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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
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Stall Waaler fra  
Vivestad har etablert 
travfilial på Grosbois 
slott i Frankrike  
denne vinteren. 
Hovedgrunnen er å gi 
en verdensstjerne en 
ekstra sjanse til å 
komme tilbake  
i toppen.
Øyvind Sætre 
oyvind.setre@tb.no

Det er halvannet år siden Papa-
gayo E pådro seg en alvorlig 
gaffelbåndskade under Ulf 
Thoresen-løpet på Jarlsberg. 
Hittil har trener Jan Kristian 
Waaler og kretsen rundt super-
traveren vært ytterst tålmodige 
og gjort alt etter boka og vel så 
det for å kunne få ham tilbake i 
verdenstoppen. Et vinteropp-
hold i Frankrike med skånsom 
trening kan bli den reneste bo-
nus i ukene/månedene fram 
mot et eventuelt comeback.

– Det er selvfølgelig mer sta-
bile treningsforhold i Frankrike 
på vinteren i forhold til her 
hjemme – hvor underlaget ofte 
kan bli for hardt eller for bløtt 
på denne årstiden, forklarer Jan 
Kristian Waaler overfor Tøns-
bergs Blad. 

Denne uka er han på slottsbe-
søk i Frankrike for tredje gang 
etter at filialen ble opprettet for 
en måneds tid siden. Samboer 
og veterinær Ragnhild Diesen 
bor fast der nede denne vinte-
ren.

ingen enkel skade
– Hva føler du som trener med 
tanke på sjansene for come-
back?

– Det er ikke første gang jeg er 
borti gaffelbåndskader, og jeg 
vet hvor vanskelig det kan 
være. Nå har vi gitt Papagayo E 
mer tid enn hva som er vanlig. 
Det jeg kan si er at han trener 
bra og beinet ser bra ut. Humø-
ret er som det alltid har vært – 
han kan være litt sur på boksen 
av og til, men straks vi tar på 
grime, blir han i godt humør. 
For tiden øker vi gradvis på tre-
ningen, men det er ikke før vi 
får høy fartsbelastning over litt 
distanse at vi vet mer, sier Waa-
ler – som bekrefter at kretsen 
rundt verdenstraveren hele ti-
den har hatt som mål å få ham 

"
Det er ikke første 
gang jeg er borti 
gaffelbåndska-

der, og jeg vet hvor van-
skelig det kan være
Jan KrisTian Waaler
trener

tilbake i toppen internasjonalt – 

ikke noe halvveis.
Lykkes ikke det, er alternati-

vet er avl.
– Med den stammen og det 

eksteriøret bør det kunne bli 
bra, om han får gode hopper.

et lass med hester
Med på lasset fra stallen i Vive-
stad til Anders Lindqvists an-

legg på Grosbois i Frankrike er 
Derbyvinner Cokstile og Mal-
kin, samt to 2-åringer.

– Cokstile reiste ikke godt 
nedover. Han fikk noe trøbbel 
med magen og feber, men er i 
humør igjen nå – og trener bra. 
Etter planen skal han starte i 
Criterium Continental på Vin-
cennes julaften. Malkin får vi se 

løpsoppgavene litt an, sier tre-
neren fra Vivestad.

Criterium Continental-løpet 
fikk det franske råskinnet Bold 
Eagle som vinner i fjor. Første-
premien er på 108.000 euro (én 
drøy million norske kroner).

Papagayo E (8,2 mill.), 
Cokstile (1,8 mill.) og Malkin 
(750.000) har til sammen travet 

en ekstra sjanse for verdensstjernen

soM en Konge: Papagayo E sammen med Ragnhild Diesen på mykt underlag ved Grosbois-slottet utenfor Paris.  foTo: per eriK Hagen
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CeleberT selsKap: Tonje Larsen trener for tiden Flint 
Håndball med stor suksess i 2. divisjon.  FoTo: sven-eriK syrsTad

Cecilie Leganger er 
tidenes beste norske 
håndballspiller, ifølge 
NTBs rangering. Tonje 
Larsen havner også høyt 
på listen.
Sven-erik SyrStad og ntB

Tonje Larsen fra Tønsberg ble 
av mange ansett som en kom-
plett utspiller, da hun regjerte 
for Norge og Larvik HK i en år-
rekke.

På NTBs kåring over de bes-
te kvinnelige norske hånd-
ballspillerne gjennom tidene 
får den nåværende Flint-tre-
neren også fortjent skryt. Hun 
havner på sjetteplass i det 
svært celebre selskapet.

Helt på topp troner målvakt 
Cecilie Leganger.

– Jeg er med på at Cecilie er 
best. Jeg har hatt gleden av å 
spille med henne og blant an-
net vunnet Champions Lea-
gue, sier Gro Hammerseng-
Edin til NTB.

Fire jenter fra årets VM-
tropp er inne på topp-10-lis-
ten.

