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DUMMY 
DUMMY 
 Truls G. Pedersen 
@B2:truls@tgn.no

n smekk  full Tjølling kirke fulgte Hans Petter
Tholfsen til hans siste hvile torsdag. En rørende
seremoni der Tholfsens tre sønner fortalte hvor

enormt mye familiens patriark betydde for dem, selv om de
ikke fulgte i sin fars travspor. Mange  bemerket etter
seremonien at ikke noen fra DNT hadde sagt noe ved kisten.
Det var tross alt en av sportens mest markante profiler
gjennom over fire tiår som var borte. Vi delte vel den
undringen der vi satt på pinnestol i den vakre steinkirken fra
1100-tallet.

nn Omtrent da kirkeklokkenes innledende klokkespill tonet
ut og Hans Petter Tholfsens bisettelse var i gang, startet første
løp på Bjerkes lunjstrav. Det var som en skjebnens ironi. Her
lå en av sportens fremste talsmenn for en mer familievennlig
og mindre industripreget sport i en kiste på et kirkegulv med
hundrevis av venner rundt seg, mens lunsjtravet feide rundt
Bjerkebanen.

nn Ingen synger «The Show Must Go On» så vakkert og
intenst som Freddie Mercury i Queen, selv om han var på sitt
dødsleie da sangen ble skrevet. Som Mercury synger, må
showet gå videre, uansett.

nn Slik er det også i travsporten. Det er ingen fridager igjen.

Stevnene kommer på rekke og rad dagen og kvelden gjennom.
Fra alle verdens kanter. «Spillvinduet» må være åpent hele
døgnet, sier de som selger spillet. Vi forstår tankegangen.
Butikken må produsere så ofte og så lenge som mulig hver dag.
Det er mange munner å mette. Akkurat nå flere enn det er mat
til.

nn Det er vel og bra at noen kaster penger inn spillvinduet
hver eneste dag. Det er det denne sporten lever av og lite annet.
Men kan det bli for mye av det gode? Driver man både spillere
og aktive lei av det intense tilbudet?  Tømmer man spillernes
lommebøker i for mange hull hver eneste dag, framfor å styre
de mot større potter som kan lokke andre og nye spillere? Mye
tyder på det. Omsetningsnedgangen skyldes ikke bare fravær
av tv-sendinger, men også av andre faktorer.

nn I terminlisten for 2015 legger DNT og NR opp til samme
antallet løp som i 2014. Og det uten at det er noen utsikter til
at antallet starthester øker. Er det forsvarlig? Kan man
fortsette å tilby halvfulle felter til en spillermasse som allerede
har markert at de er leie. Skal man fortsette å kjøre lunsjtrav i
tillegg til kveldstravene? Skal de fleste stevner være like grå og
kjedelige også i 2015.

nn Vi tror det er viktig at sporten tar seg tid til å evaluere
hvilken produktmiks som gir optimal uttelling i form av
spillelyst, interesse for sporten og hensynet til at man må være
i balanse med omgivelsene. Det er ikke sikkert at kvantitetens
umiddelbare avkastning er bedre enn kvalitetens mer
finsmakende finesse på sikt. Dette handler også om en sport.
Ikke bare et spill på nummer. Trøtte spillere og likeglade aktive
skaper ikke mye entusiasme.

The show must go on

Sittende på en stol i Tjølling kirke, får 
man tid til å reflektere over mangt. Er 
man i ferd med å overeksponere trav- 
sporten internt? 

  TRULS G. PEDERSEN
truls@tgn.no
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 ROLF-HENNING PEDERSEN
rhp@tgn.no

Det budskapet la advokat og skatteek-
spert Bjørn Kleiven fra revisjons- og 
rådgivningsselskapet BDO fram un-
der Landsrådsmøtet i forbindelse med 
Klasseløpshelgen.

– Dette er en skattesak som må føres 
overfor Finansdepartementet. Det fin-
nes foreninger som har søkt og fått av-
slag, og foreninger som har søkt og fått 
medhold, sier Bjørn Kleiven til TGN.

Hovednøkkelen vil være om det er 
DNT som samlet organisasjon som sel-
ger en eller flere av de meget verdifulle 
og sentrumsnære totalisator- og lokal-
banene som eies av norsk travsport el-
ler banenes egne eiendomsselskaper.

– Leangtravets Eiendom AS, som 
eier Leangen travbane, sendte i fjor 
inn en søknad på egenhånd, og den ble 
raskt avvist av Finansdepartementet. 
Kleiven påpekte at det er svært vik-
tig at ingen av banene som nå er i be-
vegelse gjør noe som helst overfor de-
partementet før det er koordinert via 
DNT og DNTs skatteeksperter, under-
streker DNTs generalsekretær Rune E 
Gustavsen.

