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Food Money og Mercedes Balogh ledet V86-8 fra start til mål. Papagayo E og Vidar Hop er 
i det slagne felt.  Foto: kanal 75

Lome Jarl vant Greivins Minne.  Foto: hesteguiden.com

UTLAND
Lome Jarl tok seg av finalen i Greivins Minne 
og sørget for en pangstart for sine nye eiere.

 TROND ASHEIM
trond@tgn.no

Lome Jarl skulle vært Folkehest 
i Drammen i år, men fikk diagno-
sen strupepiper av veterinærene 
og ble dermed vraket. Knut Arne 
Ødegaard kjøpte i stedet hesten og 
har motbevist veterinærene. 

– Veterinærene mente han 
ikke kunne brukes som hobby-
hest engang, men det er ikke all-
tid diagnosene deres stemmer. 
Jeg gjorde ingenting med hesten, 
bare begynte å trene. Han hadde 
tjent drøyt 100 000 i år før løpet 
på fredag og dro nå med seg drøyt 
80 000 svenske til, sier Ødegaard, 
som imidlertid solgte hesten til 
svenske interesser før løpet.

– Det er langt til Boden. Jeg 
hadde nok ikke dratt så langt selv 
med hesten. Lome Jarl går nå i 
trening til Roger Nilsson som hol-
der til i Boden. Det er lettere å tje-
ne penger i Nord-Sverige enn det 
er her hjemme. Det var gøy for ei-
erne og en fin avslutning at han 
gikk til topps i Greivins Minne, 
sier Ødegaard.

Både Finfaksa, Horgen Ylva, 
Jan Lurifaks og Lyssjø Faxa tok 
seg videre fra sine kvalifiserings-
løp, men det ble ikke den store 
suksessen i finalen. Finfaksa fikk 
med seg den siste premien. 

På Åby torsdag ble det seier til 
Børre Høibye. Det sørget For Ap-
proval for. 4-årshoppa fikk en 
tung innledning og landet i dø-
dens utenfor norskfødte Alpha-
tron etter 500 meter. Avløsningen 

kom runden fra mål og åpningen 
kom perfekt inn på oppløpet. Al-
phatron kastet inn håndkleet, 
mens For Approval avgjorde greit 
til årets fjerde seier. Vinnertiden 
ble 16.2a/2140.

Torpa Nicklas imponerte i 
Rättvik på torsdag. 3-åringen til 
Odd Arne Sagholen overtok førin-
gen opp mot første 500 meter. Si-
den var det plankekjøring og Tor-
pa Nicklas vant suverent på gode 
27.4v/1660 – en rekordforbedring 
på over tre sekunder. Innsatsen 
var verdt 50 000 svenske kroner. 
Halvard K var god toer fra dødens. 

Montdore var ute i Östersund 
torsdag og tok sin annen stra-
ke etter at han kom til Robert 
Bergh. 4-åringen til Per Berg og 
Tom Lund overtok teten etter en 
runde og vant meget enkelt på 
16.8v/3140. 

Seier ble det også for duoen Ma-
rit Beckstrøm og Ola Åsebø. Det 
sørget 3-årige Santiana for. Åsa-
jerven-datteren travet som ann-
enhest underveis og avgjorde lett 
på oppløpet til karrierens første 
triumf i forsøk nummer to. Vin-
nertiden ble 35.0v/2140. 

Morten Waage har kanskje en 
arvtaker til Beanie MM i 4-åri-
ge Bart MM. Vallaken, som først 
kom i gang med karrieren i år 
som 4-åring, har i hvert fall inn-
ledet lovende. På Solvalla fredag 
spurtet han inn til seier på gode 
14.3a/2140 fra tredje utvendig. 
Waage er eier og oppdretter av 
Bart MM sammen med norske 
Tron Hansen.

 ROLF-HENNING PEDERSEN
rhp@tgn.no

Trener Jan Kristian Waaler hadde funnet 
et sprintløp for eldre hester med grunnlag 
inntil 1.6 millioner SEK for sin 4-åring. Et-
ter tredjespor rundt første sving fram til 
dødens, ble Papagayo E avløst av Västerbo 
Highflyer etter 500 meter, som ble passert 
på kjappe 08.5. Food Money satt i tet og 
holdt tempoet oppe til 10.3/1000. Det affi-
serte ikke 6-åringen som dro unna til enkel 
seier på 11.4a/1640 for Mercedes Balogh. 
Papagayo E klarte ikke ikke å henge med 
helt inn og kom i mål som første utenfor 
premierekka på 12.0.

– Papagayo E har bare travet elleve løp 
og mangler hardheten i kroppen. Han pus-
tet ikke tungt etter løpet, men fikk melke-
syre ettersom tempoet var hardt hele vei-
en. Det er han ikke vant med. Her hjemme 
kan det bli kjøring fra start og til slutt, men 
demping i mellomrunden. Det ble det ikke 
her. Jeg er helt sikker å at dette løpet har 

gjort ham veldig bra, og det tror jeg vi skal 
få se neste gang. Om alt er bra med hes-
ten framover, satser vi mot start i Gros-
ser Preis von Deutschland, sier kusk Vidar 
Hop til TGN.

Det er et gigantløp for 4-åringer med 
over 750 000 kroner til vinneren som avvi-
kles på Bahrenfeld-banen i Hamburg. Dis-
tansen er 2720 meter med autostart. Blir 
det meldt over 15 hester, blir det kvalifise-
ringer over 2200 meter samme dag.

FORTSATT QUICK
Quickstile er en norskfødt 4-åring i rivende 
utvikling. Love You-vallaken var ute i et år-
gangsløp, og ble servert annet utvendig av 
gjestekusk Vidar Hop. 800 meter fra mål 
ble angrepet satt inn, og 400 igjen var han 
framme i dødens. Ledende Zo Zo Hoss ble 
et enkelt bytte, men Quickstile måtte se 
seg spurtslått av Tokio Hotel Hall og Björn 
Goop kort før mål. Per Johansen-trente 
Quickstile travet 13.5a/2140 og fikk 32 500 
SEK for prestasjonen.

– Mangler 
 hardheten
Tross en null i programraden var ikke Vidar 
Hop skuffet over Papagayo Es prestasjon på 
Solvalla onsdag. Han forsikrer at årgangsene-
ren kommer sterkere tilbake.

Bjerke startet i fjor 
en innsamlingsaksjon 
sammen med «Aktiv 
mot Kreft» hvor penge-
ne skal gå til utbedring 
av den meget slitte 
aktivitetsløypa som 
benyttes av barne- og 
ungdomsavdelingen på 
universitetssykehuset. 
Mange innenfor travet 
har bidratt med penger. 
Blant annet Claes Sjølin 
og Tom Andersen, eiere 
av Papagayo E. De ga 
ti prosent av premi-
ene hesten kjørte inn i 
forbindelse med Jarls-
berg Grand Prix, hvilket innbrakte 33 000 
kroner. Sjølin overrakte sjekken til Bjerkes 

arenasjef Arild Engebretsen sist onsdag. 
 TGN-foto/TA

33 000 fra Papagayo


