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       To gode kort
Papagayo E og Viking Va Bene er håpene for å få norsk seier i Kjell P Dahlströms minne 
for annet år på rad.

 TROND ASHEIM
trond@tgn.no

I fjor sørget Support Justice for den 
første norske seieren i løpet som er 
blitt kjørt siden 2006. Da gikk løpet på 
en mandag. I år er det lagt til V75-kjø-
ringen på Mantorp på lørdag. Og det 
er et meget god kvalitet over 5-årslø-
pet. Ivar Sånna ble toer i Svensk Der-
by i fjor og er blant de beste 5-åringe-
ne i Europa. Det er også Tumble Dust 
som vant Dansk Derby og Axel Jen-
sens minneløp i fjor og var med i Prix 
d’Amerique i år. Dette er hans første 
start siden det løpet hvor han galop-
perte seg bort.

– Det er meget gode hester imot, men 
skal hestene bli bedre må de herdes 
mot tøff motstand. Viking Va Bene viste 
dessuten sist på Färjestad at han duger 
også mot svenskene. Når hesten puller 
over mål på 10.2ak er det et veldig godt 
tegn! Jeg synes han ser enda finere ut 
nå enn foran det løpet. Jeg kjørte hur-
tig med ham på tirsdag og han kjentes 
utrolig fin ut. Han har aldri vært så fin 
som nå på alle måter, sier trener Sig-
bjørn Kolnes som setter opp Erik Adi-
elsson som sjåfør.

Papagayo E så fin ut i sin årsdebut 
da han ble annen bak Support Justice. 
Coktail Jet-sønnen travet 15.0/2100 i et 
hurtigarbeid på Jarlsberg mandag.

– Han toppet i ørene og var veldig fin 
i pulsen etterpå. Han hadde dessuten 
ikke så høy frambeinsaksjon som han 
hadde i årsdebuten. Han var litt bortpå 
seg da. Vi har lettet ham litt på frambei-
na etter årsdebuten og det er alltid en 
fordel. Jeg er godt fornøyd med hvor-
dan hesten er om dagen, sier trener Jan 
Kristian Waaler som bruker Ulf Ohls-
son som kusk på lørdag.

200 000 svenske kroner venter vin-
neren av løpet. Kan det bli norsk seier 
igjen?

– Jeg forventer ikke at Papagayo E 
vinner. Det er gode hester imot, men jeg 
er sikker på at han kommer til å gjøre et 
bra løp. Jeg tror han er blant de fire, sier 
Waaler.

– Det blir veldig spennende. Viking 
Va Bene står litt langt ute på vingen så vi 
får håpe at det løser seg med posisjone-
ne. Jeg tror han kan være på trippelen, 
sier Kolnes.

FIRE NORSKE I GULLDIVISJONEN
I gulldivisjonen, som er det siste ut-
takningsløpet til Olympiatravet, har 
vi fire norskeide hester på startstre-
ken. Thai Broadway tar turen fra Ves-
tre Ådal og får denne gang Ulf Ohlsson 
i vogna. Ekvipasjen står vrient til i spor 
sju bak bilen. Rocky Winner står finere 
til i spor tre, mens Nothing But Class og 
Underpaid Hanover starter fra bakspor. 
Det er meget tøff motstand for de nor-
ske. Klosterskogen-triumfator Oasis Bi 
er på plass, det samme er Magic Tonight 
og ikke minst vinterens slager i Sverige, 
Digital Ink. 

Halvt norskeide Your Highness prø-
ver seg i stoeliten.  