ET PREMIEBUDSJETT
– Den banen som gjør det første salget vil 
skattemessig sannsynligvis danner prese-
dens for videre salg av travbaner. Det be-
tyr at hvis en bane kjører solo og må betale 
skatt, vil det ha negativ effekt på de andre 
banene som er i samme situasjon. Man må 
ikke selge travbaner før det skattemessig 
er forhåndsavtalt med Finansdeparte-
mentet. For å sette tallene i perspektiv er 
det slik at 27 prosent skatt på salg av Lean-
gen er et beløp som er på størrelse med det 
totale premiebudsjettet i norsk travsport 
for et helt år!, påpeker Gustavsen.

ANTALL BANER OG EIERSTRUKTUR
– En vanlig skatteregel er at aksjesel-
skap skatter ved salg, mens organisasjo-
ner som DNT og stiftelser som Rikstoto 
er unntatt skatt. Hos oss er det slik at 
banene eies av de lokale travforbunde-
ne som igjen er en del av DNT. Banene er 
aksjeselskap og har eget drifts- og eien-
domsselskap. Om disse står for salgene 
vil sporten måtte skatte av et eventuelt 
salg, sier DNT-leder Atle Larsen til TGN.

Han og DNTs administrasjon sam-
ler nå travforbundene og Prosjekt Ba-
nedrift til et arbeidsmøte 24. oktober 
– dagen før Høstkonferansen – for å se 

nærmere på skattespørsmålet og bane-
strukturen i Norge.

– Dette er en sak som er langt på over-
tid, men som nå må opp til grundig dis-
kusjon. Antall baner, eierstruktur og 
skattespørsmål skulle vært bestemt for 
lenge siden, men nå løper tiden så fort 
at vi trenger avklaringer. Eierformen 
må på plass, og da må eierne være enige, 
understreker Larsen.

HASTESAK
Og at ting haster er et mildt utsagn. 
Fristen for å legge inn bud på Leangen 
går ut i denne uken, og allerede i må-
nedsskiftet oktober/november skal den 
ekstraordinære generalforsamlingen 
i Midt-Norge travforbund bestemme 
lokaliseringen av det framtidige trav-
sportssenteret i Trøndelag. Da er det en 
idé å vite hvem som selger og om det må 
betales skatt eller ikke.

– Et betinget skattefritak vil si at det 
forutsetter at pengene fra et salg brukes 
til å bygge nye anlegg, modernisere ek-
sisterende og at det foreligger en plan 
for dette. Det må også utredes om pen-
gene fra et salg av en bane ett sted i lan-
det også kan brukes til modernisering av 
anlegg i andre landsdeler, sier Larsen.

Finansdepartementet 
avgjør skattefritak
DNT kan få begrenset skattefritak ved salg av Leangen og andre baner, 
men da under forutsetning at det er de lokale travforbundene (organi
sasjonen DNT) og ikke aksjeselskapene på banene som selger. Men  
Finansdepartementet har det siste ordet.

Leangen er lagt ut for salg, men det er ennå usikkert om salget utløser 27 prosent skatt eller ikke.  Foto: hesteguiden.com

Nå kommer det 
tilbake som en 
boomerang

Sjanse-
seilas
Har DNT kontrollen?

DNTs ledelse spiller et meget 
høyt spill med salg av eiendom-
mer uten at skattespørsmålet er 
avklart. Riktignok har revisjons- 
og rådgivingsselskapet BDO gjort 
en vurdering og avgitt en uttalel-
se på oppdrag fra DNT, men leser 
man denne, ser man ikke stort an-
net enn forbehold og brikker som 
må falle på plass for at salgene av 
sportens arvegods skal bli skatte-
fritt.

Bøygen er driftselskapene som 
ble organisert i AS ved omorgani-
seringen i 1996. Det sikret lokalt 
eierskap. Nå kommer det tilbake 
som en boomerang. I alle fall for 
DNT som, ikke helt urimelig, an-
ser alle totalisatoranlegg for trav-
sport i Norge som en felles eiendel 
og ikke noe man uten videre kan 
råde fullt og helt over lokalt.

STEINHUGG
AS-formen gjør nemlig at det ikke 
er mulig å selge eiendommer uten 
å betale skatt av det. Nå prøver 
DNT en variant der man overfø-
rer verdiene fra forretningsdelen 
til foreningsdelen for å slippe be-
skatningen.

Det har DNT jobbet med i tre år 
uten å klare det. Og nå begynner 
det å haste fordi Leangen er lagt ut 
for salg og investorer har begynt 
å by. Har DNT kontrollen over si-
tuasjonen? Vi tror ikke det. Her 
er alt for mange løse tråder til at 
man kan si med hånden på hjertet 
at «skatteproblemet er løst». Det 
er snarere slik at to fingre krys-
ser hverandre om man påstår noe 
slikt.

