadde 
blitt fortalt det da?

– Jeg hadde tro på hesten, men at han 
skulle bli så god allerede i år hadde jeg 
ikke trodd. Forventning er en ting og 
selv om man har stor tro på en hest er 
det svært sjelden at de utvikler seg og 
overgår det man har forventet. Han har 
vokst enormt med de løpene han har 
gått i år, sier Jan Kristian Waaler og leg-
ger til:

– Løpsrekorden i Oslo Grand Prix er 
11.5. Den tiden har han i hvert fall inne.

Jan Kristian Waaler pleier å ha orde-
ne i behold. Papagayo E kan vinne OGP. 

Ragnhild Diesen er inne i en heftig arbeidsperiode som veterinær for et 30-talls hopper som skal bli drektige på fryst sperma på 
nabogården hos Ingar Hagen. Søndag regner hun timer slik at hun rekker en tur til Bjerke for å følge sin øyesten i Oslo Grand Prix.

Beina hans er 
bedre nå enn de var 
før mønstrings
løpet som 2åring
JAN KRISTIAN WAALER

«
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  PAPAGAYO E



Mosaique Face er ikke store karen,  
men trave fort kan han! Det viste han 
blant annet da han vant på 09,0a/1609 
nest sist. Da kusket Lutfi Kolgjini.  
I Oslo Grand Prix er det sønnen  
Adrian (bildet) som styrer tømmene. 
 TGN-foto/LB

TILBAKE MED 
ET BRAK
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Vombs Nygård er på hele 1940 mål, 
hvorav mesteparten blir brukt til 
luftegårder og beiter. Av de 130 
hestene i trening har omtrent 90% 
boks inne. Noen 2-åringer går ute 
hele tiden.  TGN-foto/LB

VOMB: 22-årige Adrian Kolgjini tar over mer og mer av pappa Lutfis enorme virksom-
het. Søndag får han tilliten bak Mosaique Face i Oslo Grand Prix, og han frykter ingen. 
For bare noen uker siden hadde pipa en annen låt. 

Tekst og foto

 LINE BJØLGERUD
line@tgn.no

I hjertet av Skåne, nærmere bestemt 
Vomb en drøy halvtime utenfor Malmö, 
finner vi fram til Vombs Nygård. Det er 
hovedgården for Lutfi Kolgjinis enorme 
virksomhet. Vi kjører sakte gjennom 
deler av gården for å la inntrykkene 
synke inn, før vi blir tatt i mot av sjefen 
selv. For et anlegg! På gården, som ikke 
er mindre enn 1940 mål, har man alt 
man kan ønske seg – og litt til. Masse-
vis av beiter og luftegårder, rundbane, 
2000 meters rettbane, flere rettbaner 
med sand, ridespor med dyp sand, ride-
bane, samt fasiliteter som vanntrede-
mølle og så videre. Det eneste Lutfi Kol-
gjini ikke hadde i det flate landskapet 
var en bakke å trene i. Jaja, så bygde han 
bare en! Så nå finnes to rettbaner med 
forskjellig stigning også..

– Nå har vi 130 hester på treningslis-
ten. I tillegg til denne gården har vi to 
andre hvor vi har avlsvirksomheten og 
noen unghester. Vi har vel 90 avlshop-
per, 60 føll, 70 åringer og sju avlshings-
ter, forteller Adrian Kolgjini. 22-årin-
gen er sin far Lutfis høyre hånd og får 
mer og mer ansvar i bedriften. Etter-
som «Ludde» er utelukket er det Adrian 
som skal sitte opp bak Mosaique Face i 
Oslo Grand Prix. 

– Pappa var ute og trente ham på 
morgenen i dag (mandag). Han ga ham 
bare et rolig jobb på 1.26/2000, og han 
var smidig som en katt, varlser Adrian. 

I Oslo Grand Prix har ekvipasjen 

trukket spor ti. Det bekymrer ikke ung-
gutten. 

– Det gjør ikke så mye. Jeg og pappa 
har gått gjennom løpet nøye og jeg har 
planen klar, sier han.

– Og hva er planen?
– Det er hemmelig... 

– DET VINNER JAG  
HUR LÄTT SOM HELST
For ganske nøyaktig ett år siden vant 
Adrian sitt største løp hittil. Jämtlands 
Stora Pris med 750 000 SEK i første-
premie. Det var med Mosaique Face fra 
spor ti!

– Det er min absolutt største seier. 
Hadde ikke jeg kjørt hadde «Mosaique’n» 
vært storfavoritt, men folk undervur-
derte meg. Da var det ekstra gøy å sette 
alle «haters» på plass! Så spor ti er ikke 
noe jeg frykter, sier han med et smil.

– Oslo Grand Prix blir det største lø-
pet jeg har kjørt. Det er et internasjo-
nalt preg over løpet og jeg gleder meg 
veldig. Det er alltid gøy å slå nordmen-
nene!, sier Adrian og legger til:

– Men jeg er ikke med på «krange-
len» med Norge. Det er pappa, ikke 
meg, understreker han. 

– Hvem vinner Oslo Grand Prix?
– Mosaique Face!, svarer Adrian 

kjapt og går gjennom motstanden kort 
for seg selv og kommer fram til:

– For et skitløp. Det vinner jag hur 
lätt som helst, sier han på ekte Kolgjini-
vis og legger til:

– Jeg frykter ingen. Jeg har den hes-
ten som definitivt kan vinne. Han går 
fra alle posisjoner, men er avhenging av 
tempo i løpet. 

– NOEN GANGER KOMMER DET  
ALBANSKE BLODET FRAM
Adrian Kolgjini begynte ikke å interes-
sere seg for travhester før som 17-åring. 
Før var det sprangridning og hockey 
som gjaldt.

– Jeg red sprang på høyt nivå til jeg 
var 15 år. Det er mamma som har vide-
reført den interessen. Jeg spilte også 
hockey på elitenivå, noe som tok så 
mye tid at jeg sluttet å ri. Da jeg sluttet 
med hockey som 17-åring begynte jeg 
å interessere meg for travet, forteller 
Adrian. 

Da tok han lisens og siden har det 
vært fullt fokus på travet. Nå har 
93-modellen lagt bak seg drøyt fire år 
i løpsbanen. Han har fått stor tillit og 
mange fine sjanser av sin far.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg 
får kjøre så mye. Ikke bare pappas egne 
hester, men også for andre eiere på stal-
len. Pappa bestemmer alltid kusken. 
Det legger ikke jeg meg oppi. Ofte kom-
mer det overraskende på at jeg får kjø-
re, sier Adrian.  

– Lutfi meldte på twitter at det skulle 
bli norsk kusk på Mosaique Face i Oslo 
Grand Prix?