Mantorp lørdag 18. april

7. løp. V75-3. Gulldivisjonen. 1640 m. Auto.  
Førstepr: SEK 150 000. Start ca kl 15.15
 1 Traveling Man Redén D 10.0ak
 2 Oasis Bi Takter J  10.2ak
 3 Rocky Winner Kontio J  10.5ak
 4 Magic Tonight Haugstad K  09.3ak
 5 Nouvelle Pelle Uhrberg T  10.1ak
 6 Digital Ink Kihlström Ö  10.0ak
 7 Thai Broadway* Ohlsson U  10.1ak
 8 Obi Wan* Sjunnesson J  09.7ak
 9 Nothing But Class Untersteiner P  09.6ak
10 Underpaid Hanover Adielsson E  10.4ak
11 O’grady* Jensen F  09.9ak
12 Porthos Amok Jansson T  10.0ak

10. løp. V75-6. Kjell P Dahlströms minne. 2140 m. 
Auto. Førstepr: SEK 200 000. Start ca kl 16.24
 1 Dante Boko Kolgjini L  11.1ak
 2 Djali Boko Nordström P  10.7ak
 3 Papagayo E.* Ohlsson U  11.0ak
 4 Lady Broadway Koskela J  10.7ak
 5 Ivar Sånna Uhrberg T  11.5am
 6 Viking Va Bene* Adielsson E  10.2ak
 7 Attack Diablo Untersteiner P  10.9ak
 8 Tumble Dust Kihlström Ö  10.5ak
 9 Screen Height Jansson T  11.7ak
10 Calvin Borel Lugauer C  12.5am
11 Rod Stewart* Eriksson C  13.0am

Papagayo E gjør årets annen start på lørdag.  Foto: hesteguiden.com

KAPOW HANOVER (bildet) tok seg av 
Habibs minneløp på Klosterskogen i pås-
ken. Mandag er 4-åringen på farten igjen. 
Oppgaven er et løp i Halmstad med 50 000 
svenske kroner til vinneren. Igjen er det 
Björn Goop som sitter i vogna bak Hamre-
traveren. Blant motstanderne er tidligere 
stallkamerat Chocolate Day og Spartan 

Kronos. Fleetfoot Hanover skal også i aksjon 
i Halmstad. Hun starter fra 20 meter tillegg i 
et sprintløp for hopper.

SØRLANDETS TRAVPARK tar etter 
Bjerke og arrangerer «Damens aften» for 
første gang søndag 26. april. – Det bli ulike 
stander med vin- og ølsmaking og sminke. 

Noen av damene skal også få prøve seg i 
tandem-sulky. Vi satser at dette skal bli en 
suksess også hos oss og håper at de da-
mene som allerede er i miljøet tar ansvar og 
får med seg venninner til travparken slik at 
de får oppleve hvor hyggelig det kan være 
på travkjøring, sier markedsansvarlig på 
travparken, Ingvar Ludvigsen. 

TV4-GRUPPEN omplasserer sine daglige 
sendinger fra de svenske V64-banene. Fra 
og med 27. april vil programmet bli sendt 
på TV4 Sport i stedet for TV12. Programkon-
septet blir uendret og sendes som tidligere 
fra 21.30 til 22.00. 

VERDENSREKORDHOLDEREN Muscle 
Network er flyttet fra Åke Svantedts stall, 
melder Travronden. Hesten travet 10.5a som 
2-åring i regi Jonas Czernyson, før han ble 
flyttet til Svanstedt i fjor. Tony O’Sullivan er 
Muscle Networks nye trener.

Viking Va Bene var knallgod sist. Kan han slå svenskene?  Foto: Arnfinn Roaldsøy

Foto: Arnfinn Roaldsøy
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DUMMY 
DUMMY 
 Truls G. Pedersen 
@B2:truls@tgn.no

jelden har brikkene falt ned på mer behagelig måte for
norsk travsport, enn de gjorde i helgen. Sportslig ble
lørdagen en fantastisk opptur. I norsk travsports

ubestridte storstue – Bjerke travbane – viste vår nye verdens-
stjerne Support Justice opp sine plastede framhøver på en
måte som må skremme konkurrenter over hele planeten.

