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I siste sving så slett ikke Pa-
pagayo E ut som en vinner, 
men 4-åringen viste fram 
fighterviljen og vant DNTs 
høstfinale. 

Det var litt sånn Support Justice-takter 
over Papagayo E. Han så egentlig aldri 
ut som noen vinner – før kort før mål. 

– Jeg så at Obi trøblet på langsidene 
og skjønte at Kai Johansen ville prøve 
å stikke i siste sving. Jeg ga ikke opp 
håpet selv om han fikk en ledelse, sier 
Vidar Hop.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg ble 
skeptisk i siste sving, men Papagayo E 
tygger på til mål. Det er en veldig god 

egenskap. Hesten har vist i trening 
den siste tiden at han har utviklet seg 
gjennom de to startene han har gjort 
utenlands, sier trener Jan Kristian 
Waaler.

Neste oppgave for Papagayo E blir 
trolig Axel Jensens minneløp på Bjer-
ke 22. november.

– Helsa har vært veldig fin den siste 
tiden, men nå skal vi sjekke ham opp 
bare for sikkerhets skyld. Men vi har 
Axel Jensen som det neste målet, sier 
Waaler, som ser fram til neste sesong 
med sin stjerne.

– Jeg føler det er stort utviklings-
potensiale i hesten. Han kan blant an-
net lettes en del i balansen. Neste år 
er det 5-årsløpene som har førstepri-
oritet, sier Waaler.

Glitter In the Air sørget for 
den første V75-seieren for 
Anne Grete Rasmussen. 
Tredjeplassen med Låhne 
Lukas gjorde dagen nesten 
komplett for 26-åringen. 

Sist V75-omgang på Forus var det An-
ders Opheim og Jens Kristian Brenne 
som kunne feire V75-seier. Nå stod en 
annen av de unge, nye trenerne fram. 
Anne Grete Rasmussen er opprinne-
lig fra Harstad, men flyttet til Østlan-
det på slutten av 2011. I fjor høst tok 
hun ut trenerlisensen. Nå kom den 
første V75-triumfen.

– Veldig artig! Og når i tillegg Låhne 
Lukas klarte en tredjeplass ble dette 
en veldig stor dag for meg, sier Ras-
mussen som holder til på nabogården 
til Lars O Romtveit.

– Jeg benytter meg av de samme 
treningsløypene som Romtveit bru-
ker. Jeg kan ikke klage på trenings-
forholdene i hvert fall. De er bra 
både for unghester og eldre hester, 
sier Rasmussen, som har ni hester 
på stallen.

– Jeg har plass til et par hester til. Å 

være travtrener er et tøft yrke og mye 
arbeid, men det er absolutt verdt det 
på dager som dette. Det er ikke så lett 
å få tak i hesteeiere om dagen, men 
jeg har i hvert fall fått noen fine eiere i 
ryggen nå, sier Rasmussen.

En av dem er Kari Jacobsen fra 
Harstad som ga Rasmussen oppdrag 
om å finne en dugende hest til henne. 
Valget falt på 4-årige Glitter In the Air 
(e Chocolatier) som ble kjøpt inn fra 
USA.

– Jeg lette først i Sverige og Dan-
mark uten å finne noe som passet. 
Litt tilfeldig fikk jeg tips om at Glit-
ter In the Air var til salgs. Jeg kikket 
på det siste løpet hun gikk i USA hvor 
hun vant og likte typen. Hun gikk for å 
være mer sterk enn speedig, noe som 
skulle passe bedre i Norge enn i USA, 
sier Rasmussen.

Etter en fjerde-, sjette- og annen-
plass i de tre første startene i Norge, 
kom seieren i forsøk nummer fire. Og 
det attpåtil i V75. 

– Hun har vært bra og jeg hadde litt 
tro på henne i dag. Jeg tror vi skal få 
mer moro med henne framover. Hun 
har nokså lite penger på seg og nå 
slo hun hester som hadde en del mer 
grunnlag enn henne. Det lover godt 
for framtiden, sier Rasmussen.

Føynland Kongen har det 
med å slå til med jevne mel-
lomrom. I Arnt Paulsens 
minneløp fikk han drøm-
meopplegget og holdt unna 
til seier. 