– Det var bare pappa som ville tulle 
litt med nordmennene. Det stod mel-
lom meg og Erik Adielsson. Eieren vil-
le at jeg skulle kjøre, så da ble det sånn. 
Hadde det blitt norsk kusk hadde Per 
Oleg Midtfjeld kjørt. 

– Vi snakker mye sammen og går 
gjennom store løp sammen på forhånd, 
gjerne også etterpå. Pappas plan er ofte 
å bare kjøre på. Jeg prøver å tenkte litt 
mer. Jeg er litt mer passiv, påstår folk. 

Lutfi Kolgjinis gård er et 
enormt anlegg. Her er den 

nyeste stallen med digre bokser 
hvor blant andre Viking Kronos, 

Joke Face og de beste 
3-åringene står. 

 TGN-foto/LB
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Men det er ikke alltid man tenker med 
hodet, noen ganger kommer det alban-
ske blodet fram, sier Adrian og ler. 

– Jeg vil ha en egen kjørestil, selv om 
pappa gjerne vil at hestene skal kjøres 
på sin måte. Det er hans hester, men jeg 
bestemmer litt selv også.

GODT SAMARBEID
– Kjører du løp for andre?
– Nei, stort sett bare stallens hester. 

Det er bare skit jeg får kjøre for andre 
uansett. Å være catchdriver er ikke noe 
for meg, så gøy er det ikke å kjøre løp. 
Det jeg liker er å kjøre og følge opp hes-
tene vi trener og har trent opp her på 
gården, sier Adrian. 

Lutfi kommer bort mens vi sitter og 
prater utenfor en av gårdens tre store 
staller for å rådføre seg med sønnen om 
en av stallens hester.

– Hvordan er arbeidsfordelingen dere 
i mellom?

– Jeg er sjefen, svarer dem i kor med 
glimt i øyet.

– Vi samarbeider bra. Vi diskute-
rer og snakker om alt. Jeg har et stort 
ansvar og avløser pappa mye. Han har 
et stort kontrollbehov, og det tok lang 
tid før han stolte på meg. Jeg har vist 
at jeg takler det, og nå har jeg ansvaret 
for løpshestene. Alt fra organisering og 
planlegging av treningen til matching 
og melding til løp. Jeg vet hvordan han 
vil ha det. Det er mye å holde styr på, 
men jeg trives veldig bra, forteller Adri-
an. Han har også to yngre søsken. Ca-
milla, som ikke holder på med hest etter 
å ha drevet med sprangridning tidlige-
re, og Dante, som er å se i løpsbanen i 
blant og som er med og kjører hest på 
gården når tiden strekker til. 

IKKE ET TIDLIG TALENT 
6-årige Mosaique Face eies av Tommy 
Nilsson. «Luddes» største hesteeier et-
ter seg selv! Selv eier han omtrent halv-
parten av løpshestene. Tommy Nilsson 
har 12-13 hester i hans trening. Oppas-
ser av Classic Photo-sønnen er Linda 
Sundberg. Han er oppdrettet av Lutfi 
Kolgjini og har over ni millioner på kon-
to. Det hadde ikke kretsen rundt ham 
trodd da han var tre år.

– Det var først som 4-åring at vi tenk-
te at han kunne bli enormt bra. Han 
hadde mye utur som 4-åring, men tok 
det igjen ved å vinne Derby og UET-
Derby, sier Adrian.

I vinter hadde Kolgjini siktet inn Prix 
d’Amerique for Mosaique Face. Det gikk 
ikke som planlagt.

– Han gikk fire løp i Frankrike. Tre 
preparéløp, og i Prix d’Amerique gikk 
han kanskje sitt dårligste løp i livet. Han 
ble sjekket opp etterpå og det viste seg 
at han hadde en nyrestein, så det kan ha 
vært derfor, sier 22-åringen.

Årsdebuten på skandinavisk jord 
avla han i Klosterskogen Grand Prix i 
påsken. Det ble galopp.

– Han taklet banen der fint i fjor, men 
har utviklet seg og fått et helt annet steg 
siden det. Nå klarte han ikke svingene, 
men gikk flott mellom galoppene.

BEKYMRET FOR DEN VIDERE  
KARRIEREN
Starten etter, 1. mai på Kalmar med 
Adrian i sulkyen, ble også en nedtur, 
og far og sønn Kolgjini var redd de ikke 
skulle få sin stjerne tilbake på topp. 

– Etter 600 meter var han iskald. Jeg 
fikk litt panikk og dro han ut av løpet. 
Han travet ikke en meter og var kjem-
pesliten. Det viste seg at han hadde 
fått hjerteflimmer. Heldigvis brøt jeg 
løpet såpass tidlig. Hjerteflimmer er 
dog ikke så ille som det høres ut som. 
Det går fort over og han fikk bare noen 
dager rolig etter løpet. Raja Mirchi 
hadde det en gang, og han fikk det al-
dri igjen. Vi har heller ikke merket noe 
mer på Mosaique Face, sier Adrian og 
fortsetter:

– Men etter så mye trøbbel på vin-
teren og våren var vi redd vi ikke fikk 
se han tilbake på topp. Da var det en 
enorm lettelse når han kom rett ut og 
vant på 09,0a/1609 tre uker senere! Det 
var en av de beste seirene på lenge. Det 
betydde så utrolig mye å se han tilbake.

Så var det duket for Elitloppet. Fra 
dødens ble Mosaique Face og Lutfi Kol-
gjini annen i finalen. 

– Det er den verste andreplassen 
noen sinne. Det er fortsatt surt at vi tap-
te!, medgir Adrian som er ekstra sugen 
på revansj førstkommende søndag. 

– Du har kjørt ham flere ganger før, 
hvordan er han å kjøre?

– Heftig! Det er ikke som å kjøre en 
vanlig hest. Han har en utrolig innstil-
ling og kjemper utover sin kapasitet. 
Jeg gleder meg, sier Adrian med et smil. 
I år som i fjor rettes blikket mot Frank-
rike senere i år.

– Etter OGP er det Hugo Åbergs me-
morial som er neste store mål. Kanskje 
han går noen løp til etter det før vi gir 
ham en treningsperiode og sikter for 
fullt mot Prix d’Amerique og det fran-
ske vintermeetinget, melder Adrian 
Kolgjini. 

FRANKRIKEPLANER 
Og i Frankrike er Lutfi godt kjent. Det 
ligger i planene å kjøpe en gård og starte 

opp en virksomhet der nede. Tidligere 
har 55-åringen meldt at han både skal 
trappe ned og gi seg.