SATSER PÅ DÅRLIG KORT
«Dette er en skattesak som må fø-
res overfor Finansdepartemen-
tet», sier rådgiver BDO. Det vil i så 
tilfelle ta flere år og koste skjorta i 
advokat- og rådgivingskostnader. 
Finansdepartementet har ikke 
villet høre på hestenæringens ar-
gumenter når det gjelder «Hest i 
næring».

Hva får en til å tro på at regje-
ringens gjerrigste departement 
plutselig skal legge seg på rygg og 
la hundrevis av millioner i skat-
teinntekt fare til fordel for den 
samme næringen? Vi tror DNT er 
på syltynn is i skattespørsmålet og 
det kan koste sporten svært dyrt.

KOMMENTAR
 TRULS G PEDERSEN
Redaktør i TGN
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Dette er Papagayo E i mønstringsløp i august i 2012. To år senere er det klart for utenlandsdebut for topphesten som har Vidar 
Hop som fast makker både ute og hjemme.  Foto: hesteguiden.com

Lionel og Gøran Antonsen setter 
kursen mot Frankrike.  TGN-foto/LB

Bjerke flagget tilsyne-
latende ikke på halv 
stang under begra-
velsen til Hans Petter 
Tholfsen torsdag, men 
det er ikke helt sant.

 TRULS G. PEDERSEN
truls@tgn.no

TGN mottok flere skuffede henvendel-
ser etter torsdagens lunsjtrav. De som 
så løpene på tv, mente det ikke ble flag-
get på halv stang for Hans Petter Tholf-
sens begravelse, men det stemmer ikke 
helt.

– På tv så det nok slik ut fordi flagge-
ne på indre bane var på hel stang. Men 
flaggene på seremoniplass hang på halv 
stang til begravelsen var over og ble 
deretter heiset på hel, slik flaggreglene 
tilsier, kommenterer Bjerkes direktør 
Arnlioth Heltberg som selv var i Tholf-
sens begravelse i Tjølling. Begravelsen 

sammenfalt med Bjerkes lunsjtrav og 
det var en hærskare kjøreforandringer 
ettersom så mange av Tholfsens kolle-
gaer deltok i begravelsen.

– Vi flagget på halv stang både torsda-
gen for begravelsen og under lunjstra-
vet forrige torsdag, dagen etter Hans 
Petters bortgang, understreker Helt-
berg.

Ved begravelser flagges det på 
halv stang inntil begravelsen er 
over. Deretter heves flagget til 

hel stang.  TGN-arkiv/TA

 TRULS G. PEDERSEN
truls@tgn.no

Etter ti starter hjemme i Norge, satser 
kretsen rundt Kriterie-vinneren Papa-
gayo E nå utenlands. Onsdag skal han 
ut mot eldre hester i et sprintløp på Sol-
valla. Papagayo E har suverent mest po-
eng i løpet og møter ikke de verste kon-
kurrentene. Fra et godt fjerdespor skal 
Vidar Hop helst finne en posisjon inn-
vendig ved lista.

– Vi meldte Papagayo E på Solvalla 
for at han skal få et løp i kroppen før 
Grosser Preis von Deutschland i Ham-
burg i Tyskland 12. oktober. Det er må-
let vårt. Papayagyo E har stort sett gått 
alle sine løp i tet eller dødens. Nå håper 
jeg han kan få et løp i rygg og helst inn-
vendig. Det trengs i blant. Han har vel-
dig liten rutine i forhold til grunnlaget 
og kan ikke gå i tet og dødens hver gang. 
Håpet er at det blir bedre tempo i lø-
pet enn det gjerne gjør hjemme i Nor-
ge og at det ikke behøver å være vi som 

gjør grovjobben denne gangen, sier Jan 
Kristian Waaler til TGN.

KAN GALOPPERE FRA START
Papagayo E galopperte fra start i Derby 
sist og det smertet treneren sårt.

– Startgaloppen i Derby var tung 
å svelge. Papagayo E har ikke mange 
svakheter, men én av dem er at han ikke 
må komme tidlig opp bak bilen. Han er 
vár i munnen og kommer han for tidlig 
opp til bilen og de andre hestene passe-
rer han, kan han ville svare opp og be-
gynner å kaste med hodet. Normalt kan 
han ikke galoppere, men i slike situa-
sjoner er galoppen veldig nær, forklarer 
Waaler.

Solvalla-starten blir springbrettet til 
Grosser Preis von Deutschland i Ham-
burg over 2720 meter søndag 12. okto-
ber. Der venter over 800 000 kroner på 
en vinner. Det er et innskuddsløp og det 
ble meldt til løpet allerede i februar i år.

