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Ingenting å si på stemningen i kretsen rundt Galileo 
etter triumfen. Glenn Karlsen (med blomstene) eier 
Galileo sammen med Geir Flåten. Anita og Truls 
Sønsteby er oppdrettere. 

Runden igjen så det ikke lyst ut for Flåten. Da 
var nemlig Galileo mest opptatt av det som var 
på indre bane, mens Tangen Piril holdt fokuset 
framover. 

Ut på siste borte skrudde Øystein Tjomsland og Geir Flåten 
opp tempoet. Den eneste som klarte å følge de to var Sig-
munn da farten gikk fra 1.34 til ned på 1.18-tallet.  

Kriteriet munnet ut i en herlig duell 
mellom Galileo og utvendige Tangen 
Piril. Øystein Tjomsland jaktet Kriterie-
dobbel, men måtte gi tapt for kamera-
ten Geir Flåten. Bak fulgte Jan Martin 
Bjerrings Sigmunn strålende med til 
bronsen. Trippel norsk!  Foto: Kanal 75

Tekst og foto
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Vestfoldingen hadde vunnet sportrek-
ningen med Galileo (førstespor) kon-
tra den argeste konkurrenten Tangen 
Piril (andrespor) og kameraten Øystein 
Tjomsland. På startsiden var det dog 
Gnistans Adonis (fjerdespor) som kom 
fortest utenfra.

– Det var et scenario jeg hadde forbe-
redt meg på. Jeg visste at den var star-
trask, så tanken var der på at Øystein 
ikke ville kjøre og la den andre gjøre 
jobben fra start, forteller Jarlsberg-tre-
neren som forsvarte sporet med Galileo 
og passerte første 1000 i 1.30-fart…

 
TRAKK EN TANN FØR FINALEN
På oppløpet runden igjen var det dog 

kritisk. Den svarte hingsten med de ka-
rakteristiske glassøynene ble skakk i tet 
og brøt utover.

– Ja, da måtte jeg snakke skikkelig til 
han. 

– Hva skjedde egentlig?
– Det var litt som i kvalifiseringen. I 

etterkant har vi fått fjernet en tann som 
satt løst på venstre side. Mulig han kjen-
ner litt på det, eller så er det bare at han 
er urutinert og usikker på noe som er på 
indre bane her på Dannero. Jan S Renne-
sund (veterinær) bøyde ham i hvert fall 
opp uten å finne noe som helst å sette 
fingeren på etter kvalen, sier Flåten som 
fikk Järvsöfaks-sønnen på bedre tanker.

1.18-FART I SISTE SVING
Både hest og kusk var derfor forberedt 
da Tangen Piril kom opp på utsiden på 
sisterunden. 

– Tangen Piril er ekstremt bråspeed-
et, så jeg regnet med at Tjomsland ville 
prøve seg. I nest siste sving gikk det ikke 
fortere enn 1.34-1.35-fart. Inn i siste 
sving stod det 18,5 på klokka til Tjoms-
land. Det var en real tempoveksling på 
siste borte, beskriver Flåten.

– Jeg tror ikke det er så mange som gjør 
den etter dem. Ikke noen med så få star-
ter i kroppen i hvert fall, legger han til. 

GEIRS FØRSTE KLASSISKE
Galileo fikk den lengden han trengte ut 
i oppløpet og beholdt seiersgrepet helt 
inn. Geir Flåten fikk sin første klassiske 
triumf. I fjor ble han toer med Tangen 
Irene i Kriteriestoet og senere tredje i 
Hoppe-Kriteriet. Han har også en tredje 
med Gulltyra fra 2008 i Hoppe-Derby. 

– Jeg har vært i disse finalene noen 
ganger uten at jeg har følt at jeg har hatt 

en skikkelig vinnersjanse. Nå hadde jeg 
det, også skjer dette. Det er utrolig stort. 
Noe jeg har jobbet for helt siden jeg star-
tet opp for meg selv (siste del av 1989 
red. anm.), sier han i et eneste stort smil.

Han er ikke bare trener og kusk. Han 
eier også Järvsöfaks-sønnen sammen 
med Glenn Karlsen og Miriam Peder-
sen.