– Da jeg var 15 år skulle han slutte 
som trener om seks år. Det er et år si-
den. Han kommer aldri til å gi seg. Han 
har for mye energi! Vi prøver å trappe 
ned på avlsvirksomheten hele tiden, 
men det er ikke lett... Pappa følger 
med på markedet i Frankrike og har 
allerede sett på flere gårder. Vi tenker 
på å kjøpe en, men vil vente til vi fin-
ner det rette stedet, forteller Adrian og 
fortsetter:

– Det har litt med hvordan det går 
med travsporten her i Sverige fram-
over også. Nå er det for lite penger 
å kjøre om i vanlige løp. Vi kommer 
nok dog ikke til å legge ned virksom-
heten her. Hvor stort vi vil drive her 
vet jeg ikke, men vi kommer til å ha 
igjen noe. Mest sannsynlig styrer jeg 
her mens pappa flytter til Frankrike. 
Der nede ser vi for oss en stall med 
rundt 30 hester. Vi trenger ikke så 
mange, men vil heller ha god kvalitet 
på de vi har. Det er planen, så får vi se 
hva som skjer. Jeg kommer nok uan-
sett til å ta over virksomheten etter 
pappa etter hvert. Det er vanskelig å 
si når, men kanskje så snart som om 
tre-fire år. 

– Du har jobbet fullt her på stallen de 
siste årene. Kommer du til å fortsette 
med det, eller vil du ut å lære mer?

– Jeg trives veldig godt her med så 
mye ansvar. Dessuten er pappa en 
komplett trener som varierer trenin-
gen mye og ikke låser seg fast ved noe. 
Men jeg vil ut å lære av en annen tre-
ner. Det er mulig jeg jobber et år for 
Jimmy Takter i USA. Han er blant de 
aller beste. Kanskje blir det Frank-
rike. Vi får se, sier ambisiøse Kolgjini 
junior. 

Klokka 16.46 på søndag får vi svaret 
på om Adrian Kolgjini kan bli den nest 
yngste til å vinne Oslo Grand Prix. Den 
yngste er nemlig Philippe Allaire, man-
nen bak Ready Cash. I 1979 vant han 
med Hillion Brillouard, bare 19 år gam-
mel. 

TRAVAVL.NOs 
store OGP-Quiz!

Gå inn på hjemmesiden til 
travavl.no og finn OGP-spørs-
målene. Svarene leverer du på 
TRAVAVL.NOs stand på Bjerke 
innen søndag 14. juni kl 16.00.
Vinneren trekkes blant de riktige 
svarene. Førstepremien er en 
gratis føllavgift med selveste 
Revenue – verdi kr 25 000. Fem 
ekstrapremier fra Bjerke!

Det var bare pappa som ville tulle litt med nordmennene 
ADRIAN KOLGJINI OM LUTFIS TWITTERMELDING OM NORSK KUSK PÅ  
MOSAIQUE FACE

« Det er den verste annenplassen noen 
sinne
ADRIAN KOLGJINI OM ANNENPLASSEN I ELITLOPPET

«

Viking Kronos var redningen for Lutfi Kolgjini. Nå nyter 
20-åringen pensjonisttilværelsen og er fortsatt kongen på 
gården.  TGN-foto/LB Mosaique Face i boksen sin på Vombs Nygård.  TGN-foto/LB
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TIPS AV
Kurt Hella,
Frode Gjesdal, Lasse Jensen,
Kristine Kihle, Daniel Hansen,
Arne Aavatsmark, Frode Faraas
og Truls Pedersen

VÆRET

13°C
Svak vind fra nord-nordvest

BANELENGDE

1000 m
Oppløp: 200 meter

CHAMPION 2014

62 seirer
Eirik Høitomt

V75 • V5 • V4 • DD SØNDAG 14. JUNI

3 x 2 x 1 x 2 = 24 KR
3 x 5 x 4 x 2 = 240 kr
6 x 7 x 4 x 2 = 672 kr

1 TANGO NEGRO
3 RG’S THUNDERBOLT
4 FORDALUVACHOCOLATE
7 Sogno di Volare
2 Lille Chili
9 Flashback

5 Love Me Madly
8 Progression

10 Longcat Hanover
6 Queenswood

V4-1
5 MAGICCARPETRIDE

10 CLASSIC GRAND CRU
3 Disco AE
7 Ravenna
2 Orione Spin
4 Broadway Legs
6 Thai Broadway

9 Denver
1 Mysterious
8 Mr Exquisite

V4-2
4 BEER SUMMIT
2 Rafolo
9 Rue du Bac
1 Underpaid Hanover
3 Remee La Marc

10 Repay Merci
6 Deuxieme Picsous
5 Prince Tagg
8 Increased Workload
7 Hitchcock

V4-3
2 VALDENBURG
9 TORRE CREPIN
1 Rocky PH
3 Outsider
5 Politiken
7 Sonar Brodde

10 Lumiere de Nuit
6 Deep Sea Dream
8 Onion FH
4 Garland Kronos

V4-4

V4-FORSLAG

3 BILLIE DE MONTFORT
1 Well Built
2 Lightning Force
8 Sylvester America
4 Mr Lindy
5 Kapow Hanover

10 Jontte Boy
6 Expo Express
7 Elton Attack
9 Pippa Barosso

3 PAOLENDRY LIKE
7 RIO GRANDE DK
1 Sudbury
2 Emmett Brown
6 Muchmoremuscles
4 Twist Shadow
5 Inchgower Level

10 Novel Broline
8 Snabba Cash

11 Toto
9 Vicky Corner

12 Trine Hellebjerg

3 FLEETFOOT HANOVER
1 URANIE LORRAINE
5 LOBELL COUNTESS
2 Premance Simoni
6 Stylish Hanover

11 Youana

4 Ruth Reerstrup
7 Patricia Hastrup

10 Rossella Ross
8 Primula Brazza’

12 Seaborn Simona
9 Glad Hall T

1 LOME BRAGE
9 LANNEM SILJE
4 TEKNO ODIN
3 Tin Tveiten
6 Neslands Loke
8 Ulsrud Tea

10 Føynland Kongen
2 Doktor Jaros
5 Tapsan Tahti
7 Stjernejerven

4 ROD STEWART
7 TUMBLE DUST
9 TYCOON CONWAY HALL

10 DUKE OF GREENWOOD
2 DANTE BOKO
6 ROYAL BLESSED

12 Rolex Bigi
11 Viking Va Bene
3 Jonesy
5 Love Voice
8 Exodus Hanover
1 Tano Bork

4 BBS SUGARLIGHT
2 Vincennes
5 Support Justice
9 Papagayo E
7 Ustinof du Vivier
8 Univers de Pan
3 Oasis Bi

10 Mosaique Face

6 Wind of the North
1 Trebol

15 MELLBY VIKING
13 Alfas da Vinci
11 Frozen
10 For Pleasure As
12 Ready Eddie
6 Thunder Peak
1 Admiral Baggi
3 Wine And Dine
2 Rattigan
5 Radamante
8 Le Cupole
4 Migration