nn Support Justice – på høver som fungerte som rene
luftputene – var ute og trente. Han trente 12,9a/2140, han
trente 10,5 siste 1000 meter. Det er lett å bli tøff i trynet som
nordmann, men vi sier som Support Justice sin svært rutinerte
hovslager Gunnar Torsheim – «hvem i all verden skal slå ham
over 2100 meter?». Og da skal vi huske på at Torsheim har vært
hoff-hovslager for Prix d’Amerique-vinnere (Gigant Neo) og
Hambletonian-vinnere (Scarlet Knight). Han kjenner en
topphest når han ser den.

nn Om det ikke var nok, viste Papagayo E seg opp i Mantorp
og gjorde det Support Justice gjorde i fjor – vant Kjell P
Dahlströms minne. Trener Jan Kristian Waaler hadde lettet
Papagayo E  i frambeinsaksjonen og det syntes. Hvilken
fantastisk stil det var på Papagayo E! Og hvilken 4-åring vinner
på 11,5a/2140 med toppede ører de siste 100 metrene?! Det var
godterier for en traventusiast! Det var også et bevis for at frisk
matching skaper bedre hester – om det er stoff i dem. Papagayo
E avsluttet fjorårets med å starte mot Europas beste 4-åringer
i Tyskland og Frankrike. Han kommer tilbake som 5-åring
bedre enn noensinne. Flott! De som tviler på at norsk
varmblodsavl har hevet seg de siste årene, må pakke sammen.
Made in Norway!

nn Men norsk travsports største triumf kom likevel på fredag.
DNT fikk gjennomslag i Skatt Midt for at salget av Leangen
travbane er skattefritt. Det var en 100-oddser, for å si det pent!
Og det vil danne presedens for eventuelle salg av andre baner.
Nå kan utdaterte anlegg byttes ut i nye og mer produktive
anlegg, uten at store deler av salgssummen går bort i skatt. Det
er en kjempeseier for DNTs styreleder Atle Larsen, hans
generalsekretær Rune E Gustavsen og det laget de har hatt
med seg på skattesiden. Noe annen konklusjon er vanskelig å
trekke.

nn Skatteavtalen er referert til på side 3 i dagens blad. Bare
ved salget av Leangen kan den bidra med over 100 millioner
kroner mer til travsporten enn hva en full skattekostnad ville
gjort. Det er enorme summer! Det betyr utrolig mye.

nn Så vil kanskje noen si at trav- og galoppsporten burde
betale skatt som alle andre. Svaret på det er at det gjør den. Det
betales 3,7 prosent av hver eneste omsatt krone i statsavgift.
Sporten betaler sin skatt – og en ganske høy en også, om man
snakker nettobeskatning. Ved å foreta en vedtektsendring i
Leangentravets Eiendom AS, gjorde DNT, MNTF og skatte-
rådgiverne et vinnende trekk. Det sparte sporten for enorme
summer.

nn Tenker man seg at sporten har flere anlegg som kan selges
til høye priser, vil denne skatteavgjørelsen danne presedens og
medføre millionbeløp i hundremillioners-klassen for norsk
travsport. Utfordringen blir å disponere midlene med
klokskap og nødvendig is i magen. Like naturlig er det at ikke
alle midler kan forbli lokalt, men at noe også må komme resten
av landet til gode ved behov.  Skatteavklaringen bygger på at
travsporten som helhet er en ideell organisasjon og at den
bygger på ideelle verdier. Det betyr blant annet de skal
disponeres slik at de skaper varige verdier. Det er det viktig å
merke seg for de som eventuelt vil ha lyst til å svi av deigen med
en gang. Skal norsk travsport sikre sin framtid og bygge sin
virksomhet på langsiktighet og framtidsvisjoner, må man
erkjenne at den er én enhet, ikke stykkevis og delt.

Norsk travsport – ukas vinner

Ute i banen leverer de norskfødte så  
til de grader. Og på Leangen blir det 
skattefritt salg av banen. Om DNT har 
grunn til å triumfere, er det nå!  

