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33 37 30 30 
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

John arne edvardsen
Journalist ■ 905 19 925

sven-erik syrstad
Journalist ■ 922 09 285

an-Magritt larsen
Journalist ■ 971 77 380

seiersdeFilering: Jan Kristian Waaler og Vidar Hop har seiersdefilert mange ganger tidligere. Her med Papagayo E etter fjorårets 
kriterieseier. alle FoTo: Henning døvle

I kveld kjøres Jarls-
berg Grand Prix med 
kvalifiseringer og 
finale der vinneren 
kan ta hjem hele 
330.000 kroner. Det 
blir «jordskjelv» på 
Jarlsberg om Vear-
traveren Papagayo E 
taper.
Henning døvle
sport@tb.no
33 37 30 00

Tønsberg: Grand Prix-løpet 
for de fireårige norskfødte 
varmblodshestene er blitt en 
slager på Jarlsberg.  Noen av år-
gangens ypperste hester stiller 
alltid opp i juli-travet på Jarls-
berg, noe som gir publikum va-
luta for pengene i form av stor 
sport. 

Trives i danmark
Zenit Sun var nest raskeste hest 
i kvalifiseringsløpene, trakk 
spor fire i finalen lørdag og det 
er langt fra umulig at førstepre-
mien på 250.000 kroner kan bli 

værende i Vestfold. 
Zenit Sun er eid av tre kame-

rater i Ramnes med Ole Anton 
Langedrag i spissen. De har 
også oppdrettet hesten, men 
valgte å sette hoppa i trening i 
Danmark.

– Vi var inne på tanken i fjor 
høst å ta henne hjem, men tre-
ner Christian Lindhardt har gjort 
en god jobb med henne. Årets 
første start var bra, men så fikk 
hoppa litt halstrøbbel, men i 
kvalifiseringen var hun tilbake 
for fullt, forteller Ola Anton Lan-
gedrag (60), og fortsetter:

– Vi har Zenit Suns mor frem-
deles. I Danmark har vi både 
toåring og åring etter henne, 
mens årets føll går hjemme i 
Ramnes med moren, informe-
rer byggmester Langedrag som 
tidligere har vært med på en så 
god traver som En Lille Siem, 
hesten som vant Ulf Thoresens 
minneløp i 2000.

Tror på hoppa
Zenit Sun har den egenskapen 
at hun alltid kjemper i fremste 
rekke og tar kroner med hjem 
hver gang. 

lokale grand prix-håp

Ferdig: Atle Hamre gir opp 
kampen mot DNT.   
 FoTo: nTb scanpix

Atle Hamre erkjenner at 
travkarrieren definitivt 
er over. Han fortsetter 
ikke kampen for å få 
utestengelsen sin 
opphevet.
oslo: Mandag fikk Det Nor-
ske Travselskap (DNT) med-
hold i Borgarting lagmanns-
rett i at organisasjonen har 
rett til å utestenge Hamre på 
livstid.

løpet er kjørt
Etter det siste nederlaget og 
flere rettsrunder sier Hamre 
stopp.

– Jeg innser at jeg har kjørt 
mitt siste løp. Min kamp mot 
DNT er over. Jeg avfinner 
meg med det, sier Hamre til 
Trav og Galopp-Nytt.

– Jeg gir meg nå. Jeg aksep-
terer et nederlag. Jeg har ført 
min siste rettssak mot DNT. 
Jeg innser også at jeg har 
kjørt  mitt siste travløp, leg-
ger han til.

ikke ønsket
55-åringen hadde stor suk-
sess i mange år, men han har 
sonet to lengre fengselsstraf-
fer etter utpressingssaker. 
DNT ønsker ham ikke tilbake 
i norsk travsport. nTb

gir opp 
kampen

brasília: Den brasilianske 
fotballegenden Romario 
mener hjemlandets fotball-
topper bør få fengselsstraff 
etter Brasils 1-7-tap for 
Tyskland i VM. NTB

– Toppene 
bør sTraFFes  
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Kan VInne 250.000: Zenit Sun er outsider i Grand Prix-
hoppeløpet lørdag. Her strekker hun ut i kvalifiseringsløpet for trener 
og kusk, Christian Lindhardt.

VanT TreKVarT MIllIon: Papagayo E vant Norsk 
Travkriterium i september i fjor. På seremoniplass satt naturlig nok 
smilene løst. Eierne Tom Andersen (fra venstre), Claes Sjølin og 
deretter oppdretterne Ingrid og Egil Stensrud.

lokale grand prix-håp
I kvalifiseringen viste hun at 

hun kan åpne raskt og allikevel 
fullføre glimrende. Hun gjør 
seg aldri bort. Å vinne finalen 
blir ingen enkel sak, men spen-
nende blir det, sier trener Chris-
tian Lindhardt (39).

Årgangstoppen
Duoen Vidar Hop/Jan Kristian 
Waaler har vunnet en rekke 
storløp sammen, deriblant 
Jarlsberg Grand Prix. 

Sist det skjedde var med Vi-
king Frecel i 2012. Nå har de to 
en kjempesjanse med 2010-år-

gangens desiderte ener, Papa-
gayo E. 