DRØM I OPPFYLLELSE
– Jeg har vært med faren min på travba-
nen siden jeg var liten gutt. Dette er noe 
jeg også har drømt om, forteller Karlsen 
som har eid hester med og hos Flåten i 
mange år. 

– Det har vært mye motbakke, men 
jeg har hele tiden sagt til Geir at med 
all den uturen vi har hatt så kommer vi 
til slutt bort i den rette. Vi har handlet 
en del på auksjon. De har skadet seg på 

FLÅTENS FØRSTE 
KLASSISKE
DANNERO: Galileo forsvarte seg tappert tross et speedrykk ned på 1.18-tallet (!) på  
sisterunden. 3-åringen sørget for Geir Flåtens (48) første klassiske triumf. 

Dannero lørdag 8. august
7. løp. Svenskt Kallblodskriterium. 2140 m. Auto.  
Førstepr: SEK 600 000. 

 1) Galileo 27,5 G Flåten 32
 2) Tangen Piril 27,5 Ø Tjomsland 15
 3) Sigmunn 27,8 JM Bjerring 137
 4) Gnistas Adonis 28,8 R Wilhelmsson 429
 5) Myrsjös Svart Magi 29,3 R Skoglund 1631
 6) Perle Odin 29,4 G Melander 635
 Upl: Tangen Loke (73) 29,8, Mitt Hjärtas Tango 
(971) 29,9g, Guli Rubin (1892) 30,9g, Björlifant (1113 ) 
31,1g, Pydin (734) 31,6, Järvsö Tor (1142) dg.
Vinneren: 3-års h e Järvsöfaks – Tangen Pia. Ei: Miriam 
Pedersen, Sted. Op: Anita Sønsteby, Sted. Tr: Geir Flåten. 
V: 3,23. Pl: 1,14-1,05-1,26. Tv (1/2): 2,11. 

5. løp. Kallblodsduell. 1640 m. Auto.  
Førstepr: SEK 125 000. 

 1) Månprinsen AM 19,4 G Melander 21
 2) Lannem Silje 19,5 T Wollebæk 12
Vinneren: 8-års h e Svall Ivar – Månskära. Ei: AnnaMaria 
Öberg, Bodin & St Cahling AB, Sverige. Op: Anders Bo-
din, Sverige. Tr: Gunnar Melander. V: 2,14.  
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Lannem Silje måtte gi tapt for Månprinsen AM kort før mål til øredøvende jubel 
fra en stappfull publikumsplass.  Foto: Kanal 75

1-1
DANNERO: Månprinsen AM koblet grepet på 
Lannem Silje kort før mål i superduellen. Den 
svenske prinsen fikk revansj fra Elitkampen 
foran 6150 patrioter på tråkka på hjemmebane. 
– Jeg skulle ikke kjørt så tidlig. Da tror jeg vi 
hadde holdt unna, sier Tor Wollebæk.

VISSTE  
DU AT…
… Galileo er født i Sverige og fikk kalle-
navnet Marve? Tangen Pia stod nemlig i 
Sverige i to sesonger for å bedekkes med 
Järvsöfaks. Galileo er den førstefødte og 
han ble født hos Karin Samuelsson. Ei aktiv 
dame i kaldblodsforeningen Sleipner. Gali-
leo var så «gossin» at han fikk kjælenav-
net «Marve» etter Marve Fleksnes.

DET KOSTET å vinne Kriteriet. 
Geir Flåten fikk til sammen 18 000 
kroner i bøter. 12 000 for feil bruk 
av pisk, samt 6000 for å ha kjørt i 
halvspor. Størrelsen på bøtene har 
sammenheng med den store første-
premien i løpet. Verst for Flåten er 
likevel utestengelsen på til sammen 
15 dager – fra 22. august til 5. sep-
tember. Det betyr at Flåten må finne 
noen andre til å kjøre Kriterie-kvali-
fiseringen med blant annet Galileo. 

Blåste i vaskemaskin

Kjøpte åring

 KRISTINE KIHLE
kristine@tgn.no

Den rutinerte kusken fra Stange la 
ikke skjul på at han ikke var fornøyd 
med egen innsats. Han mener det ble 
utslagsgivende i oppgjøret mot Mån-
prinsen AM. 