  TRULS G. PEDERSEN
truls@tgn.no

S

Nå kan utdaterte anlegg byttes
ut i nye og mer produktive
anlegg, uten at store deler av
salgssummen går bort i skatt
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Viking Va Bene leverte nok et toppløp 
og sørget for to norske på pallen i Kjell P
Dahlströms minne.

 TROND ASHEIM
trond@tgn.no

I fjor sørget Support Justice og Thai 
Broadway for første og femte i Kjell P 
Dahlströms minne. I år var den norske
innsatsen enda bedre. Viking Va Bene 
stormet til tet og slapp til Tumble Dust 
etter 500 meter som gikk på lynkjappe 
07,7. Viking Va Bene fikk åpning på  
oppløpet og et lite øyeblikk så det ut som 
om han kunne true Papagayo E, men 
sistnevnte hadde kontrollen. 

– Det er klart åpningen satt i beina på 
Viking Va Bene. Han kjempet på det han 
kunne til mål og leverte en veldig bra 
prestasjon. Hesten blir bare bedre og 
bedre, sier trener Sigbjørn Kolnes. 

Det ligger an til et nytt møte mellom 
Viking Va Bene og Papagayo E på Forus 
om snaue to uker. 

– Jeg hadde egentlig tenkt å starte i 
5-årsløpet på Charlottenlund, men jeg 
tror vi går for Forus Open i stedet. Jeg
tror det blir et billigere løp enn det han 
var ute i nå, sier Kolnes.

Tredje etter 
1.07-åpning

Viking Va Bene (innvendig) klarte ikke å hamle opp med Papagayo E, men holdt
koken flott til tredje. Foto: Kanal 75

YOUR HIGHNESS var favoritt i stoeliten 
og 5-årshoppa skuffet ikke sine tilhengere. 
Ulf Ohlsson styrte til tet etter 500 meter og 
siden hadde han full kontroll. Vinnertiden 
ble 13,7a/2640 og førstepremien var på 100
000 svenske kroner. Halvparten i Your High-
ness eies av et norsk andelslag som består 
av Arnfinn Stakston, Kolbjørn Gaustad, Truls 
Larsen, Kristian Kallevik, Reidar Svendsen, 
Jørn Thuv og Oskar Eidsaa. 

OASIS BI har tatt hjem både Steinlagers 
æresløp og Klosterskogen Grand Prix i år. 
Lørdag kom årets første seier i Sverige. Oa-
sis Bi dundret til tet i det siste uttakn-
ingsløpet til Olympiatravet og fikk dempe til 
1.13 første runden av sprintløpet. Da ble det 
enkelt til slutt. Oasis Bi vant meget lett på 
11,3a/1640.

ROCKY WINNER leverte et strålende løp 
i gulldivisjonen. 7-åringen til Rune Vidar 
Nordum måtte gå den tunge veien, men 
kjempet på til kassa og noterte årets tredje 
annenplass. Underpaid Hanover fikk ikke 
fritt fram fra tredje innvendig og ble femte. 
Nothing But Class angrep fra annet utvendig 
i siste sving, men feilet på oppløpet.  

THAI BROADWAY skulle startet i gull-
divisjonen, men måtte strykes i likhet med 

forhåndsfavoritt Digital Ink (feber). – Thai 
Broadway har pådratt seg en muskelstrekk. 
Han får kiropraktorbehandling og vi regner 
med han er klar til start i Forus Open, sier
oppasser Karina Vudduaune.  

ROGER WALMANN måtte skuffet kon-
statere at Magic Tonight galopperte fra start 
som kjempefavoritt i gulldivisjonen. Roger 
og hans storhesteeier Lennart Ågren fikk 
dog plaster på såret da den uhyre lovende 
3-åringen Pythagoras Face (e Muscle Hill) 
vant et 3-årsløp på 14,9a/2140. På tre
starter har nå Pythagoras Face to seirer på 
14,9 over full distanse og en annenplass.  