– Papagayo E har aldri vært så frisk og 
hel som han er nå. Jeg gleder meg til å tes-

te ham utenlands. Han gjør seg ikke bort, 
forsikrer trener Jan Kristan Waaler.

Papagayo E er ikke den eneste norske 
som skal i aksjon på Valla. Per Johansen 
har storform på stallen og tar med seg 
både Ideal Va Bene og Quickstile. Vidar 
Hop skal kjøre begge Johansen-heste-
ne også. 

Love You Fox ble sliten i debuten for 
Timo Nurmos. Kanskje går det bedre 
med et løp i kroppen. 

Lionel til 
Frankrike
4-årstoppen Lionel er på 
vei mot Frankrike og stal-
len til Fabrice Souloy.

 TRULS G. PEDERSEN
truls@tgn.no

Når disse linjer leses er vinneren av 
Haakon-løpet i Drammen og vinne-
ren av Derby-kval Lionel på vei til 
Frankrike. Gøran Antonsen kjørte 
sin stjerne til Göteborg mandag der 
Lionel skulle med fellestransport 
videre til Frankrike og Fabrice Sou-
loys stall i Normandie.

– Vi som eier Lionel har lenge hatt 
et ønske om å prøve hesten i Frank-
rike. Jeg vurderte lenge om jeg skul-
le sende ham ned i trening eller 
ordne et opplegg selv. Vi falt ned på 
å sette hesten i trening til Fabrice 
Souloy og at jeg eventuelt skal kjøre 
Lionel i løp, sier Gøran Antonsen til 
TGN.

Den unge Momarken-treneren 
har selv arbeidet i Frankrike på Ro-
bert Berghs filial der nede og har en 
stor interesse for fransk travsport.

– Ved å sette Lionel i trening til 
Fabrice Souloy håper jeg å utvikle 
både meg og hesten. Souloy er en 
av verdens beste travtrenere og det 
er helt sikkert mye jeg kan plukke 
opp hos ham. Det skal også bli spen-
nende å se hva han kan gjøre med Li-
onel. Jeg kommer ikke til å gi noen 
instrukser. Her må Souloy forme 
hesten som han vil. Planen er at Lio-
nel i alle fall kommer til å stå i Frank-
rike til februar, men det kan også bli 
lenger, sier Gøran Antonsen.

Det er ikke flusst av 4-årsløp for 
hester født utenfor Frankrike før 
nyttår, men på nyåret er det noen 
muligheter i fine 5-årsløp.

– Nå satser vi utenlands
– Nå satser vi utenlands, sier Papagayo Es trener Jan Kristian Waaler som 
bruker onsdagens start på Solvalla som springbrett til større oppgaver og 
til å skolere Papagayo E.

Solvalla onsdag 24. september

10. løp. V65-6/V86-8. 1640 m. Auto.  
Førstepr: 100 000 SEK. Start ca kl 21.51

 1 Hamras One More Olsson D 11.2ak
 2 Food Money Balogh M 11.2ak
 3 Cayenne Käbb Ohlsson U 11.8ak
 4 Papagayo E.* Hop V 11.0ak
 5 Västerbo HighFlyer Redén D 12.9am
 6 A.Hannibal Lindblom Å 11.6ak
 7 Burning Line Gral Svanstedt A 11.1ak
 8 Octopus Kontio J 11.2ak
 9 Nato Dream Melander S 10.7ak
10 Lotus Elan Adielsson E 11.4ak
11 Air Gunner* Kihlström Ö 10.6ak
12 Joker Stursk Jansson T 10.7ak

Flagget på seremoniplass
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Regjeringen besluttet i mai at poker-
NM skal kunne arrangeres i Norge, og 
at det skal være lovlig å avholde poker-
lag i private hjem.  Dette er ikke tillatt 
per i dag.

– Mange nordmenn spiller poker. I 
dag arrangeres poker-NM i utlandet. I 
framtiden vil dette mesterskapet kun-
ne avholdes i Norge, sier kulturminis-
ter Thorhild Widvey.

Forslaget ble sendt ut til høring i 
sommer med frist 27. august, og nå 
foreligger alle høringsuttalelsene. 
En av dem er fra Rikstoto og admi-
nistrerende direktør Harald Dørum 
som mener at landets travbaner er 
rett sted for et arrangement som NM 
i poker.

– TRENGER NYE INNTEKTER
– Norsk trav- og galoppsport trenger 
inntekter utenom det som genereres 
via spill på hest. Våre totalisatorbaner 
står ubenyttet de fleste dagene i året, og 
det finnes et stort og uforløst potensial. 
De fleste av våre baner er sentrums-
nære og har i dag alle de fasiliteter som 
behøves for å arrangere et slikt mester-
skap, understreker Dørum.