14 Marshal Hackstable
7 Aries
9 Laugh At My Face

V75-1

V75-FORSLAG DD-FORSLAG

V75-3 V75-4 V75-5 V75-6/DD-1 V75-7/DD-2V75-2

100 KR: 1 x 1 = 100 KR
1 x 2 x 3 x 3 x 6 x 1 x 1 = 54 KR
1 x 5 x 3 x 3 x 6 x 4 x 1 = 540 kr
1 x 5 x 6 x 3 x 6 x 8 x 1 = 2160 kr

6 x 1 x 1 x 1 x 7 = 42 KR
6 x 8 x 1 x 1 x 7 = 336 kr
6 x 8 x 1 x 3 x 7 = 1008 kr

4 ROD STEWART
7 TUMBLE DUST
9 TYCOON CONWAY HALL

10 DUKE OF GREENWOOD
2 DANTE BOKO
6 ROYAL BLESSED

12 Rolex Bigi
11 Viking Va Bene
3 Jonesy
5 Love Voice
8 Exodus Hanover
1 Tano Bork

4 BBS SUGARLIGHT
2 Vincennes
5 Support Justice
9 Papagayo E
7 Ustinof du Vivier
8 Univers de Pan
3 Oasis Bi

10 Mosaique Face
6 Wind of the North
1 Trebol

15 MELLBY VIKING
13 Alfas da Vinci
11 Frozen
10 For Pleasure As
12 Ready Eddie
6 Thunder Peak
1 Admiral Baggi
3 Wine And Dine
2 Rattigan
5 Radamante
8 Le Cupole
4 Migration

14 Marshal Hackstable
7 Aries
9 Laugh At My Face

2 PUNK
3 Snoopy DK
9 Lotuscherie

12 Osceola
1 Twitter

11 Relight My Fire
8 Glory Dancer

10 Golden Feline
4 Ja El Tomcat
5 CC Simon
6 Bonjovi BR
7 Obi

8 READY RIBB
10 SMILEY

6 COMECATCHME CJ
2 STARO ITALY
9 MAJOR TOM
5 WINWIN BOY

11 BRIXTON US
1 Edson Boko
3 More Knight
7 Millroyce

12 Conrads Wilhelm
4 Mr Enough

V5A-1

V5A-FORSLAG

V5A-3 V5A-4 V5A-5V5A-2

Billie De Monfort (5.3)

Vurdering av: Gerard Forni.
Sporet: Perfekt. Hun er veldig rask. 
Distansen: Passer henne veldig fint. 
Galopprisiko: Minimal. 
Utstyrsforandring: Ikke etter hva treneren fortalte
meg. 
Sjansevurdering: Hun er perfekt for 1000-meters
baner og elsker distansen. Hun vinner normalt dette
lett. 

Mellby Viking (12.15)

Vurdering av: Timo Nurmos.
Sporet: Til hans fordel. 
Distansen: Liker lange løp. 
Galopprisiko: Han har blitt ganske travsikker. 
Utstyrsforandring: Nei. 
Sjansevurdering: Han har trent bra og fått et par
løp i kroppen. Da blir formen bedre og bedre. Han
har alltid sjanse i lange løp. 

V75-BANKERE

Hjemmeseier i OGP? Etter sportrekningen har vi stor tro på norsk seier i OGP
med BBS Sugarlight som klar favoritt. Support Justice og
Papagayo E er begge outsidere bak Vincennes, som vi tror
blir tøffest imot norsk seier. Billie De Monfort taper nep-
pe V75-1 og Mellby Viking har en mye billigere oppgave
nå enn han hadde i Harper Hanovers løp. 
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11. løp V75-6 V5-2 DD-1 VG Oslo Grand Prix. 2100 m. Auto. Førstepr: 1 500 000. Start ca kl 16.46

1 8-års hingst e Hot Blues (FR) - Sally Can Wait (S) e Prince Mystic (US) 15: 8-1-2-3, 11.6, 1 129 444 14: 12-0-2-1, 12.7, 474 609 Tot: 71-29-1-4                                Galopp-%: -.
TREBOL* (ES), Gabriel Angel Pou Pou   (15: 0-0-0-0) 2100 1 12.9vl, 11.6am 3 722 557

Dr: Grønn/gul Pou GA Hv 26/02-03/05 6-13 2700 2 13.8 350' 83 Vinci De 13.7, Trebol 13.8 femte utv, dro opp angrepene 600 igjen, spurtet ned, klar toer
Pou GA Hv 21/03-04/11 11-17 2700 3 13.3 330' 150 Moving On 13.1, Triskell P 13.1 fjerde utvendig, med i angrep 900 igjen,  avslutning

Ei: Spania Pou GA Hv 04/04-06/02 2-13 2700 3 12.9 390' 230 Ustinof du 12.4, Moving On 12.8 femte utvendig, tredje i tredjespor 900 igjen, sterk avslutning
Op: Spania Pou GA Hv 02/05-06/04 4-14 2100 4 11.6a 340' 38 Orione Deg 11.6, Nuage en C 11.8 dødens innledningsvis, fullførte meget sterkt, yttet ned to plasser
Tr: Gabriel Angel Pou Pou Pou GA Hv 22/05-02/13 13-13 2100 3 11.8a 410' 160 Scarlet Tu 11.7, Ustinof du 11.7 femte utvendig, med i angrep 900 igjen, frenetisk opplø

2 7-års hoppe e Spotlite Lobell (US) - Lina Trot (S) e Firm Tribute (US) 15: 10-2-1-0, 10.4, 1 844 633 14: 8-1-0-1, 12.7, 386 804 Tot: - - - alopp-%: -.
VINCENNES* (S), Ørjan Kihlstrøm   (15: 7-0-0-1) 2100 2 13.3vm, 10.4ak 6 029 641

Dr: Turkos, vitt axelparti, 2-
del ärm; vit

Ro And Na 03/05-03/03 3-8 1600 1 11.1a 95' 56 Vincennes 11.1, Mack Grace 11.2 tet, lederrygg etter 300, åpning 150 igjen, frenetisk avslutning
Ro And Na 03/05-08/02 2-8 1600 1 11.8a 1850' 25 Vincennes 11.8, Mack Grace 11.9

Ei: Frankrike
Op: Svensk Travsport Ør Kih    S  31/05-08/03 3-8 1609 4 10.7a 200' 88 Royal Fighte 10.4, Nuncio     10.5 lederryggen, manglet rom, men så ikke ut til å ha mye spart

tet, lederrygg etter 200, åpning 100 igjen, skjøt voldsom fart, fremst på streken