– Han hadde en flott oppgave. Det er 
ikke så ofte han får stå 20 meter for-
an de beste lenger. Dessuten er det 
en fordel at han får gå unna i sitt eget 
tempo og ikke får hest på utsiden med 
en gang, sier sjåfør Geir Flåten.

Eier og trener Pål Kristiansen var 
overrasket over seieren.

– Det er ikke så ofte at han vinner 
så jeg blir egentlig overrasket hver 

gang. Planen var å komme seg til tet. 
Han vokser en klasse derfra. Det var 
utrolig moro med seier, sier Kristian-
sen som ikke var på Sørlandet. Han så 
løpet i Valdres sammen med sin gode 
venn, John Hasle.

– Føynland Kongen var også en må-
ned i Valdres før det forrige løpet. Han 
har hatt seg en årlig treningsleir i Val-
dres de siste årene. Lufta her gjør godt 
for både mennesker og dyr! Han var 
stinn av trening da jeg tok ham hjem 
igjen og det har nok hatt en positiv ef-
fekt at jeg har lettet litt på treningen 
den siste tiden, sier Kristiansen etter 
at Føynland Kongen tok årets fjerde 
triumf og sendte årsinntekten opp 
i over en halv million kroner. Det er 
karrierebeste for 8-åringen.

Fightet seg fremst

Glitrende for  
Rasmussen

Slo til igjen

Obi ledet i det lengste, men Vidar Hop fikk det svaret han ville ha da han dro 
ørehetta på Papagayo E. 

Glitter In the Air kan bli en fin reklamehest for Anne Grete Rasmussen. 
 TGN-foto/TA

Geir Flåten styrte Føynland Kongen inn til seier. Oppasser Ine Pedersen var 
strålende fornøyd etter å ha vært med på sin første V75-triumf. 

Eirik Høitomt hadde en herlig dag. Etter å ha vunnet med Voje Scott og KLM 
Buymethemoon kompletterte han hattricket i V75 med Glitter In the Air. 
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OPPTUR
KLM Buymethemoon har imponert og vunnet flere løp i 
Sverige denne sesongen. I Norge hadde han ikke vunnet løp 
siden 9. mai 2012, og han har fått et rykte på seg for å være 

dønn avhengig av pisken for å yte maks i løp. I V75-6 motbeviste 6-årin-
gen den påstanden. 

– KLM Buymethemoon hadde en meget fin oppgave på papiret. Han 
gikk ned en klasse sammenlignet med den motstanden han er vant til å 
møte i Sverige. Dessuten stod han perfekt til i førstespor. Jeg hadde vel-
dig god tro på seier. Han er blitt herdet gjennom løpene i Sverige og nå 
tåler han å gå i tet – selv uten pisk, sier trener Anders L Wolden.

KLM Buymethemoon mangler nå bare snaut 50 000 kroner på å bli 
millionær.

– Nå er han kvalifisert til finalen i Sølvdivisjonen som kjøres på Bjer-
ke like før jul. Vi får kjøre på til da og gi ham en pause etter det løpet. Jeg 
tror han skal få en fin sesong også i 2015. Han står fortsatt inne i den 
svenske Sølvdivisjonen og har vist at han duger bra der. Det er en passe 
bedagelig hest som ikke gjør mer enn han må. Derfor tror jeg fortsatt det 
skal være litt utvikling i ham, sier Wolden.     

HØRT PÅ STALLSIDEN
– Tekno Odin fikk en altfor dårlig start. Det ble for langt fram. 
Hesten leverte et bra løp. (Øystein Tjomsland etter at Tekno 
Odin måtte nøye s eg med sølv i Arnt Paulsens minneløp. Det var 

første tapet på hjemmebanen i karrieren).
– Den starten hadde garantert blitt godkjent på Bjerke, men her ble 

det tyvstart. Det er kanskje slik som i fotballen at vi bare må tåle at det 
dømmes ulikt. Bork Odin havnet for langt bak i den gyldige starten og 
da ble det vrient. (Åsbjørn Tengsareid var ikke enig i omstarten han fikk i 
Arnt Paulsens minneløp).