WELLINO BOKO var en god løpshest i Stig 
H Johanssons hender og ble blant annet an-
nen i Derby 2008. Wellino Bokos karriere ble 
dog hemmet av skader og nå er han avlsh-
ingst med beskjeden søkning. Bare 19 av-
kom er registrert etter Wellino Boko (e Ex-
press Ride) og alle er 4-åringer. Likefullt ble 
det to V75-seirer som far i Mantorp lørdag. 
Edge Boko tok sin femte seier i den sjette
starten og travet 12,6a/1640. I likhet med
faren Wellino Boko trenes han av Stig H Jo-
hansson og kjøres av Erik Adielsson. Den an-
dre Wellino Boko-seieren kom ved Peter Un-
tersteiners Carbinieri som spurtet som en 
vind og vant på 14,2a/2140.

Papagayo E leverte en maktdemonstrasjon i Kjell P Dahlströms minne og fikk 
invitasjon til Olympiatravet etterpå, men Jan Kristian Waaler holder seg til  
matchplanen som i all hovedsak består av 5-årsløp. 

 TROND ASHEIM
trond@tgn.no

Jan Kristian Waaler var trygg på at 
Papagayo E kom til å gjøre et bra løp på
Mantorp. Vi kan trygt si at han fikk rett 
i det! Papagayo E måtte trave i dødens 
så å si hele løpet, men tok uforskammet 
lett ned Prix d’Amerique-deltaker Tum-
ble Dust og vant på 11,5a/2140.

– Jeg var i utgangspunktet fornøyd 
med en tredje-/fjerdeplass så sant hes-
ten leverte et bra løp. Jeg hadde ikke for-
ventet en slik prestasjon. Han leverte 
virkelig et sterkt løp. Det er aldri noe 

gunstig å havne i dødens i storløp. Det er 
sjelden man vinner derfra. Men det gikk 
jo veldig fort første runden og jeg 
skjønte at det ikke kom til å gå like fort
den siste runden. Papagayo E er vant til 
å gå i dødens og taklet det på en utmer-
ket måte. Ulf Ohlsson tok flere prøve–
starter og hesten ble bare finere og 
finere. Han var enormt spenstig for da-
gen, sier Waaler.

– Jeg var dessverre i London og fikk 
ikke vært til stede, men jeg har selvsagt
sett løpet flere ganger etterpå. Det var 
en topp prestasjon. Jeg trodde på en
plass på pallen, men hadde ikke trodd

han skulle gjøre et slikt løp allerede i
årets andre start, sier Claes Sjölin som 
eier Papagayo E sammen med Tom An-
dersen. 

HØVENE UNDER KONTROLL 
Papagayo E har slitt med høvene, men 
Waaler har kontroll på det nå og tror 
ikke det skal bli noe problem utover i 
sesongen.

– Jeg likte ikke banen på Bjerke i års-
debuten. Den var altfor hard, men han 
tok heldigvis ikke noen skade av det. Ba-
nen på Mantorp synes jeg var meget 
god. Vi har justert litt på vinklene på 

høvene og det har slått positivt ut. 
Tidligere har det gått ut over høvene når
vi har lettet ham i balansen, men det 
gjorde det ikke nå. Jeg tror vi kunne
kjørt ham enda lettere enn vi gjorde. Det 
tyder på at kroppen hans virkelig be- 
gynner å sette seg, sier Waaler som var 
fornøyd med hvordan Ulf Ohlsson løste 
oppgaven bak Papagayo E. 

– Hesten kan være litt vanskelig i 
munnen i defileringen og fram til start. 
Da må man krangle minst mulig med 
ham. I løpet er han veldig regulerbar og 
fin, sier Waaler.