I høringsdokumentet bemerker NR, 

som var invitert av Kulturdepartemen-
tet til å delta i høringsrunden, at:

3 NR har lang erfaring og innsikt i å 
drive spillarenaer som opererer innen-
for spillemessig profesjonelle rammer

3 Trav- og galoppbanene i dag er både 
politisk og sosialt aksepterte som tryg-
ge, seriøse og kontrollerte spillarenaer

3 Banene har betjening som har 
kunnskap og erfaring for å håndtere an-
svarlige spillarrangement

3 Arenaene er tilpasset pengespill-
virksomhet og støttes av god infra-
struktur (kunderegistrering, penge-
håndtering mm)

3 Arenaene tilbyr trygge omgivelser 
der sikkerheten og kontrollen er god for 
å sikre ønsket spilladferd, og forebygge 
og forhindre uønsket

MILLIONINNTEKT
En av forutsetningene for å få arrange-
re mesterskapet er at søkeren er en el-
ler flere landsdekkende samfunnsnyt-
tige eller humanitære organisasjoner 
som har få eller ingen inntekter fra det 
norske lotteri- eller pengespillmarke-
det. Det er foreslått at fem prosent av 
brutto omsetning tilfaller organisasjo-
nen. Dersom innehaver av tillatelsen 
velger å la en annen part stå for selve 
arrangementet, skal maksimum ti pro-
sent tilfalle denne. Det skal dekke alle 

utgifter til arrangementet, også mar-
kedsføring. KUD anslår 50 millioner 
som brutto omsetning i sine estimater, 
det vil si at arrangøren da vil sitte igjen 
med fem millioner kroner.

NPF INTERESSERT
– Vi har vært i et hyggelig møte med 
Rikstoto, og er åpen for et samarbeid 
om det blir slik at Norsk Pokerforbund 
(NPF) skulle bli arrangementansvarlig 
for turneringen, sier leder Sigurd An-
dreas Eskeland til TGN. Norsk Poker-
forbund ble stiftet i 2013 og har i under-
kant av 1000 medlemmer som stort sett 
alle er aktive pokerspillere. NPF har si-
den oppstarten jobbet for legalisering 
av poker i Norge, og slik det ser ut vil 
NM bli arrangert lovlig på norsk jord 
for første gang i 2015.

OG BJERKE
Om Rikstoto og travsporten skulle bli 
arrangør av NM i poker, står Bjerke klar 
med lokaler.

– Vi er meget interessert i å huse mes-
terskapet, og har alle de fasiliteter som 
er nødvendig for å gjennomføre arran-
gementet i trygge omgivelser. Vi lever 
av å selge spill, og å arrangere mester-
skapet på Bjerke vil gi oss gode og kjær-
komne inntekter, sier direktør Arnlioth 
Heltberg til TGN.

NR ønsker poker  
på travbanen
Rikstoto ønsker at travbanene skal være arenaen når Kulturdepartemen-
tet (KUD) nå har åpnet for å arrangere NM i poker på norsk jord.

Bjerke travbane vil gjerne arrangere historiens første NM i poker på norsk jord.  Foto: hesteguiden.com

Hans Petter 
Tholfsen
Hans Petter Tholfsen ble stedt til 
hvile i en fullsatt Tjølling kirke 18. 
september.

Det er mange i DNTs styre og 
administrasjon som har kjent 
Hans Petter Tholfsen gjennom 
mange år.

Selv om en del av oss visste at 
han var syk, så kom allikevel mel-
dingen om Tholfsens bortgang 
som noe uvirkelig for svært man-
ge på Hestesportens Hus.

Undertegnede møtte Hans Pet-
ter Tholfsen første gang våren 
1970. Da var jeg ny hjelpestar-
ter og assistent i vekta på Dram-
men Travbane, mens Hans Petter 
Tholfsen kjørte rundt med stall-
mannslisens! Siste gang vi pratet 
sammen var på en Bjerkekjøring 
på senvinteren i år. Fra begge de 
møtene (og alle de andre i årene i 
mellom), så sitter det igjen svært 
mye positivt. Særlig er det lett å 
huske smilet og at han alltid var 
pen i tøyet!

Hans Petter Tholfsen kjørte 
sitt siste løp 1. mai, og vant sin sis-
te seier med Petter Rags på Klos-
terskogen 27. mars i år. Totalt ble 
det 3986 registrerte seirer, men 
med hans seire i utlandet så er han 
utvilsomt en 4000 seirer-kusk.

Hans Petter Tholfsen ble også 
landschampion i 1993 med 187 
seirer.