– I siste sving var jeg helt sikker på at vi skulle holde unna, men Obi 
hang veldig på den ene tommen og jeg fikk ikke kjørt for fullt. (Kai Jo-
hansen etter at Obi ledet i det lengste i DNTs Høstfinale).

– Sir Benjamin fikk et flott løp og viste forbedring. (Per Oleg Midtfjeld 
etter at Sir Benjamin ble tredje i DNTs Høstfinale).

– Thai Armani kom aldri inn i løpet. Vi kunne like gjerne kjørt ut av 
banen etter 500 meter slik det ble. (Frode Hamre etter at Thai Armani 
ikke kunne hente premie fra køen i DNTs Høstfinale).

– Det ble kjøring hele veien og Supernova TY ble sliten til slutt. Hun 
leverte dog en veldig bra innsats. (Åsbjørn Tengsareid etter at Superno-
va TY ble annen i Sørlandets 3-års Cup og endelig fikk uttelling etter tre 
ulykksalige galopper på rad).

– Good’s of Norway sparket oppi sulkyen og galopperte. Han tap-
te mye og leverte et meget bra løp etterpå. (Erlend Rennesvik etter at 
Good’s of Norway reparerte stor galopp til femte i Sørlandets 3-års Cup).

– Kap Tulla hadde en dårlig dag, eller er det kanskje mer riktig å si at 
hun hadde en normal dag? (Åsbjørn Tengsareid etter at vanskelige Kap 
Tulla feilet seg bort direkte i V75-5).

– Denver havnet i dødens og derfra ble han sliten. Ikke noe å si på det, 
det er svært få hester som kjemper om seieren fra dødens i Sølvdivisjo-
nen. Chocolate Day leverte en meget bra innsats til tredje i samme løp. 
Vi må ikke glemme at han bare er tre år. (Frode Hamre etter at yngste-
mann gjorde det best av Hamre-hestene i V75-6).      

Voje Scott innfridde som 
storfavoritt og Folkehesten 
sørget dermed for seier i sin 
første start i V75.

Eirik Høitomt er ikke den som tar sei-
ersgest i tide og utide, men da Voje 
Scott strøk først over mål i V75-2 var 
rogalendingen oppe med armen.

– Det er klart det betyr litt ekstra 
å vinne med Folkehesten som har så 
mange eiere i ryggen, sier Høitomt.

Voje Scott var knallgod da han vant 
sist. Høitomt var ikke like fornøyd 
med ham nå.

– Han var mer på hugget sist. Det 
løpet han gjorde da var veldig sterkt 
og det satt nok litt i beina. Dette lø-
pet kom bare sju dager senere og han 
hadde nok ikke fått hentet seg helt 
inn. Men det ble likevel en kontrol-
lert seier, sier Høitomt.

Han ser gode utviklingsmuligheter 
i hesten.

– Han går tungt belastet så på det 
området er det en del å gå på. Jeg tror 
også han kan utvikle seg videre. Noe 
av grunnen til at jeg tror han kan det 
er at han har så stor fart i beina, sier 
Høitomt.

Voje Scott er nå oppe i 190 poeng i 
Folkehesten, 53 bak ledende Osceola.

Ty Li har virkelig funnet 
storformen på tampen av 
sesongen. Nå sørget hun for 
den første V75-triumfen for 
familien Bjølgerud på 15 år. 

Familien har drevet med trav i en år-
rekke og kan vise til over 80 seirer. Men 
den siste V75-seieren var helt tilbake i 
1999 da Cherry Cane vant for Gunnar 
Eggen på Momarken. Ty Li fikk hull på 
den byllen. Ikke overraskende for hop-
pa har vist storform den siste tiden. 
Årsfortjenesten er nå oppe i 194 000 
kroner. 100 000 av dem er kommet i 
løpet av tre starter de 16 siste dagene.

– Vi har trent likt det siste halve 

året så jeg vet ikke hvorfor det plut-
selig har løsnet så veldig akkurat i det 
siste. Men hun er i veldig bra form 
i hvert fall. Derfor dro vi til Sørlan-
det med seiersambisjoner, selv om 
det var noen gode imot. Det var vel-
dig gøy med en V75-seier, sier trener 
Tom Bjølgerud, som har med seg Pål 
Christoffersen som eier på 6-årshop-
pa etter Lome Elden. 