Ulf Ohlsson var kusk på Yarrah Boko 

MAKTDEMONSTRASJON
Vinneren av Ulf Thoresens minneløp 2013, Rod Stewart, leverte en forrykende avslutning langt ute i banen, men klarte ikke å nå igjen Papagayo E som var knallsterk vinner
fra dødens sammen med Ulf Ohlsson. Foto: Tarzan

i Sverige. Nå fikk han sjansen bak en an-
nen norsk tanks. Og ble imponert. 

– Ja, dette var greier! Han kjentes bra
ut hele veien, en skikkelig fin hest. Vi må 
virkelig passe oss for nordmennene nå. 
De har mange gode hester, men det er 
bare moro, sier Ohlsson. 

FORUS OPEN NESTE?
Åbys sportssjef, Jon Walter Pedersen, 
ble også imponert over Papagayo E og 
viftet med en fribillett til Olympia-
travet. Vi kunne altså hatt tre norske
hester til start i finalen, men Waaler var 
aldri inne på tanken om å takke ja.

–  Vi har bestemt oss for å kjøre mest
5-årsløp denne sesongen og holder oss 
til den planen. Jeg tror ikke de hadde 
kjørt i fra ham om vi hadde startet mot
eldre hester heller, men vi tenker 
langsiktig og håper vi skal ha glede av 
denne hesten i flere sesongen, sier 
Waaler.

Den neste oppgaven kan dog bli et 
vanlig eliteløp, nemlig Forus Open som 
kjøres 2. mai.

– De største kanonene kommer ikke 
dit så det kan være en fin oppgave. Al-
ternativet er 5-årsløpet på Copenhagen 
Cup-dagen. Europamatchen på OGP-
helgen er et naturlig siktemål etterpå,
sier Waaler.

Mantorp lørdag 18. april
10. løp. Kjell P Dahlströms minne. 2140 m. Auto.
Førstepr: SEK 200 000.
  1) Papagayo E 11.4 U Ohlsson 80
  2) Rod Stewart tit C Eriksson 1180
  3) Viking Va Bene tit E Adielsson 87
  4) Ivar Sånna tit T Uhrberg 23
  5) Lady Broadway tit J Kontio 954
  6) Screen Height tit T Jansson 1378
  Upl: Attack Diablo (499) tit, Calvin Borel (108) tit.
Djali Boko (72) d6g, Tumble Dust (32) dg.
Vinneren: 5-års h e Coktail Jet – Ann Speedy T. Ei: Tom
Andersen og Claes Sjölin, Vear. Op: Egil Stensrud, Vear.
Tr: Jan Kristian Waaler. V: 8.00. Pl: 2.54-12.98-2.46.
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Viking Va Bene leverte nok et toppløp 
og sørget for to norske på pallen i Kjell P
Dahlströms minne.

 TROND ASHEIM
trond@tgn.no

I fjor sørget Support Justice og Thai 
Broadway for første og femte i Kjell P 
Dahlströms minne. I år var den norske
innsatsen enda bedre. Viking Va Bene 
stormet til tet og slapp til Tumble Dust 
etter 500 meter som gikk på lynkjappe 
07,7. Viking Va Bene fikk åpning på  
oppløpet og et lite øyeblikk så det ut som 
om han kunne true Papagayo E, men 
sistnevnte hadde kontrollen. 

– Det er klart åpningen satt i beina på 
Viking Va Bene. Han kjempet på det han 
kunne til mål og leverte en veldig bra 
prestasjon. Hesten blir bare bedre og 
bedre, sier trener Sigbjørn Kolnes. 

Det ligger an til et nytt møte mellom 
Viking Va Bene og Papagayo E på Forus 
om snaue to uker. 

– Jeg hadde egentlig tenkt å starte i 
5-årsløpet på Charlottenlund, men jeg 
tror vi går for Forus Open i stedet. Jeg
tror det blir et billigere løp enn det han 
var ute i nå, sier Kolnes.