Tr: Fabrice Souloy Er Raf S 31/05-14/08 8-8 1609 0 10.4a 2700' 170 Magic Ton 10.1,  Mosaique F 10.2 sist innvendig, holdt farten

Ør Kih Ve 17/05-11/06 6-8 1609 2 12.2a 880' 68 Bret Boko 12.2, Vincennes 12.2 dødens, annet utvendig e 500, ble sittende, lynraskt oppløp

3 7-års hingst e Toss Out (US) - Up Front JM (US) e Self Possessed (US) 15: 7-3-1-0, 11.1, 1 456 920 14: 12-2-2-3, 10.2, 1 985 181 Tot: 50-15-11-4 Galopp-%: 0.
OASIS BI* (IT), Bjørn Goop   (15: 5-3-0-0) 2100 3 14.5vm, 10.2ak 5 852 596

Dr: Mørkblå, gull sk.bånd,
hvit rekl

Goo Bj K 04/04-09/07 7-10 2100 1 13.0a 300' 46 Oasis Bi 13.0, Classic Gr 13.2 annet utvendig, dødens 700 igjen, tet 500 igjen, svarte sikkert opp, full kontroll
Jo Tak Mp18/04-07/02 2-10 1640 1 11.3a 140' 41 Oasis Bi 11.3, Traveling 11.7 tet, 11,6/500 og 12,9/1000, rykket 250 igjen til klar seier, meget lett

Ei: Sverige Goo Bj Å 25/04-10/10 8-10 2140 2 11.1a 1463' 198 B.B.S. Sug 10.7, Oasis Bi 11.1 femte innv, annetspor på siste bortre, drøy siste sving, lynraskt oppløp
Op: Italia Goo Bj Ve 17/05-11/04 4-8 1609 0 12.7a 880' 25 Bret Boko 12.2, Vincennes 12.2 annet, tredje utvendig, angrep 700 i, meget rask langside, sliten siste 150
Tr: Stefan P. Pettersson Goo Bj Øs 06/06-10/06 6-10 2140t 4 13.7a 731' 53 Chelsea Bo 13.3, El Mago Pe 13.5 fjerde utv, angrep e 450, tet 1500 i, 14,0/1000, holdt lenge, stivnet 100 i

4 6-års vallak e Super Light (S) - Sugarsweet Sid (S) e Sugarcane Hanover (US) 15: 6-1-1-2, 09.9, 1 815 360 14: 16-11-3-0, 09.9, 1 815 453 Tot: 63-18-12-8 Galopp-%: 8.
B.B.S. SUGARLIGHT (S), Peter Untersteiner   (15: 0-0-0-0) 2100 4 13.6vm, 09.9ak 3 923 081

Dr: Röd, vit/svart midjeband
& sömmar; röd

Pe Unt Ro 05/04-07/10 10-10 2140 2 12.1a 140' 33 On Track P 12.1, BBS Sugarl 12.1 femte utv, til dødens 1000 i, sto på strålende uten å få grep på vinner
Pe Unt Å 25/04-10/06 6-10 2140 1 10.7a 1463' 88 B.B.S. Sug 10.7, Oasis Bi 11.1 tet, 08,5/500 og 10,5/1000, stakk unna på oppløpet, overlegen

Ei: Stall Sugarlight & G... Pe Unt Cl 10/05-11/09 9-10 2011 0 10.9ag 617' 35 Robert Bi 10.0, Maven 10.0 feilet i første sving, sjette utvendig, kunne ikke hente noe (slet på svingene)
Op: Svensk Travsport Pe Unt S 31/05-09/01 1-8 1609 3 09.9a 235' 21 Magic Toni 09.7, Maven 09.8 over , lederrygg, fast
Tr: Fredrik Solberg Pe Unt S 31/05-14/05 5-8 1609 5 10.4a 2750' 55 Magic Toni 10.1, Mosaique F 10.2 dødens, annet utv, bom fast med vinnerkrefter

5 6-års hingst e Kadabra (US) - Artisane (US) e Lindy Lane (US) 15: 6-3-0-0, 10.4, 361 797 14: 10-7-2-1, 11.6, 3 209 764 Tot: 32-22-3-1 Galopp-%: 16.
SUPPORT JUSTICE, Geir Vegard Gundersen   (15: 491-61-50-35) 2100 5 16.4vm, 10.4am 5 453 561

Dr: Svart m/rød/
hv.søm&rekl,rød G på ermer

Ge Gun B 25/03-04/01 1-6 2100 1 13.0a 30' 11 Support Ju 13.0, Papagayo E 13.2 forsvarte lett sporet, 11.1/500 og 14.2/1000, lett med to lengder, 09.3 siste 500
Ge Gun B 18/04-05/01 1-6 2100 1 12.9a 100' 11 Support Ju 12.9, Classic Gr 13.7 over , ut e 300, tet e 400, 13,0/500 og 15,6/1000, overlegen, 09.9 siste 500

Ei: Arne Sandbæk Jr. /Sk... Ge Gun Å 25/04-10/02 2-10 2140 4 11.2a 1463' 21 B.B.S. Sug 10.7, Oasis Bi 11.1 tredje utv, angrep på siste bortre, ble hengende, fullførte solid
Op: Ronnie Hansen Ge Gun Cl 10/05-11/10 10-10 2011 5 10.4a 617' 56 Robert Bi 10.0, Maven 10.0 fjerde utvendig, angrep ut på siste bortre, fullførte bra uten å true de fremste
Tr: Geir Vegard GundersenGe Gun S 31/05-08/02 2-8 1609 0 10.9ag 230' 60 Royal Figh 10.4, Nuncio 10.5 startgalopp, tapte 30, kontakt i rolig tempo, fjerde innv, holdt farten i rask avslut

6 5-års vallak e Cantab Hall (US) - Talk To The Wind (US) e Pine Chip (US) 15: 11-3-3-1, 09.4, 792 712 14: 19-7-4-1, 09.0, 776 524 Tot: 30-10-7-2 Galopp-%: -.
WIND OF THE NORTH* (US), Daryl Bier   (15: 0-0-0-0) 2100     6         09.0ak     2 384 206

Dr: Svart m/hvitt bånd,svarte
stjerner.