I de senere årene har Hans Pet-
ter Tholfsen vært på flere reiser til 
Frankrike hvor han har represen-
tert i forbindelse med franske hes-
ter som har gjort det bra i Norge. 
Tilbakemeldingene fra det fran-
ske sentralforbundet har alltid 
vært at Hans Petter Tholfsen har 
representert Norge på en utmerke 
måte.

På vegne Det Norske Travsel-
skap takkes det for et langt og me-
get godt samarbeide.

Hans Petter Tholfsen var en 
viktig person og stor bidragsyter i 
norsk travsport i over 50 år.

Rune E. Gustavsen
Generalsekretær

Det Norske Travselskap

MINNEORD 

Foto: Frank Meljord
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Pent vær – god bane

1. løp. 1609 m. Auto. Grl u 330 000. Fpr: 12 000.
1) Real Child 13.1 B Steinseth 111
2) Talking Story 13.4 T Hagmann 62
3) CC Mr Paradise 13.5 K Malmin 170
4) Önas Julius 13.5 HC Holm 84
5) On Stride 13.6 HJ Eggen 899
6) Beak's Mr Toby (113) 13.6. Upl: Baldrian 
Pedro (794) 14.0, Negotiable (456) 14.1, KLM 
Thunderadam (363) 14.3, Ofelia Zet (1297) 14.8, 
Mårten Marje (16) 15.1, Paradise Augustinu (231) 
15.8
Vinneren: 6-års hp e Gill's Victory - Best Child. 
Ei: Team Leon. Op: Danmark. Tr: Bjørn Steinseth. 
V: 11.19. Tv: 39.25. Pl: 3.47-2.06-3.12. Tr (9/6/5): 
894.14.
nn REAL CHILD tredje utvendig, med i 
angrep 500 i, angrep 200 i, spurtet fort, først 50 
i . TALKING STORY dødens, tet etter 300, 
11.4/500 og 12.5/1000, slått 50 igjen . CC MR 
PARADISE tet, lederrygg etter 300, angrep 150 
igjen, sto på fint . Favoritten: Mårten Marje annet 
utvendig, dødens 900 igjen, slet 500 igjen, ga seg 
mye . Tempo: 11.4/500 og 12.5/1000 (Talking 
Story).

2. løp. 2100 m. Auto. Grl u 54 000. Fpr: 12 000.
1) Baugen Jr 29.5 GV Gundersen 15
2) Årdals Tobben 29.8 JK Eriksen 140
3) Flammen Julie 30.2g B Steinseth 37
4) Finnskog Mira 30.2 H Kulblik 476
5) Ruskeli Scott 30.5g G Austevoll 153
6) Mailund Faksa (149) 30.5. Upl: Rabb Balder 
(218) 30.8g, Malinn (504) 31.9, Motoril (332) dg, 
Grantun Lynet (738) dg Str: 11 Kong Valemon.
Vinneren: 5-års h e Bravo Turbo - Baugen Erla. 
Ei: Carsten og Irene Løkken. Op: M Nilssen. Tr: 
Andreas Opheim. V: 1.54. Tv: 11.68. Pl: 1.23-2.31-
1.35. Tr (3/8/7): 76.03.
nn BAUGEN JR tet etter 250, 28.4/500 og 
28.6/1000, meget lett. ÅRDALS TOBBEN annet 
utvendig, dødens etetr 600, fullførte tappert, 
uten sjanse mot vinneren. FLAMMEN JULIE 
galopperte e 300, sjettehest, angrep 650 i, men 
gjentok galoppen. Tempo: 28.4/500 og 28.6/1000 
(Baugen JR).

3. løp. Hoppeløp. 2100 m. Auto. Grl u 28 000. 
Fpr: 12 000.
1) Massive GT 17.3 AL Wolden 18
2) Boleyn Ground 17.8 GV Gundersen 153
3) Andovers Victory 17.9 O Mikkelborg 80
4) Leila Lind 18.1 HC Holm 73
5) Knight's Chips 19.0 K Mathisen 603
6) American Beauty (284) 19.0g. Upl: Foxtrot VH 
(270) 19.5, Delray Beach (58) 19.6, Scan Hope 
(180) dg, Mable Classic (168) brg Str: 3 Daily 
Stardust, 8 Deniz BR.
Vinneren: 3-års hp e Muscle Mass - Valuta GT. Ei: 
Arnfinn Bye, Oslo. Op: Terje Hotvedt, Kongsberg. 
Tr: Anders Lundstrøm Wolden. V: 1.81. Tv: 11.87. 
Pl: 1.5-2.38-1.57. Tr (1/6/10): 102.44.
nn MASSIVE GT tet, 16.5/500 og 19.2/1000, 
stakk 400 igjen, lett i rask avslutning. BOLEYN 
GROUND tredjespor til dødens, annet utv 

1200 i, innvendig 400 i, angrep 150 i, sikker 
toer. ANDOVERS VICTORY tredje og fjerde 
utvendig, med i angrep 650 igjen, sto på godt 
helt inn . Tempo: 16.5/500 og 19.2/1000 (Massive 
GT).

