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MARTINE WESSEL OG TOMMY FLØYSAND
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FAMILIEDUELL

Martine Wessel og Tommy Fløysand er spent på hva Linnstjernen (til venstre) og HM Streif kan utrette i år. 4-åringene møtes til duell i V75-2 på Bjerke lørdag.

STOKKE: Linnstjernen og HM Streif møtes i V75 på Bjerke. Stallkameratene er formet
av Martine Wessel og Tommy Fløysand. Vi har besøkt samboerparet som har lagt lista
høyt foran årets sesong. Klarer de å doble fjoråret med 324 000 kroner innkjørt?

Tekst og foto
KRISTINE KIHLE
kristine@tgn.no

Vinterens første reale snøfall har sørget for at omgivelsene er hvitmalt. Vi ser derfor ikke at vi befinner
oss på en grusvei, men den ligger rett ved E18, ikke
langt fra Tassebekkrysset nær Sandefjord. I kanten
av skogen ligger et småbruk med luftegårder. Det
huser (blant andre) Martine Wessel og hennes samboer Tommy Fløysand. Paret, som nærmest fra en
dag til en annen, bestemte seg for å flytte fra Bodø til
«Tønsberg»… Vi tar det etterpå. Tommy har akkurat
vært ute og kjørt med TM First on Photo som nylig
fylte tre år. Han er ikke så kjent som stallkameratene Linnstjernen og HM Streif, men han var til start
allerede i fjor, i 2-årsløpet på Klasseløpshelgen.
Skal vi tro Tommy, er det bare å merke seg navnet.
– Han var ikke noe fin på Klasseløpshelgen.

Drømmen er at han skal vise seg fra en bedre side
samme helg i år. Vi brukte tid på å finne ut hva som
plaget ham. Det viste seg å være noen løse biter i hasene. De ble operert vekk i begynnelsen av november. Jeg tror ikke han har mistet så mye trening. For
en uke siden var jeg på Jarlsberg for første gang. Da
gikk han 1.30/2000 meter med en avslutning på 1.26
siste 1000 uten at jeg ba om noe ekstra, forteller
Tommy inne i stallen noen minutter senere.
«BAKGÅRDSKATTER»

– Går alt etter planen, starter vi i DNTs unghestserie for 3-åringer på Bjerke 26. februar, legger han
til mens han gir hingsten en rask dusj etter dagens
treningsøkt.
– Snillere hingst tror jeg ikke finnes. Da han ble
laget, brukte jeg den nærmeste hingsten i Bodø.
Det var Mo Monet Hanover, sier Tommy og drar på
smilebåndet.

– Det er ikke stammen som er avgjørende. Jeg vet
at han kan speede fort, ned mot 1.12–1.13 skal ikke
være noe problem!
– Det har han allerede gjort i trening, legger
Martine lurt til.
Hun har levert fra seg sønnen Henrik (1) inne hos
søsteren Christiane (som også bor her) og kommet
ut i stallen. Tommy slenger på et ullteppe og leier
hingsten tilbake i luftegården. TM First on Photo er
den eneste varmblodshesten på bruket, men han er
ikke den eneste som tilhører kategorien «ikke toppstammet». HM Streif er etter ukåra hingster i to
generasjoner; HM Hird Balder og Norne.
TRENER PÅ EN GRUSVEI

TGNs utsendte nyter snøfjonene som daler ned.
Endelig er det vinter, slik vinteren skal være. Snøen
demper for hestehøvene som treffer bakken. Martine
og Tommy har kjørt ut med Linnstjernen og «Streif».
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LINNSTJERNEN

Det er lavt under taket i stallen som er et gammelt
melkefjøs, men det bryr ikke Linnstjernen seg noe om.

Både Martine og søsteren Christiane (til høyre) er småbarnsmødre. Henrik (1) og Sebastian (6 mnd) må derfor
være med i stallen. Høibyrauen er den mest barnekjære av hestene.

– På vinteren er det denne grusveien som er treningsveien vår. Den er rundt tre kilometer lang.
Treningsforholdene kunne vært bedre, men det
gjelder å bruke de mulighetene man har. Om sommeren har vi flere veier i Storås skiarena. Lysløypa
ligger rett bak oss og er fin å trene i, forteller Tommy
Fløysand da treningsturen er over.
Dette er hobby. Han jobber i Veidrift. Den s iste
uka har han jobbet døgnet rundt med brøyting i
Horten og Tønsberg-området. Martine har heller
ikke tatt steget helt ut for å bli travtrener. Hun jobber hos unghestspesialist Kåre Andersen.
– Skal jeg begynne for meg selv en dag, så må jeg
nok leie meg inn på et sted med bedre treningsforhold, mener hun.