Da Mil Me17/04-06/08 8-8 1609 1 09.6a 110' 64 Wind of th 09.6, Appomattox 09.6 tredjehest i kjapp åpning, smatt fram på ledig innerspor oppunder mål
Da Mil Us 30/04-09/07 7-7 1609 4 11.3a 90' 34 Lindys Tru 10.9, Team Six 110.0 (Harrahs Philadelphia) tet, trakk seg for enkelt på oppløpet

Ei: U.S.A. Da Mil Me09/05-06/06 4-10 1609 2 09.4a 180' 92 Bee A Magi 09.4, Wind of th 09.5 tet, lederrygg e 400, tredje etter 600, litt hindret i brekken,  spurt
Op: U.S.A. Da Mil Me16/05-07/06 6-10 1609 2 09.4a 680' 62 Bee A Magi 09.2, Wind of th 09.5 tet, slapp til vinneren e 650, sjanseløs mot vinneren
Tr: Daryl Bier Da Pal S 31/05-08/08 8-8 1609 0 10.9a 230' 315 Royal Figh 10.4, Nuncio 10.5 tredje utv, med i angrep 550 igjen, holdt farten inn uten å avansere

7 7-års vallak e Look de Star (FR) - Melba du Vivier (FR) e Cedre du Vivier (FR) 15: 9-5-1-1, 11.7, 2 058 289 14: 13-8-0-2, 11.7, 1 629 562 Tot: 58-27-4-4 Galopp-%: -.
USTINOF    (15: 0-0-0-0) 2100 7 12.4vl, 11.7am 5 567 747

Dr: Lysblå/mørkblå Abr Ma Fr 11/03-02/15 15-16 2875 1 13.5 210' 14 Ustinof du 13.5, Sophie du 14.1 femte utvendig, rundet til annet utvendig 900 igjen, dødens i siste sving, overlegen
Abr Ma Hv 04/04-06/07 7-13 2700 1 12.4 390' 25 Ustinof du 12.4, Moving On 12.8 dødens, tet e 850, brøt utover til slutt, sikkert

Ei: Frankrike Abr Ma Hv 01/05-02/01 1-9 2700 1 13.3 550' 16 Ustinof du 13.3, Olmo Holz 13.5 annet utvendig, dødens midtveis, vant sikkert
Op: Frankrike Abr Ma Hv 22/05-02/04 4-13 2100 1 11.7a 410' 14 Scarlet Tu 11.7, Ustinof du 11.7 tet, brøt utover på oppløpet og måtte dele seieren
Tr: Sebastien Guarato Abr Ma S 31/05-08/05 5-8 1609 - dga 230' 117 Royal Figh 10.4, Nuncio 10.5 kjørte om tet, gal e 150, sist, gjentok sist 600 igjen

8 7-års hingst e Kenya Du Pont (FR) - Gypsilore (FR) e Pan de la Vaudere (FR) 15: 8-1-1-2, 10.1, 452 953 14: 9-3-4-1, 10.0, 5 603 185 Tot: 31-10-7-6 Galopp-%: -.
UNIVERS DE PAN* (FR), Philippe Daugeard   (15: 0-0-0-0) 2100 8 11.1vm, 10.0ak 13 195 715

Dr: Grønn/svart Ph Dau Fr 01/04-02/04 17-18 3150 0 14.5 230' 278 Topaze Jef 14.9, Ramsey dy 14.4 sjuende innvendig, hang bare med
Ph Dau En 18/04-04/03 3-11 2150 6 13.3a 900' 71 Moving On 12.9, Princess G 13.0 fjerde innv, søkte ut  spor på oppløpet, taktet ikke om

Ei: Frankrike Ph Dau Fr 26/04-04/05 5-13 1609 3 10.1a 460' 109 Aladin dE 09.8, Pascia Le 10.0 tet, passeringer rundt 1.10, trakk seg noe på oppløpet
Op: Frankrike Ph Dau Ve 17/05-11/09 9-8 1609 3 12.3a 880' 41 Bret Boko 12.2, Vincennes 12.2 tredje innvendig, fram til lederrygg i brekken, fast med krefter
Tr: Philippe Daugeard Ph Dau S 31/05-08/01 1-8 1609 0 10.9a 230' 65 Royal Figh 10.4, Nuncio 10.5 over , tredje innv, slapp rygg med en lengde i rask avslutning

9 5-års hingst e Coktail Jet (FR) - Ann Speedy T. e Speedy Tomali (US) 15: 4-2-1-1, 09.5, 544 882 14: 10-4-1-1, 11.0, 950 863 Tot: 19-10-3-2 Galopp-%: 7.
PAPAGAYO E., Vidar Hop   (15: 429-49-39-52) 2100 9 18.2vm, 09.5ak 2 310 745

Dr: Hvit m/blått
sk.stk,ermer&belte + rekl Vi Hop B 25/03-04/02 2-6 2100

Vi Hop Hv 21/12-04/14 14-18 2100 0 11.3a 993' 128 Tumble Dus 10.7, Amiral Sac 10.8 tredjespor, etter hvert ned i annetspor, dratt bakover i bakken, avsluttet bra

Ei: Tom Andersen-Claes S... Ul Ohl Mp18/04-10/02 3-10 2140
2 13.2a 30' 49 Support Ju 13.0, Papagayo E 13.2 lederrygg, hang strålende med, tapte en lengde på oppløpet

Op: Egil Stensrud
1 11.5a 196' 80 Papagayo E 11,5 annet utv, dødens e 600, grep 350 i, lett i fra, enorm

Tr: Jan Kristian Waaler Bj Goo G 23/05-10/06 6-10 1609 3 09.5a 360' 70 Mosaique F 09.0  4.90 nevaM , sist utvendig, angrep via fjerdespor 700 fra mål, strålende avslutning
Vi Hop F 02/05-09/03 3-8 2040 1 11.7a 250' 15 Papagayo E 11.7, Hitchcock 11.8 tilbaketrukket dødens etter 300, dødens, kontroll i siste sving, grep 100 igjen, lett

10 6-års hingst e Classic Photo (US) - Iona L.B. (IT) e Supergill (US) 15: 7-1-1-1, 09.0, 1 665 483 14: 15-3-4-0, 09.0, 2 859 946 Tot: 48-13-13-2     Galopp-%: -.
MOSAIQUE FACE* (S), Adrian Kolgjini   (15: 0-0-0-0) 2100 10 13.9vl, 09.0ak 9 151 973

Dr: Svart, vinrødt sk.stk &
ermring

Lu Kol K 04/04-09/09 9-10 2100 6 13.5ag 300' 54 Oasis Bi 13.0, Classic Gr 13.2 annet utvendig, galopperte e 250, tredje utvendig, galopperte etter 1000, bra tilbake
Kol Ad Kr 01/05-09/03 3-9 1640 0 brag 34' 15 Monster Dr 14.1, Prince Tag 14.3 dødens, mistet travet 850 i, galopperte seg bort 750 i

Ei: Sverige Lu Kol G 23/05-10/01 1-10 1609 1 09.0a 392' 71 Mosaique F 09.0, Maven 09.4 tet, 07,5/500 og 10,5/1000, stakk lett unna, 07,0 siste 500
Op: Svensk Travsport Lu Kol S 31/05-08/04 4-8 1609 3 10.5a 230' 22 Royal Figh 10.4, Nuncio 10.5 lett tet, 11,0/500 og 12,0/1000, slått midt på oppløpet etter å ha fått bestemme alt.

i Lu Kol S 31/05-14/06 6-8 1609 2 10.2a 2750' 155 Magic Toni 10.1, Mosaique F 10.2 dødens e 250, nese om nese ned hele oppløpet, halvt hode bak

Gerard Forni: – Er ikke en gruppe 1
hest ennå, men han blir bedre for
hvert år. Kusken er en bedre trener.
Hyggelig ut. Kan være fjerde-femte. 