4. løp. 2100 m. Auto. Grl u 70 000. Fpr: 12 000.
1) Yazmina 16.7 K Malmin 60
2) Total Va Bene 17.0 GV Gundersen 38
3) Prince Lyon 17.1 EA Schie 327
4) Gary's Madonna 17.1 HC Holm 122
5) Beloved Fortuna 17.2 B Steinseth 214
6) Dixi D'hilly (175) 17.3. Upl: Magnetico (333) 
17.4, Timely Fashion (201) 17.7, Rita Lavec (41) 
17.7, Global Martell (95) 17.9, Maid For Knight 
(311) 18.0, Touch of Babe (65) 18.6
Vinneren: 4-års hp e Daguet Rapide - Diva's Photo. 
Ei: Stall Yazmina. Op: Tone Wirkola, Båstad. Tr: 
Kristian Malmin. V: 6.06. Tv: 16.67. Pl: 2.36-2.35-
3.71. Tr (7/6/10): 988.71.
nn YAZMINA sjette utvendig, med i angrep 
750 i, via sjettespor 350 i, avgjorde lett . TOTAL 
VA BENE tredje utvendig, angrep e 500, dødens 
e 900, grep 200 i, spurtslått 100 i . PRINCE 

LYON femte utvendig, med i angrep 800 igjen, via 
femtespor 400 igjen, sto på godt . Tempo: 12.1/500 
og 15.2/1000 (Dixi D'hilly).

5. løp. Norskfødte. 2100 m. Auto. Grl u  
130 000. Fpr: 12 000.
1) Amarone 15.0 AH Stensen 35
2) Restless Explosion 15.4 K Malmin 100
3) Cream GT 15.4 HW Storås 331
4) Phillip Shine CJ 15.5 D Dalen 78
5) Fendt Arvells 15.8 O Mikkelborg 266
6) Treatmenice (293) 16.0. Upl: Fighter Filiokus 
(174) 16.4, Peder Mykla (24) 17.1g, Millgetter 
(68) 17.6, Chasing Gold (300) dg Str: 8 JC Glenn, 
9 JC Royale.
Vinneren: 6-års hp e Juliano Star - Association. Ei: 
Stall Freeman. Op: Leif Nybråten, Kongsvinger. 
Tr: Kjetil Helgestad. V: 3.51. Tv: 23.74. Pl: 1.99-
2.14-16.57. Tr (10/5/11): 417.26.
nn AMARONE dødens, tet etter 500, 12.7/500 
og 14.7/1000, stakk enkelt unna . RESTLESS 
EXPLOSION tet, lederrygg etter 500, frakjørt av 
vinneren, men knepen toer . CREAM GT annet og 
tredje utvendig, angrep 650 igjen, sto på helt inn, 

nesten toer. Favoritten: Peder Mykla tredjespor, 
galopperte etter 200, siden sist i feltet, ble der bak . 
Tempo: 12.7/500 og 14.7/1000 (Amarone).

Oms: kr 2 320 216

Det er sjeldent man ser at 
hester kommer via sjettespor 
inn på oppløpet. Det gjorde 
Yazmina i V5-3. Malmin-hop-
pa spurtet som en vind og tok 
karrierens første seier.

 DANIEL HANSEN
daniel.hansen@tgn.no

Alle sporene ble tatt i bruk inn på opp-
løpet i V5-3. Helt ytterst, nesten ute ved 
gjerdet, kom Yazmina i full fart. Daguet 
Rapide-datteren spurtet meget raskt og 
kort før mål koblet hun seiersgrepet. Til 
kusk og trener Kristian Malmins store 
glede. 

–Dette var utrolig artig. Yazmina har 
gått veldig mange gode løp, men hun 
har ikke hatt klaff. Det er egentlig gan-
ske merkelig at hun ikke har vunnet løp 
før nå, sier Kristian Malmin om den 
toppstammede hoppa som han kjøpte 
på klasseløpsauksjonen for tre år siden. 

– Vi kjøpte Yazmina på klasseløps-
auksjonen for 65 000 kroner. Det var ei 

flott hoppe som jeg likte med en gang. 
Jeg fikk til og med med min egen mor til 
å eie henne, så det er klart jeg hadde god 
tro på hesten!