Tredje etter 
1.07-åpning

Viking Va Bene (innvendig) klarte ikke å hamle opp med Papagayo E, men holdt
koken flott til tredje. Foto: Kanal 75

YOUR HIGHNESS var favoritt i stoeliten 
og 5-årshoppa skuffet ikke sine tilhengere. 
Ulf Ohlsson styrte til tet etter 500 meter og 
siden hadde han full kontroll. Vinnertiden 
ble 13,7a/2640 og førstepremien var på 100
000 svenske kroner. Halvparten i Your High-
ness eies av et norsk andelslag som består 
av Arnfinn Stakston, Kolbjørn Gaustad, Truls 
Larsen, Kristian Kallevik, Reidar Svendsen, 
Jørn Thuv og Oskar Eidsaa. 

OASIS BI har tatt hjem både Steinlagers 
æresløp og Klosterskogen Grand Prix i år. 
Lørdag kom årets første seier i Sverige. Oa-
sis Bi dundret til tet i det siste uttakn-
ingsløpet til Olympiatravet og fikk dempe til 
1.13 første runden av sprintløpet. Da ble det 
enkelt til slutt. Oasis Bi vant meget lett på 
11,3a/1640.

ROCKY WINNER leverte et strålende løp 
i gulldivisjonen. 7-åringen til Rune Vidar 
Nordum måtte gå den tunge veien, men 
kjempet på til kassa og noterte årets tredje 
annenplass. Underpaid Hanover fikk ikke 
fritt fram fra tredje innvendig og ble femte. 
Nothing But Class angrep fra annet utvendig 
i siste sving, men feilet på oppløpet.  

THAI BROADWAY skulle startet i gull-
divisjonen, men måtte strykes i likhet med 

forhåndsfavoritt Digital Ink (feber). – Thai 
Broadway har pådratt seg en muskelstrekk. 
Han får kiropraktorbehandling og vi regner 
med han er klar til start i Forus Open, sier
oppasser Karina Vudduaune.  

ROGER WALMANN måtte skuffet kon-
statere at Magic Tonight galopperte fra start 
som kjempefavoritt i gulldivisjonen. Roger 
og hans storhesteeier Lennart Ågren fikk 
dog plaster på såret da den uhyre lovende 
3-åringen Pythagoras Face (e Muscle Hill) 
vant et 3-årsløp på 14,9a/2140. På tre
starter har nå Pythagoras Face to seirer på 
14,9 over full distanse og en annenplass.  

WELLINO BOKO var en god løpshest i Stig 
H Johanssons hender og ble blant annet an-
nen i Derby 2008. Wellino Bokos karriere ble 
dog hemmet av skader og nå er han avlsh-
ingst med beskjeden søkning. Bare 19 av-
kom er registrert etter Wellino Boko (e Ex-
press Ride) og alle er 4-åringer. Likefullt ble 
det to V75-seirer som far i Mantorp lørdag. 
Edge Boko tok sin femte seier i den sjette
starten og travet 12,6a/1640. I likhet med
faren Wellino Boko trenes han av Stig H Jo-
hansson og kjøres av Erik Adielsson. Den an-
dre Wellino Boko-seieren kom ved Peter Un-
tersteiners Carbinieri som spurtet som en 
vind og vant på 14,2a/2140.

Papagayo E leverte en maktdemonstrasjon i Kjell P Dahlströms minne og fikk 
invitasjon til Olympiatravet etterpå, men Jan Kristian Waaler holder seg til  
matchplanen som i all hovedsak består av 5-årsløp. 

 TROND ASHEIM
trond@tgn.no

Jan Kristian Waaler var trygg på at 
Papagayo E kom til å gjøre et bra løp på
Mantorp. Vi kan trygt si at han fikk rett 
i det! Papagayo E måtte trave i dødens 
så å si hele løpet, men tok uforskammet 
lett ned Prix d’Amerique-deltaker Tum-
ble Dust og vant på 11,5a/2140.