Fabrice Souloy: – Har tetgaranti.
Örjan avgjør, men jeg vil sitte foran.
Fikk ikke sjansen verken i kval eller
finale på Solvalla og har toppform.
Spennende her. 

Stefan P Petterson: – Han er rask fra
start, og jeg håper vi kan få lederrygg
på BBS Sugarlight. Kommer åpningen
til slutt har han en fint spurt på by på.
Da kan han kjempe om seieren. 

Peter Untersteiner: – Satt fast med
vinnerkrefter i Elitloppet. Fjerdes-
por er greit. Min hest er ikke av-
hengig av tet. Jeg har alltid tro på
BBS Sugarlight.

Geir Vegard Gundersen: – Feilet i for-
søket til Elitloppet. Han har trent fint.
Skoløs foran. Håper han kommer ned i
en bra rygg og at det blir overpace.
Fornøyd med trippelplass. 

Daryl Bier: – Er like bra som da han
dro fra USA. Gikk fint til mål på Sol-
valla. 2100 er ikke noe minus. Han
er veldig rask og jeg vil være med
fra start. Jeg er optimist. 

Gerard Forni: – Mistet en vekt og galop-
perte på Solvalla. Glem det. Er rask og
Raffin vil nok prøve seg. Følelsen er at
han ikke er helt der oppe med BBS og de,
men han er i form og rask. 

Gerard Forni: – Er virkelig på gang
nå. Sporet er helt greit. Blir det tem-
po og han går med i rygger, er han
topp tre her. Kan også vinne med
full klaff. 

Vidar Hop: – Har vært fantastisk i år.
Dette blir spennende. De kommer ikke
til å springe fra ham. Rygg på startras-
ke Vincennes var perfekt. Vi må være
fornøyd om han er blant de tre-fire. 

Adrian Kolgjini: – Var sterk sist.
Han går like bra bakfra, så sporet
frykter jeg ikke. Han er avhengig av
tempo i løpet, men jeg tror på seier.
Ingen endringer. Skoløs på alle fire. 

BBS SUGARLIGHT – VINCENNES – PAPAGAYO E. Outs: SUPPORT JUSTICE. A: 4. B: 2-5-9. C: 7-8-3-10-6-1. D: -.

Tetkampen: Vincennes er lynrask.
BBS Sugarlight best midt bak bilen. Topp-
sjanse på tet ut av første sving. 
TGN-favoritten: BBS Sugarlight har
vunnet sportrekningen alle veier her. Ikke
bare har han fått et bra spor selv, men
han har fått konkurrentene der det passer
han best. Satt fast to ganger på Solvalla

og hadde vunnet Elitloppet med åpning,
mente Untersteiner. Var enorm på Åby på
distansen i Olympiatravet. Leder dette
hele veien om han holder samme form. 
Garderinger: Vincennes satt også
med ubrukt krutt to ganger på Solvalla. Er
lynrask fra start, men best med rygg på
2100. Kan utfordre med åpning. Support

Justice slår nedenfra nå. Fullførte bra på
Solvalla etter galopp. Ustinof Du Vivier er
uhyre kapabel. Galopperte to ganger i
kvalen til Elitloppet. Papagayo E har impo-
nert enormt. Hakkert bedre med pisk fore-
løpig, selv om han gikk 11.7a/2040 fra
dødens i Norge sist han startet. Wind Of
North laddes nå, sier Bier. Var ikke dårlig

på Solvalla. Oasis Bi skuffet oss litt i Øs-
tersnd. Mulig han trengte løpet. Univers
De Pan vant løpet i fjor. Strålte ikke på
Solvalla. Bedre nå, melder kretsen. Mosai-
que Face tapte loddtrekningen. Da er fø-
lelsen at han får det for tøft. Trebol tror vi
blir overflydd og sånn sett må rette seg
inn etter premie. 

V75-6 • V5A-2 • DD-1

BBS Sugarlight har vunnet sportrekningen og blir vår favoritt i V75-6. Foto: Kanal75

Disco AE (2.3) har startet mot Magic Tonight,
Nuncio og Nahar fra dårlige spor og holdt far-
ten deres siste del av løpet. Er ingen sinke fra
start og kan være en tetjoker. Spennende fra
godt spor i billigere selskap.
Uranie Lorraine (8.1) en spurtsterk fransk
dame som skal passe perfekt på sprint på 1000
metersbane i følge vår franske ekspert. Med
rygg på Fleetfoot Hanover og med raske Lobell
Countess i godt spor, blir det trolig tempo som
passer.
Royal Blessed (10.6) står med rusten rad, men
så veldig fin ut over mål som fast i Sweden cup.
Rapportene er meget bra og kusken er spen-
nende. Vi streker på alle forslag i et åpent løp.
Comeandcatchme CJ (14.6) gjorde et strå-
lende løp på Solvalla på topptid sist og var bed-
re enn noensinne. God fra start og billigere imot
her. Kan vinne.

SE OPP FOR!
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3 Billie de Monfort
8 Sylvester America
4 Mr Lindy
2 Lightning Force