– Jeg skulle ventet med å kjøre. 100 
meter senere hadde vært nok. Opplø-
pet var litt lenger enn jeg hadde bereg-
net. Det var først rett før mål at det tok 
i mot, sier 66-åringen selvkritisk.

Lannem Silje stakk til tet. Mån-
prinsen jobbet seg opp i rygg, men da 
Gunnar Melander hørte at første 500 
ble kjørt på 23,0 gikk han ut i angrep. 
Første 1000 passerte Lannem Silje på 
19,8.

– Det gikk for sakte, derfor måtte 
jeg gå ut for å få opp farten. Det økte 
reelt og det var bra for oss. Månprin-
sen er sterk. Da han fikk tak i Silje, var 
det med mord i blikket, beskriver Me-
lander som aldri har opplevd maken 
til applaus allerede i defileringen.

– BRA FOR SPORTEN
– Dette er travsport på sitt aller beste. 
En drøm som gikk i opplevelse, sier 
han mens deleier AnnaMaria Öberg 
beskriver det slik:

– Å få en slik hest og oppleve dette 

er som å vinne toppgevinsten i lotto 
uten å kjøpe lodd!

Lannem Silje kom i mål på 19,5, en 
tidel bak Månprinsen AM.

– Tiden og prestasjonen til Silje 
skal vi ikke klage på. Det er også bra 
for kaldblodssporten at vi bytter på å 
vinne, men jeg skulle kjørt annerle-
des, sier Wollebæk, fortsatt ergerlig 
over at han ikke holdt litt mer igjen da 
Silje satte opp farten på sisterunden.

OLA UNDER KNIVEN
Ola M Skrugstad deppet ikke over 

nederlaget. 76-åringen oppsumme-
rer:

– Tor kunne kanskje kjørt litt an-
nerledes. 700-800 igjen var i tidlig-
ste laget, men skuffet er jeg ikke. Den 
beste vant i dag. Nå skal Silje få det litt 
rolig, for jeg skal operere inn pacema-
ker til uka!

– Det er ikke så stor operasjon og jeg 
kommer hjem med en gang om alt går 
bra, beroligere han, men legger for-
klarende til:

– Jeg får ikke lov til å løfte noe 
særlig de første ukene til sårene har 
grodd. Det skal bli godt å få litt mer 
pust, for det har blitt dårlig med det de 
siste månedene. 

PS: Operasjonen ble utsatt en uke 
pga superduellen. Snakk om fighter!

VIKTORIA STRAND JØRGENSEN fra Svene 
i Buskerud reiste til Sverige for 10 år siden for å 
jobbe hos Jim Frick og da var det gjort! Sammen 
med gamlesjefens bror Micke har hun fått to 
barn. Minsten er ikke mer enn sju måneder, men 
den tidligere doble norgesmesteren for damer er 
tilbake på hesteryggen. Sammen med sin egen 
Town Hall seiret hun i montéløpet som innledet 
Dannero-kjøringen. – Etter fem år hos Jim, er det 
blitt fem år hos Leif Witasp. Det var her jeg kom 
bort i Town Hall. Han er litt engstelig og bakredd 
og passer derfor best i monté, forteller 31-årin-
gen som avslører at foreldrene også skal bli 
svenske: – Mamma og pappa har kjøpt et små-
bruk 500 meter fra oss. Vi bor ikke mer enn fem 
kilometer fra Rättvik, på Mickes familiehjem, det 
er rett ved siden av Leif Witasp, forklarer hun.   TGN-foto/KK

rekke og rad og er daue alle sammen, 
beskriver Karlsen.

I påsken i fjor kom oppdretter Truls 
Sønsteby på stallen til Flåten med Ga-
lileo.

– Jeg hadde ikke kjøper, men sa han 
kunne komme innom så kunne jeg kjø-
re en tur med ham. Hesten ble stående 
igjen, og andre gangen jeg var ute med 
ham kjente jeg at denne ville jeg ha. Da 
ringte jeg til Glenn, forteller Flåten.

Resten er historie. Første kapittel er 
ferdig skrevet. Det endte med seier i det 
svenske Kriteriet.