Hva som blir neste oppgave er usik-
kert.

– Hun har et V75-løp på Leangen 
den 29. november, men det er jo en 
ganske lang tur så vi får se. Nå er hun 
i hvert fall klar for finalen i Hoppecu-
pen som går på Bjerke 20. desember. 
Da har vi i hvert fall det å sikte imot, 
sier Bjølgerud.

Årets sjuende

Ty Li i toppform

Voje Scott har levert varene som Folkehest. Nå gledet han sine mange eiere 
med V75-seier også. 

Vidar Hop hadde full kontroll bak Ty Li som tok årets femte seier. 

KLM Buymethemoom ledet hele veien sammen med Eirik Høitomt. 

Den starten hadde garantert blitt  
godkjent på Bjerke
ÅSBJØRN TENGSAREID

«
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Kurts Corner 3 500 tegn
Artikkel 3 500

Lundtrøm Wolden må ta litt av æren for 
favorittskapet
KURT HELLA

«

Offensive trenere var klare på at de ikke ville 
la favorittene få tet uten å kjøre om den. Det 
skapte ekstra oppmerksomhet for V75-løpe-
ne lørdag. 

 KURT HELLA
kurt@tgn.no

Trond Anderssen (Obi) og Anders Lundstrøm Wolden (KLM Buymethe-
moon) var begge offensive og klare i taktikken på forhånd. Det gjorde at Vi-
dar Hop tok fram plan B bak Papagayo E. Hop ville ikke by inn hestene bak, 
samtidig som han måtte kjøre fort nok til å ikke gi Obi løpet. Det så ut som 
han hadde bommet på taktikken midt i siste sving, men bergenseren som 
lørdag klatret opp som årets mestvinnende kusk, visste hva han drev med. 
Papagayo E på sin side minner meg mer og mer om Support Justice. Løps-
hode av gull og litt halvslakk rundt siste sving. 

Anders Lundstrøm Wolden er blant de mest offensive før løpene, men 
også blant de beste i faget, så det er sjelden krutt-uttalelser fra den karen 
uten grunn. – Ganske sikker på at han vinner, uttalte han til TGN torsdag 
til løpet. Hans KLM Buymethemoon tok imot Denver i en knalltøff åpning. 
Mot mål var det spill mot et mål for 6-åringen som faktisk rakk å bli klar fa-
voritt da V75-lukene stengte. Lundstrøm Wolden må ta litt av æren for fa-
vorittskapet. 

Eirik Høitomt på sin side, bryr seg mest om å trene best og kjøre hest. Den 
kombinasjonen gjør han bedre enn de fleste. Det viser alle statistikker. Hele 
fire seirer ble det på Høitomt lørdag. Samtlige tatt etter mesterlig hånd-
verk. Hans intervju etter seieren med folkehesten Sørlandet var dog av den 
merkelige sorten, hvor endel av fokuset ble satt på dårlige premier og ma-
sete journalister. Høitomt innfridde med dagens i særklasse største favoritt. 
Hele 74 prosent av de 16.2 millionene omsatt trengte å få inn Voje Scott som 
vinner i V75-2.

Nesten 200 000 kroner har 4-åringen tjent i år. Avstanden fram til Osceo-
la er for stor med tanke på seier i folkehestkonkurransen, men fest for 50 
000 kroner på Jarlsberg er trolig i havn nå. 

Geir Mikkelsen har blitt godt kjent som kusk de siste årene etter mange 
V75-seirer. Men han har også imponert som trener på få hester. Hans Wil-
ma Leggrowbach er ei dame som kan utfordre alle neste år. Tidligere har 
hun vist mest styrke. Nå viste hun også frem speeden. For de som lurte på 
om medeier Ingvar Ludvigsens seiershyl var så høyt at det kunne høres fra 
resturanten til stallsiden, så er svaret ja. 