Her er listen:
1. Cecilie Leganger. Revolu-
sjonerte keeperrollen og var i 
mange år i en helt egen klasse. 
– God nok til å spille i svensk 
førstedivisjon for menn, sa 
den svenske håndballprofilen 
Claes Hellgren etter en kamp i 
prøve-OL i 1995.
2. Gro Hammerseng-Edin. En 
ledertype av de helt, helt 
sjeldne. Spilte både forsvar og 
angrep og var nøkkelkvinne i 
flere mesterskap etter debu-
ten med skuffende EM i 2000.
3. Katrine Lunde. Ny målvakt 
som var førstevalg i perioden 
2004–2012. Reddet Norge til 
flere titler og hadde en strå-
lende klubbkarriere i utlan-
det. Nytenning i Vipers Kristi-
ansand, og nå er 37-åring i 

VM-troppen med superform. 
Også hun har blitt mor på vei-
en.
4. Kari Aalvik Grimsbø. Med 
på landslaget i flere år før det 
løsnet helt for henne. Overtok 
førstekeeper-rollen underveis 
i 2012-OL, var helt sentral på 
veien mot gullet der og har 
stort sett prestert som ener i 
mesterskap etter det. Har ruk-
ket å bli mamma underveis i 
karrieren. Med i VM.
5. Heidi Løke. Kom opp med 
et strekspill i angrep ingen an-
dre har vært i nærheten av. Er 
blitt mamma to ganger i karri-
eren, sist i juni. Spiller VM i 
Tyskland.
6. Tonje Larsen. Av mange an-
sett som den mest komplette 
utespilleren i Norge gjennom 
tidene. Kunne takle flere posi-
sjoner. Spilte EM – og vant – 
like før hun ble 36 år i 2010.
7. Nora Mørk. Har vunnet mye 
tross flere alvorlige skader og 
snill alder (26). Har et reperto-
ar av de sjeldne i angrep og 
dominerer tross at hun er liten 
(165 cm) som bakspiller. Kan 
absolutt blir den som tar sco-
ringsrekorden fra Grini.
8. Kjersti Grini. Fortsatt 
mestscorende på landslaget 
med 1003 mål. Det er 4,99 i 
gjennomsnitt per kamp. En 
ren angriper som kunne sma-
dre det som var av keepere.
9. Linn-Kristin Riegelhuth 
Koren. Nummer to på adels-
kalenderen når det gjelder 
landslagsmål (971). I verdens-
toppen som toveisspiller ute 
på kanten i mange sesonger. 
«Linka» var til å stole på år et-
ter år.
10. Else-Marthe Sørlie Ly-
bekk. Toveisspiller på streken 
som bidro i flere sesonger i 
verdenstoppen, blant annet 
strålende da Norge tok sitt 
første mesterskapsgull (EM 
1998).

Tonje på  
celeber liste

Russiske utøvere som vil 
delta i OL under nøytralt 
flagg, får støtte av Russ-
lands olympiske komité.
Det melder det russiske nyhets-
byrået RIA etter et møte i komi-
teen tirsdag. Med i møtet var 
representanter fra russisk is-
hockey, kunstløp, skøytesport 
og flere idretter.

Den internasjonale olympis-

ke komité (IOC) valgte i forrige 
uke å utestenge Russland fra 
vinterens OL i Sør-Korea. Bak-
grunnen er at IOC mener å ha 
bevis for at russerne systema-
tisk har brutt dopingreglemen-
tet før og under OL i 2014.

I kjølvannet av avgjørelsen 
har en rekke rene russiske utø-
vere signalisert at de ønsker å 
delta i OL som uavhengige utø-
vere. Det er dette den russiske 

OL-komiteen tirsdag har gitt sin 
støtte til.

Et av kravene for å få delta i 
OL under IOCs flagg, er at du al-
dri tidligere er dømt for brudd 
på dopingreglene. nTb

Kan gÅ: Langrennsløperne 
Sergej Ustjugov og Andrej Larkov 
er blant de russiske utøverne som 
kan få delta i OL under nøytralt 
flagg.  FoTo: nTb sCanpix

støtter russisk deltakelse

en ekstra sjanse for verdensstjernen

inn godt over 10 millioner kro-
ner hittil, så Waaler føler at det 
egentlig er greit uansett presta-
sjoner i Frankrike. Det er med 
tanke på Papagayo Es opptre-
ning og eventuelle comeback at 
Frankrike ble valgt denne vin-
teren.

papagayo e
 ■ Brun hingst født 2010
 ■ Far: Coktail Jet
 ■ Mor: Ann Speedy T
 ■ Eiere: Tom Andersen og 
Claes Sjølin, Vear

 ■ Oppdretter: Egil Stensrud, 
Vear

 ■ Innkjørt kr 8.240.309,- 

(hvorav snaue 3,7 millioner 
kroner da han vant VM på 
Yonkers i USA i oktober 2015)

 ■ Har vært borte fra løp siden 
sommeren 2016 grunnet 
gaffelbåndskade

 ■ Skal etter planen gå løp i 
Frankrike senere i vinter