– Yazmina var tidlig ute og viste ta-
lent fra første stund. Hun danset unna 
i møntringsløpene og jeg hadde svært 
god tro på henne, men hun er stor og 
har trengt tid. Hun har også slitt en del 
med beintøyet. Det har ikke vært en en-
kel hest og holde i orden, men vi har hatt 
tro på henne og ikke gitt opp. Nå ser det 
endelig ut som det har snudd. Innsat-
sen i dag var meget god, synes jeg. Hun 
puster ikke et sukk etter løpene og ka-
pasiteten er det ingenting i veien med. 
Hun går alle distanser og er helt ukom-
plisert. Så lenge helsa holder kommer 
hun til å hevde seg godt fremover, sier 
Kristian Malmin.

Yazmina og Kristian Malmin spurtet inn til seier i V5A-4. Foto: hesteguiden.com

Rakettspurt til karrierens første seier

V5A-utbetaling: kr 1 526
TGN-tips: 5 rette

Omsatt kr 1 376 891 – 21 988 bonger

Vinner Bonger Verdi

1:  9 Real Child 2 838 315
2:  3 Baugen Jr 2 358 379
3:  1 Massive GT 1 950 458
4:  7 Yazmina 1 178 759
5: 10 Amarone 586 1 526

Str: V5A-2: 11. V5A-3: 3, 8. V5A-5/DD-
2: 8, 9. Rang: V5A-1: 2-1-6-4-9. V5A-2: 3. 
V5A-3: 1. V5A-4: 1-6-7. V5A-5: 4-10.

DD (7 x 10): 24.49. Oms: 256 666.

  

OPPTUR 
Massive GT la på til sin andre seier på 
rad. 3-årshoppa til Anders L Wolden er 
moden for større oppgaver.

NEDTUR 
Det ble dårlig med oppdretterpenger på 
Johan C Skattum som har JC-hestene. JC 
Glenn og JC Royal var strøket i V5-5.

NESTE GANG 
Flammen Julie gikk veldig godt mellom 
galoppene, Knight’s Chips var positiv et-
ter hindringer og Prince Lyon gikk godt.

Hest Jockey Bane Dato Løp Dist Underlag Vekt St.nr Førstepr
Miltonia C Lopez Jägersro 25/9 1 1200 dirt-track 57.5 1 33 000
Street Buzz P-A Gråberg Jägersro 25/9 3 1600 dirt-track 59 1 100 000
Shalalee J-E Neuroth Jägersro 25/9 3 1600 dirt-track 59 4 100 000
Elyod R de Oliveira Jägersro 25/9 4 2400 dirt-track 56.5 2 200 000
Funinthesand J-E Neuroth Jägersro 25/9 4 2400 dirt-track 60 3 200 000
Manchester P-A Gråberg Jägersro 25/9 4 2400 dirt-track B60 7 200 000
Sweety L Santos Jägersro 25/9 5 1200 dirt-track B52 4 100 000
Dickie Dickens C Lopez Jägersro 25/9 7 1730 dirt-track 58 2 50 000
Lord Handsome J Johansen Jägersro 25/9 8 1200 dirt-track 59 2 125 000
Walk of Pride R Schistl Jägersro 25/9 8 1200 dirt-track B59 3 125 000
Staring at the Sea J-E Neuroth Jägersro 25/9 8 1200 dirt-track 59 8 125 000
Weisse Socken P-A Gråberg Jägersro 25/9 8 1200 dirt-track 57.5 11 125 000
Fru Johnsen C Lopez Jägersro 25/9 9 2400 dirt-track B60 1 100 000
Whistler P-A Gråberg Jägersro 25/9 9 2400 dirt-track 62 7 100 000

Norske galopphester til start i utlandet

Hest Kusk Bane Dato Løp Dist St.met Løpstype St.nr Førstepr
Hot Mama OA Lindqvist Skellefteå 23/9 3 2140 volte sulky 2 25 000
Polar Northug J Eriksson Skellefteå 23/9 7 2160 volte sulky 5 50 000
Ideal Va Bene V Hop Solvalla 24/9 2 2140 auto sulky 4 40 000
Quickstile V Hop Solvalla 24/9 9 2140 auto sulky 6 70 000
Papagayo E V Hop Solvalla 24/9 10 1640 auto sulky 4 100 000
Bjørnli Cille K Frick Rättvik 25/9 2 2140 auto sulky 11 22 000
Finnskog Nåja H Kulblik Rättvik 25/9 6 1660 volte sulky 4 50 000
Torpa Nicklas OA Sagholen Rättvik 25/9 6 1660 volte sulky 7 50 000
King of My Heart G Berg Östersund 25/9 2 2180 volte monté 15 15 000
Svart Magi B Eklöf Östersund 25/9 5 1660 volte sulky 3 12 000
Tøff F Westberg Östersund 25/9 7 2160 volte sulky 5 20 000

Norskstasjonerte hester til start i Sverige