V75-1 gikk med tillegg over sprintdistanse. Tekno Odin gjorde et solid løp, 
men var sjanseløs på å hente tillegg på gode Føynland Kongen. Spillemessig 
og underholdningsmessig ble det et interessant løp. 

VG hadde en av en svært hyggelig og positiv sak om at trav ikke lenger er 
noen gubbesport forrige uke, hvor de dro frem flere av våre talentfulle yn-
gre jenter. Godt er det å se at det fortsatt også er plass til en litt eldre dame. 
Liv Pedersen har gjort comeback på toppen av listene. Den snart 44 år gamle 
montérytteren vinner løp som aldri før på få ritt og nærmer seg tallene fra 
sine beste år. 

Fjord Jerven var knallgod vinner av 4-årsstjernen onsdag, men Vesle Frø-
ken Støens løp til tredjeplass etter tredjespor rundt siste sving på 23,7a/2100 
gjorde meg vel så imponert. Med den tøffheten 4-årshoppa viser, er det ikke 
umulig Lannem Silje og Ulsrud Tea får selskap på startstreken mot eliten 
neste år.

KURTS 
CORNER

Oppsnakk og  
nedsnakk

I SAMARBEID MED  
OPPLAND & OMEGN HESTEEIERFORBUND 

SUPERHELG PÅ BIRI 7.-8.NOVEMBER! 
Kaldblodstraveren er hovedaktør ved Mjøsas bredd! 
Her du får med deg kåring, landsfinale for 2-åringer, foredrag 
og en ny spennende V75-runde: 
FREDAG 7.NOVEMBER: 
09.00 og utover: Hingsteutstilling kaldblodstraver 
09.00 og utover: Veikle Balders landsfinale for 2-åringer 
10.00:  Hva ser dommerne etter? Foredrag v/A.Järnerot 
13.30: Travprøve 2-åringer 
14.00: Kjøreprøve-kåringshingster (frivillig) 
16.00: Semifinale Veikle Blader 
19.00: Foredrag: Framtidas kaldblodsavl/fôring av hest             
            v/Anders Järnerot og Jon Anders Nesset (sted: Honne) 
LØRDAG 8.NOVEMBER: 
10.30: Travprøver kåringshingster 
12.00: Premiering kåringshingster 
12.30: Premiering Veikle Balders landsfinale 
13.30: Start 1.løp, V75-omgang m/Biri oppdretningsløp     
 og Vintilla-travet 
                              Flere detaljer på nhest.no 

Bytter beite
Herman Tvedt har de tre siste årene drevet sin far Rolfs filial 
på Myhremoen i Hokksund, men fra nyttår flytter de to  
bergenserne driften til Norsk travsportsenter på Maura.

Herman Tvedt 
forlater Myhre-
moen og flytter 
etter nyttår 
sin fars filial til 
DNT-eide Norsk 
travsportsenter 
ved Nannestad. 
Foto: 
hesteguiden.com

 ROLF-HENNING PEDERSEN
rhp@tgn.no

Det DNT-eide anlegget mistet nylig sin 
eldste leietager da Steinar Hammers-
borg flyttet sin virksomhet. Nå flytter 
Herman og Rolf Tvedt inn i de samme 
stallene.

– Hovedgrunnen til at vi flytter fra 
Hokksund er beliggenheten. Jeg kjører 
jevnlig løp i Bergen, og med Nannestad 
som utgangspunkt blir reiseveien til 
Gardermoen langt kortere. Trenings-
forholdene er også veldig bra der, sier 
Herman Tvedt til TGN.

FORTSATT UAVKLART
For far Rolf sin del så er han fortsatt på 
sykelisten etter at han 7. oktober ble 
sparket av en unghest i kneet og fikk re-
vet over ledd- og korsbånd.

– Kneet er fortsatt veldig hovent, og 
legene har ennå ikke kunnet gi endelig 
beskjed om det må opereres eller ikke. 
Således blir det ennå en stund før han er 
tilbake i sulkyen.
– Betyr det at du vil være ennå mer i Ber-
gen enn tilfellet er nå?

– Jeg vil kjøre løpsdagene der borte, 
men den daglige driften klarer de ansat-
te der borte på en glimrende måte, for-
sikrer Herman Tvedt.