– Jeg var i utgangspunktet fornøyd 
med en tredje-/fjerdeplass så sant hes-
ten leverte et bra løp. Jeg hadde ikke for-
ventet en slik prestasjon. Han leverte 
virkelig et sterkt løp. Det er aldri noe 

gunstig å havne i dødens i storløp. Det er 
sjelden man vinner derfra. Men det gikk 
jo veldig fort første runden og jeg 
skjønte at det ikke kom til å gå like fort
den siste runden. Papagayo E er vant til 
å gå i dødens og taklet det på en utmer-
ket måte. Ulf Ohlsson tok flere prøve–
starter og hesten ble bare finere og 
finere. Han var enormt spenstig for da-
gen, sier Waaler.

– Jeg var dessverre i London og fikk 
ikke vært til stede, men jeg har selvsagt
sett løpet flere ganger etterpå. Det var 
en topp prestasjon. Jeg trodde på en
plass på pallen, men hadde ikke trodd

han skulle gjøre et slikt løp allerede i
årets andre start, sier Claes Sjölin som 
eier Papagayo E sammen med Tom An-
dersen. 

HØVENE UNDER KONTROLL 
Papagayo E har slitt med høvene, men 
Waaler har kontroll på det nå og tror 
ikke det skal bli noe problem utover i 
sesongen.

– Jeg likte ikke banen på Bjerke i års-
debuten. Den var altfor hard, men han 
tok heldigvis ikke noen skade av det. Ba-
nen på Mantorp synes jeg var meget 
god. Vi har justert litt på vinklene på 

høvene og det har slått positivt ut. 
Tidligere har det gått ut over høvene når
vi har lettet ham i balansen, men det 
gjorde det ikke nå. Jeg tror vi kunne
kjørt ham enda lettere enn vi gjorde. Det 
tyder på at kroppen hans virkelig be- 
gynner å sette seg, sier Waaler som var 
fornøyd med hvordan Ulf Ohlsson løste 
oppgaven bak Papagayo E. 

– Hesten kan være litt vanskelig i 
munnen i defileringen og fram til start. 
Da må man krangle minst mulig med 
ham. I løpet er han veldig regulerbar og 
fin, sier Waaler.

Ulf Ohlsson var kusk på Yarrah Boko 

MAKTDEMONSTRASJON
Vinneren av Ulf Thoresens minneløp 2013, Rod Stewart, leverte en forrykende avslutning langt ute i banen, men klarte ikke å nå igjen Papagayo E som var knallsterk vinner
fra dødens sammen med Ulf Ohlsson. Foto: Tarzan

i Sverige. Nå fikk han sjansen bak en an-
nen norsk tanks. Og ble imponert. 

– Ja, dette var greier! Han kjentes bra
ut hele veien, en skikkelig fin hest. Vi må 
virkelig passe oss for nordmennene nå. 
De har mange gode hester, men det er 
bare moro, sier Ohlsson. 

FORUS OPEN NESTE?
Åbys sportssjef, Jon Walter Pedersen, 
ble også imponert over Papagayo E og 
viftet med en fribillett til Olympia-
travet. Vi kunne altså hatt tre norske
hester til start i finalen, men Waaler var 
aldri inne på tanken om å takke ja.

–  Vi har bestemt oss for å kjøre mest
5-årsløp denne sesongen og holder oss 
til den planen. Jeg tror ikke de hadde 
kjørt i fra ham om vi hadde startet mot
eldre hester heller, men vi tenker 
langsiktig og håper vi skal ha glede av 
denne hesten i flere sesongen, sier 
Waaler.

Den neste oppgaven kan dog bli et 
vanlig eliteløp, nemlig Forus Open som 
kjøres 2. mai.

– De største kanonene kommer ikke 
dit så det kan være en fin oppgave. Al-
ternativet er 5-årsløpet på Copenhagen 
Cup-dagen. Europamatchen på OGP-
helgen er et naturlig siktemål etterpå,
sier Waaler.
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