REDD FOR OPPLØPSGALOPP
– Jeg var usikker på hva jeg skulle gjøre. 
Skulle jeg ta en pokersjanse og vente til 
300 igjen – eller trykke til på sisterun-
den? Jeg valgte det siste fordi det føltes 
mest sikkert. Jeg er livredd for oppløps-
galopp som fører til disk her i Sverige, 
forklarer Øystein Tjomsland etter an-
dreplassen.

– Det gikk uhyggelig fort på siste bor-
te, og min hest stod på helt inn. Det er 
posisjoner som kommer til å avgjøre 
hvem av disse to som er best i år, legger 
han til. 

Hans andre hest Tangen Loke endte 
som førstehest utenfor premierekka. 

– Det hadde kommet lyder fra halsen 
hans, mulig det rett og slett var melke-
syre som kom. Han holder ikke nivået 
til de to andre, sier han. 

SKOLØS OG AMERIKANERSULKY
Sigmunn hang på de to duellantene på 
sisterunden på en imponerende måte 
til tredje. 

– For fem starter siden var han 100 
meter etter de to! Sist var det 20 meter 
fram til Galileo. I dag var vi ikke mer enn 
en lengde eller to bak. Han har tatt store 
framskritt og vi nærmer oss, sier en strå-
lende fornøyd Jan Martin Bjerring etter 
bronseplassen verdt 150 000 kroner. 

Dotterud Teddy-sønnen til familien 
Eng var utstyrt med amerikanersulky 
og gikk uten sko for første gang. 

– Noen sjanser må man ta! Hesten 
har en enkel, men fin teknikk og fikk en 
effekt av endringene. Nå gjelder det å 
holde på det gode humøret hans slik at 
han bevarer løpslysten, oppsummerte 
«Bjerringen» med et godt smil.

Kvalifisering til Kriteriet i Norge kjø-
res om tre uker. 

Anita Sønsteby hadde fått 
penger av svigermor til å 
kjøpe vaskemaskin. De bruk-
te hun til å kjøpe moren til 
Galileo…

– Tangen Pia kom vi borti da vi fikk leie 
Slogum Vår av Signe og Jørn Nilsen for 
å bedekke med Moe Odin. Det resul-
terte i Tangen Scott og var et eventyr i 
seg selv, men ved foten hadde hun Tan-
gen Pia. Jeg husker jeg hadde fått pen-
ger av svigermor til å kjøpe vaskemas-
kin. De brukte jeg til å kjøpe henne, for 

jeg tenkte jeg aldri kom til å få sjansen 
igjen. Vaskemaskin kunne vi kjøpe se-
nere, sier Anita og ler.

Tangen Pia var ei kapabel, men gal-
opplysten dame i løpsbanen. I avlsbok-
sen har hun begynt lovende med Philip 
Lyn og Philip Rex før Galileo. 

– Hun var med i Hoppe-Kriteriet, 
men feilet da som mange ganger ellers. 
Jeg tror hun tapte 300 000 kroner på 
galopper og endte med et grunnlag på 
250 000 kroner før vi bedekte henne. 
Nå er hun drektig med Horgen Tore, 
men gikk tom med Tekno Odin i fjor. 
I tillegg har vi en åring etter Briskeby 
Philip, forteller Sønsteby. 

Litt av førstepremien ble 
reinvestert på auksjon etter 
seieren. 

Dannero arrangerte kaldblodsauksjon 
etter løpene. Glenn Karlsen og Geir Flå-
ten fikk tilslaget på Moe Svarten-hings-
ten Timo RF, som endte opp som den dy-
reste av de 14 som var under hammeren 
på auksjonen. Guttene fra Vestfold måt-
te ut med 65 000 svenske kroner + mva.

– Vi gikk bort på auksjonsområdet 
før løpene, mest for å slå i hjel litt tid 
da vi kom over hesten og falt for typen. 
Han hadde utstråling, samtidig som 
det er spennende med den første år-
gangen til Moe Svarten. I tillegg hadde 
han Lome Kongen som morfar. Jeg li-
ker det, det er solid. Vi gikk bort igjen 
etter løpene og Glenn fikk tilslaget, 
sier Flåten til TGN.

Månprinsen AMs helbror var også til 
salgs, men ingen ville betale mer enn 
52 000 kroner for åringshingsten. 