3 Paolendry Like
2 Emmett Brown
1 Sudbury
6 Muchmoremuscles

3 Fleetfoot Hanover
1 Uranie Lorraine
5 Lobell Countess

10 Rossella Ross

9 LANNEM SILJE
4 Tekno Odin
1 Lome Brage
5 Tapsan Tahti

4 Rod Stewart
9 Tycoon Conway Hall
8 Exodus Hanover
9 Tycoon Conway Hall

4 BBS Sugarlight
9 Papagayo E
2 Vincennes
7 Ustinof Du Vivier

15 Mellby Viking
11 Frozen
10 For Pleasure As
13 Alfas Da Vinci

V
75

-1
V

75
-2

V
75

-3
V

75
-4

V
75

-5
V

75
-6

V
75

-7

Kenneth 
Haugstad,
Solvalla

3 BILLIE DE MONTFORT 
1 Well Built
2 Lightning Force
5 Kapow Hanover

3 Paloendry Like
6 Muchmoremuscles
2 Emmett Brown
1 Sudbury

3 Fleetfoot Hanover
2 Premance Simoni
1 Uranie Lorraine
5 Lobell Countess

9 Lannem Silje
1 Lome Brage
3 Tin Tveiten
4 Tekno Odin

4 Rod Stewart
9 Tycoon Conway Hall
2 Dante Boko
7 Tumble Dust

4 BBS Sugarlight
2 Vincennes
9 Papagayo E
5 Support Justice

15 Mellby Viking
13 Alfas Da Vinci

6 Thunder Peak
10 For Pleasure As

Vidar
Hop,
Jarlsberg

3 BILLIE DE MONTFORT
1 Well Built
4 Mr Lindy

10 Jontte Boy

3 Paolendry Like
7 Rio Grande DK
2 Emmett Brown

11 Toto

2 Premance Simoni
5 Lobell Countess
1 Uranie Lorraine
8 Primula Brazza

9 Lannem Silje
4 Tekno Odin
3 Tin Tveiten
1 Lome Brage

2 Dante Boko
9 Tycoon Conway Hall
4 Rod Stewart

11 Viking Va Bene

4 BBS Sugarlight
10 Mosaique Face

5 Support Justice
9 Papagayo E

15 Mellby Viking
10 For Pleasure As

5 Radamante
13 Alfas Da Vinci

Geir Vegard
Gundersen,
Bjerke

3 BILLIE DE MONTFORT 
1 Well Built
2 Lightning Force
4 Mr Lindy

7 Rio Grande DK
1 Sudbury
6 Muchmoremuscles
3 Paloendry Like

5 Lobell Countess
3 Fleetfoot Hanover
2 Premance Simoni
1 Uranie Lorraine

9 Lannem Silje
1 Lome Brage
3 Tin Tveiten
4 Tekno Odin

9 Tycoon Conway Hall
2 Dante Boko
7 Tumble Dust

10 Duke Of Greenwood

4 BBS Sugarlight
2 Vincennes
9 Papagayo E
7 Ustinof Du Vivier

15 Mellby Viking
13 Alfas Da Vinci
10 For Pleasure As
11 Frozen

Eirik 
Høitomt,
Jarlsberg
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1:
2:
3:
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1:
2:
3:
O:

1:
2:
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O:

1:
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O:

1:
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O:
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Hester tipperen kjører og/eller trener står i kursivert skrift. 

Dato 7 6 5 
180415 153 451 420 21
280215 257 612 114 11
310115 Jackpot 21 304 495
201214 12 174 73 Joker
221114 11 351 115 16
070914 8 961 116 15
060914 569 708 1 106 28
080614 29 273 313 38
070614 784 186 3 610 185
050414 3 547 47 Joker
080314 4 489 69 Joker
250114 56 280 274 19
211213 22 594 162 joker
111213 946 25 Joker
201113 99 226 1 226 131

V75-PREMIER BJERKE

Dato Bane 7 6 5
060615 Bt 25 536 284 33
310515 S 30 709 322 35
300515 S 6 352 404 24 027 1 099
230515 J 16 983 432 2 318 79
160515 Bt 39 976 135 14
090515 Bi 70 682 409 28
020515 F 1 469 32 Joker
250415 Å 4 183 689 14 745 878
180415 B 153 451 420 21
110415 Bt 2 078 31 Joker
040415 K 18 581 72 10
280315 St Joker 7 065 242
210315 M 9 622 65 Joker
140315 D 140 877 844 57
070315 L 222 654 1 652 145

15 SISTE V75-PREMIER

dagligvarejobb.no
Stillingsportalen for dagligvarebransjen

For mer informasjon om priser, betingelser etc.,
kontakt Tone Anita Larsen på tlf. 454 97 192 eller

e-post: tone@dagligvarehandelen.no

Bruk www.dagligvarejobb.no!

■ Søker du etter 
medarbeider?

■ Søker du 
etter jobb? Hester er utsatt for sykdommer og skader som krever 

veterinærbehandling.
Ved kjøp av plussforsikring kan du velge mellom forsikringssum  
på kr 75.000 eller kr 100.000 pr år. Du kan også velge egenandel.

Kontakt oss på 03100, se gjensidige.no/hest eller kom innom vårt 
kontor.

Forsikring er en del av 
omsorgen
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”Nu har hästen bevisat att 
han tillhör topp tio i landet”

”När B.B.S.Sugarlight har
hästar på båda sidor
 verkar han öppna bättre”

SIDAN 8

”I princip var det bara jag
som bidrog till tränar -
föreningens kassa”

SIDAN14SIDAN 7
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Tisdag
Det här är verkligen en tid då det gäller att hänga
med och njuta av varje sekund som vår underbara
sport bjuder på.

Storloppen avlöser varandra och för oss som äls-
kar trav går tiden väldigt fort just nu. Helt plötsligt
är redan Copenhagen Cup, Finlanda Ajo och Elit-
loppet redan avklarade och på söndag är det dags
för nästa stora europeiska drabbning, Oslo Grand
Prix. Kan Vincennes, B.B.S.Sugarlight eller Mosai-
que Face fixa så vi får en svenskfödd segrare? Jag
tror dock på seger för, enligt mig, Norges bästa
häst. Vem tror du på? Det är verkligen en fråga jag
aldrig ledsnar på.

Mosaique Face ståtar fortfarande
med årets bästa segertid, 1.09,0,
som han satte i Gävle helgen in-
nan Elitloppet. Årets vinnare av
Oslo Grand Prix tror jag ändå
fanns i det slagna fältet den dagen.
Papagayo E:s avslutning ute i spåren
var bland det ruggigaste jag sett och om inte den
insatsen ”sitter i benen” blir det nog jobbigt för öv-
riga på söndag. Åh, vad jag verk ligen älskar att se
fram emot att se ett lopp och en häst som jag gör
inför Papagayo E. och Oslo Grand Prix på söndag.
Snälla, kan han inte bara vara grym och ge oss ytter-
ligare ett oförglömligt minne. Ge mig den där
”wow-känslan”!

Sedan får vi inte heller glömma Norrbottens
 Stora Pris i Boden. Sju siffrigt
väntar vinnaren även där och
förhoppningsvis har också
sommaren kommit till Sve-
rige tills dess. Det är faktiskt
ett krav från mig till
 vädergudarna. 

Som sagt, det gäller verk-
ligen att vara vaken och
hänga med för att inte
missa all njutning som
travsporten bjuder på
just nu. Vi på Trav -
ronden är i alla fall
ständigt vakna och
 levererar som vanligt
allt du behöver för att
inte riskera att missa
någonting.

FREDRIC LINDMANOMSLAG Panne de Moteur går ut i Norrbottens Stora Pris. Foto: MARIA HOLMÉN

Norges
bästa häst

vinner

Utebliven tidning: 0756-66 01 00 (med morgontidning, kl 7.00-14.00), 0770-45 71 45 (med posten, kl 8.30-16.00)
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