– Det er en vanesak. Rex Rodney hadde det ikke
så høyt under taket, han heller, svarer Tommy da
undertegnede undrer seg over hvordan hestene takler det lave taket.
Linnstjernen følger etter Streif. Ingen av dem
bryr seg om at øretippene er nær taket.
– Linnstjernen har vist en ny side av seg selv i det
siste (to strake seirer, red anm). Det er Christiane,
søsteren min, som skal ha æren for det, sier Martine
og fortsetter:
– Hun har fått ham skikkelig på hugget og han er
langt lettere å kjøre når han er pigg og går i tommene.
Linnstjernen var med Martine da hun tok trenerskolen på Starum for to år siden.
– Det er ekstra artig når vi har gjort alt med ham
selv. Han var med på «Til Start»-prosjektet og har
fulgt det opplegget, legger hun til.
Tommy fyller vann i bøtta til Linnstjernen i boksen, som for ordens skyld, er lavere enn stallgangen
som ligger oppå det gamle fôrbrettet.
– Selv om det er litt jobb, så er det mange fordeler
ved ikke å ha drikkekar. Spesielt på denne tiden av
året. Ikke bare har vi kontroll på hvor mye de drikker, de drikker også betydelig mer når de får lunkent
vann når det er kaldt.

LAVT UNDER TAKET

– En skulle ikke tro at disse to hestene blir trent
i den samme treningsløypa. Streif ser ut som en
varmblodsåring, mens Linnstjernen er stor som en
bamse, beskriver Tommy mens de firbeinta gutta
står stille ved en påselingsbom utenfor stallen, forøvrig et gammelt melkefjøs.
Det er lavt under taket i stallgangen. Ørene til
hestene er nesten oppe i taket.

STARTET HOS MORTEN CARLSEN

Martine, Tommy og deres sønn Henrik bor i en leilighet i låven. Bolighuset på småbruket er delt inn
i to leiligheter. Der bor Martines søster Christiane
og forloveden med to barn. I den andre delen er det
foreldrene til Martine som holder til. Både pappa
Asbjørn og Christiane deltar i stallarbeidet.
– Det var på grunn av at det var plass til flere familier at vi kjøpte dette stedet. Her er det plass til alle,
og hadde det ikke vært for familien, så hadde vi ikke
kunnet ha så mange hester. Vi har hver våre passhester, forklarer Martine.
Tommy er født bergenser, mens Martine er ei
ekte Bodø-jente.
– Både Christiane og jeg begynte å vanke i stallen
til Morten Carlsen. Etter en stund fikk vi overtalt
pappa til å kjøpe en pensjonist til oss. En hingst på
elleve år! Han ble kastrert og vi kjørte travløp det siste året han kunne gå på travbanen, forteller Martine.
PAPPA BETALER

– Så fikk vi overtalt pappa til å kjøpe en hest til. Det
som var morsomt var at den vant i første forsøk.
Resten av karrieren er ikke så mye å snakke om. Det
var for det meste gaffelbåndplager, men det var nok

Streif ser ut som
en varmblodsåring,
mens Linnstjernen
er
stor som TOMMY
en bamse

FLØYSAND

HM Streif (foran) er en hissig type. Han
har derfor ikke gått mer enn tre intervaller
så langt i livet. Linnstjernen derimot må
skjerpes for å være på hugget.
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HM STREIF
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FAKTA
Navn: Martine Wessel (26) og Tommy Fløysand (35)
Barn: Henrik (1)
Bosted: Stokke i Vestfold
Hester på stallen: TM First on Photo (3) (bildet),
Linnbo (3), Linnstjernen (4), HM Streif (4), Elding
Frøya (4), Høibyrauen (9) og Borg Emil (10).

– Det er mange fordeler ved ikke å ha drikkekar. Spesielt på denne tiden av året. Ikke bare har vi kontroll på hvor
mye de drikker, de drikker også betydelig mer når de får lunkent vann når det er kaldt, forteller Tommy Fløysand.