Hesten eies av Tom Andersen 
og Claes Sjølin fra Vear, og er 
oppdrettet av Egil Stensrud i 
Melsomvik. 

Med trener fra Ramnes og 
kusk fra Vear kan det hele ikke 
bli mer lokalt. Papagayo E tjen-
te over 800.000 kroner på bare 
fem forsøk i sin debutsesong, 
der den klassiske triumfen i 
Norsk Travkriterium naturlig 
nok raget høyest. 

Blir den fireårige hingsten 
Grand Prix-vinner fredag så vil 

han samtidig runde 1,2 millio-
ner kroner inntravet på bare 
åtte starter. 

Hesten ble naturlig nok kåret 
til «Årets hest» i Vestfold i fjor 
under hestegallaen 1. mars.
– Papagayo E fungerte veldig 
fint i den siste treningsjobben, 
så Jan Kristian Waaler har som 
vanlig gjort en glimrende jobb.  
Hesten er normalt rask ut og fra 
spor en er det opplagt at vi for-
søker å sitte i tet, sier en opti-
mistisk og offensiv sjåfør, Vidar 
Hop.

gIr seg: 
Sarpsborg-trener 

Brian Deane 
er ferdig etter 

sesongen.  
 foTo: nTb 

scanpIx

Brian Deane slutter som hoved-
trener i Sarpsborg etter årets 
sesong.

sarpsborg: Deane skrev under en 
toårskontrakt i november 2012 og er 
inne i sin annen sesong i østfoldklub-
ben.

enige om å avslutte
Ifølge en pressemelding på klubbens 
nettsted var partene enige om at kon-

trakten ikke skulle forlenges etter 
årets sesong.

Sarpsborg ligger på 11.-plass i elite-
serien. Sist helg ble Bodø/Glimt slått 
2–1. Det var klubbens første seier si-
den 4. mai. Søndag spiller sarpingene 
borte mot Lillestrøm.

Kvalifisering i fjor
I fjor beholdt Sarpsborg plassen i eli-
teserien etter å ha slått 1.-divisjonsla-
get Ranheim i kvalifiseringen. nTb

ferdig etter sesongen

Folk flest velger å kjøre 
ferje når de skal fra 
Horten til Moss. I morgen 
skal over 20 kjempe mot 
sin egen psyke – og mot 
konkurrentene om å 
svømme raskest over 
Oslofjorden.
Truls lian
truls.lian@tb.no
901 37 560

HorTen: Ti kilometer i åpen 
Oslofjord – svømmende. Noen 
trekker ting litt lengre enn det 
folk flest ville gjort.

Kraftanstrengelsen har fått 
navnet Xterra Open Water, og 
klokken 10.00 kaster deltaker-
ne seg i vanner ved Fyllinga 
båthavn i Horten. Ferden går 
videre via spissen av Jeløya og 
mot Reiersøya, før målgangen 
på Sjøbadet i Moss.

– Det er stadig flere som 
kommer seg litt ut av boksen 
og som vil gjøre ting ikke alle 
andre gjør. Det handler om å 
presse grenser, sier Tom Rem-
man, som arrangerer styrke-
prøven.

Han er godt fornøyd med 
antallet som har vist sin inter-
esse for den lange og slit-
somme svømmeturen.

– Jeg trodde ikke det skulle 
bli så mange, men nå er vi 
oppe i 22–23 stykker som skal 
være med.

Unikt i norge
Remman, som svømte den 
samme distansen med noen 
kamerater i fjor, forteller at 
lange svømmekonkurranser 

var populært før i tiden, men 
at det også har vært nede i en 
bølgedal med liten interesse. 
De siste årene har det imidler-
tid tatt seg opp igjen.

Men svømmekonkurranser 
som går over en mil i åpent 
hav tilhører fremdeles til sjel-
denhetene i Norge.

– Det finnes ingen lignende i 
Norge. Det er en konkurranse i 
Bergen eller Stavanger på 
5000 meter. De siste årene har 
det poppet opp flere open wa-
ter-race med distanser på 
1000–5000 meter, sier Rem-
man.

– bragd å fullføre
Blant deltakerne finner man 
flere lokale utøvere. Tønsberg 
er representert ved Linn 
Karlsvik og Lars Erik Wold, og 
Odd Ivar Solvod fra Sande-
fjord er også med.

Vinnertiden antas å være på 
rundt to og en halv time. Men 
selv om man ikke skulle kom-
me først over fjorden, er det 
ingen grunn til å deppe med 
hodet.

– Det er en bragd bare å full-
føre, sier Remman.

Ti kilometer i vann kan hø-
res skremmende ut for de fles-
te, men arrangøren hevder at 
det er noe de fleste er kapable 
til.

– Jeg tør påstå at det er man-
ge som klarer å svømme dis-
tansen fra Horten til Moss 
bare de gidder. Det er nok flere 
av dem som er med i morgen 
som kommer til å ta bryst- og 
ryggtak underveis, sier Rem-
man.

svømmer fra 
Horten til Moss

UTfordrIng: I morgen kaster et tjuetalls personer seg ut i 
vannet for å svømme fra Horten til Moss. foTo: prIVaT