til å få pappa interessert, legger Christiane til med
et smil.
Hun virker like interessert som søsteren, men
med to små barn på 6 og 18 måneder strekker ikke
tiden helt til.
– Vald (vant fire løp på 13 starter, red anm) var
en hest vi hadde suksess med fram til helsa satte en
stopper for karrieren. Pappa er flink og skritter mye
med han. Nå er han nesten «verre» (les; mer interessert) enn oss, sier Martine og ler.
– Midt oppe i dette møtte jeg Tommy. Han skulle frakte Vald til Harstad, og da var det gjort, legger
hun til.
Midt i juni 2011 flyttet to generasjoner fra Bodø
til Vestfold med åtte hester.
– Hvordan kom dere på det?
– Det var Christiane sin idé. Vi har slekt på Nøtterøy. Hun bodde der en periode og trivdes godt.
En dag vi var ute og kjørte hest, sier hun plutselig:
«Skal vi flytte til Tønsberg?». Jeg svarte: «Ja» og da
vi kom inn igjen fra kjøreturen sa jeg til Tommy: «Vi
skal flytte til Tønsberg». Han gikk inn på finn.no for
å finne ut hva det kostet med et småbruk. Det første
stedet som kom opp, var dette her, men det var for
dyrt. Da gikk jeg til pappa…
FLYTTET PÅ IMPULS

– Dette var rett før sankthans og vi hadde allerede
planlagt start i V75 på Leangen med Megårds Knerten og Rigel Pål på midtsommertravet. Siden det var

halvveis til Tønsberg, fant vi ut at det ikke var noen
vits å reise hjem. Vi hadde fem dager på å pakke, flytte åtte hester og tre familier, sier Tommy.
– Det høres veldig impulsivt ut?
– Det var det, men vi har ikke angret ett sekund på
at vi flyttet, sier Martine.
– Det hjalp selvfølgelig at vi fikk en flying start
med hestene. Både Megårds Knerten og Rigel Pål
vant under Jarlsberg-helgen, rett etter at vi flyttet
nedover. Rigel Pål og Martine vant også på Kongsvinger-kjøringen det første året vi bodde her. På
høsten hadde vi også dobbeltseier på Bjerke med
Borg Emil (Tommy) og Rigel Pål (Martine), legger
Tommy til.
– Hva er forklaringen til suksessen?
– Flaks, sier Tommy.
– Tommy er dyktig og har lært oss mye. Martine
tok trenerskolen i 2011. Det er også en forklaring,
mener Christiane.
– Jeg begynte med hest hos Jon Magne Vik (Viktor K, red anm) i 5. klasse og var blant annet utplassert hos Eirik Høitomt på Sørlandet i 8. klasse. Etter
at vi flyttet hit, jobbet jeg et halvt år hos Jan Kristian Waaler. Der snappet jeg opp mye. Blant annet
at om ikke noe annet fungerer, så hjelper det å trene. Det er blitt en rettesnor vi har drevet etter, men
vi har også fått mye god hjelp. Blant annet av Morten Louis Johnsen og Cecilie Jensen som begge driver med alternativ behandling. Audun Skomsøy er
veterinæren vår. Han er suveren. Aldri nei å få. Det
er viktig å ha flinke folk rundt seg, understreker
Tommy Fløysand.

Resultater 2013: 91 st: 8-2-14
Innkjørt: 324 000 kroner
Mål 2014: Kjøre inn det dobbelte av fjoråret og ha
klassisk deltager i Kriteriet og Derby til høsten.

FORTSATT KUN HOBBY

Selv om Martine har trenerskolen, har hun ikke
tatt steget helt ut. Fire dager i uken er hun hos Kåre
Andersen.
– Når får vi se Martine som selvstendig trener?
– Jeg har kjempelyst, men det er tøft å få en plass
i markedet. Det er mange gode trenere og det er
ikke enkelt å skaffe seg hesteeiere. Jeg er litt pysete,
medgir hun.
Tommy fortsetter:
– Sesongen i år blir spennende. Hva vi får ut av
unghestene i år, vil bli avgjørende for neste år. Vi
har satt oss hårete mål! Klarer vi å kjøre inn det dobbelte av det vi gjorde i år, samt ha klassisk deltaker i
både Kriteriet og Derby, vil det gi oss god reklame.
– Det er Tommys sitt mål, legger Martine diskret
til.
Året har startet bra. 4-åringene Linnstjernen og
HM Streif er i rivende utviking.
– De er fortsatt litt barnslige, de kan tulle og
galoppere, men det er blitt bedre. Linnstjernen
har vunnet med 20 meter de gangene han har gått
feilfritt, så han er overlegen i grunnlaget når han
gjør det han skal. Det skal bli spennende å se på
Bjerke til lørdag. Jeg tror Linnstjernen er i bedre
form enn Streif, men han har kanskje den største
kapasiteten, sier Tommy Fløysand.
Martine og søsteren Christiane nikker.
Lørdagens V75-løp vil gi en pekepinn om lista for
sesongen er lagt på et realistisk nivå.

Luftegårdene som ligger rett ved småbruket
til familien Wessel er romslige. Kanskje vel
romslige etter det siste snøfallet…

