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En av de
aller største

Lionels seier i Prix de
Paris er en av de aller
største av en norsk hest
noen gang.
Det er nesten vanskelig å fatte hva
Lionel presterte på Vincennes søndag. Prix de Paris er et av de største
løpene som går i Frankrike gjennom året. Det er ett av tre store
gruppe 1-løp i vintermeetinget som
også er åpne for internasjonale
hester. Det er Prix d’Amerique, det
er Prix de France og det er Prix de
Paris. Ingen norsk hest har vunnet
et fransk gruppe 1-løp før søndag.
Det var i tillegg måten Lionel
gjorde det på. Tredjespor og dødens
er ingen seiersoppskrift når distansen er 4150 meter. Men Lionel
klarte det. Han viste en stridslyst og
en kampmoral vi knapt kan huske å
ha sett. Det skal ikke være mulig å
vinne løpet slik han fikk det. Lionel
klarte det likevel. Det var en styrkedemonstrasjoin vi aldri tidligere
har sett av en norsk hest.
Vel har norske hester vunnet
større løp i historien, men aldri
på samme kraftfulle måte. Lionels løp var ut av en annen verden!
Hans utviklingskurve har vært intet mindre enn sensasjonell.
Vi må kanskje helt tilbake til
1959 for å finne et lignende sjokk fra
en norskfødt hest i verdenseliten.
Det var da Jens Protector og Trygve Diskerud satte konkurrentene
sjakk matt i Internationalt Mesterskab på Charlottenlund i Danmark.
Da slo Jens Protector noen av verdens beste hester med det franske
fenomenet Jamin i spissen. Det var
litt som Bold Eagles fight mot Lionel på søndag. Den franske helten
tapte mot den norske!
Hvor skal eventyret Lionel
ende? Om helsa holder, kan det
meget vel stige inn i himmelen.
Trener Fabrice Souloy har allerede
plukket ut Prix d’Amerique neste
år som det store målet og såvel løp
som trening og hvile blir siktet inn
etter det. Oslo Grand Prix er blinket ut fordi det er det store norske
løpet, men ellers er det franske løp
som gjelder sier Souloy i dag. Nå
vet vi at han fort kan endre seg,
men nederlaget med startgaloppen i Prix d’Amerique sitter fortsatt dypt i Fabrice Souloy og derfor
henger en revansj mot Bold Eagle i
verdens tøffeste travløp høyt.
Tenk det, dere. Lionel fra Østfold er den hesten som blinkes ut
som den neste Prix d’Ameriquevinneren! Om ikke dette er en
eventyrhistorie å selge, så klarer ikke sporten selge noe annet
heller! Det var en stor skuffelse
at ikke de store norske tv-kanalene hadde inslag fra Paris søndag kveld. Det hadde Lionel vært
verd. For makan til norsk styrke
og vilje han viste i Prix de Paris,
har vi aldri sett før!

Gunnar Austevoll holdt unna for selveste Franck Nivard! Finnskog Fokus tok den sterk seier fra dødens foran svenske Guli Rask
sist torsdag. 
Foto: Gerard Forni

Fortjente plassen
Finnskog Fokus fikk «wildcard» til å bli med til Paris, og kunne
reise hjem med en sterk seier og en heldig annenplass i bagasjen.
– En opplevelse for livet, sier eier og trener Gunnar Kværne.
Line Bjølgerud
line@tgn.no

Tojo Prinsen, Høiby Krissa og Trygfaks
var de tre fremste i mål i kvalifiseringsløpet til kaldblodsløpene i Paris, og ble
dermed direkte kvalifisert. Finnskog
Fokus ble fjerde, og DNT ga ham den
siste billetten. Finnskog Fokus beviste
at han fortjente plassen. Med Gunnar
Austevoll i sulkyen tok han en sterk seier fra dødens i torsdagens løp.
– Det var veldig moro! Han var den
beste hesten og vant kontrollert. Han
er veldig sterk og trivdes på Vincennes.
Det er ikke så mange nordmenn som
har vunnet på Vincennes! Det er rart at
jeg skulle bli en av dem. Det var en spesiell opplevelse å gå på seremoniplass
der. Det var mye nytt og annerledes, beskriver Gunnar Kværne mens han er på
vei hjem mandag formiddag.
På søndag satt Geir Flåten i sulkyen,
og Finnskog Fokus var tredje i mål, men
en diskning førte vallaken opp på annenplass i løpet svenske Smedsbo Faksen vant. Totalt plusset 9-åring drøyt
130 000 kroner på grunnlaget.
Sosialt miljø

– Det var flaks for oss! Alt kan skje der
nede. Jeg sa til Flåten at han skulle ta
det rolig fra start og at jeg var fornøyd
med premie. Han tapte litt mye fra

start, og da er det vanskelig å hente det
inn igjen når de kjører så fort. Flåten
kjørte 20,5 på det forteste opp bakken,
og da kan man ikke forlange noe mer,
forteller Kværne og fortsetter:
– Alt i alt er jeg kjempefornøyd. Både
med hesten og hele turen. Tor Brænden
er en dyktig sjåfør og reisen har gått veldig fint. Herman Tvedt var privatsjåfør
for oss der nede. Det har vært litt hektisk og vi har ikke rukket å se Paris, men
stort sett vært på Grosbois. Jeg kjørte
en tur med Finnskog Fokus, ellers har
jeg leid ham mye. Det er et veldig fint
miljø der og vi har møtt hyggelige folk
fra flere land. En opplevelse for livet.
Nå skal Finnskog Fokus få litt fortjent fri.
– Jeg har ikke sett noe i løpsbulletinen framover, men jeg tror han takler
reisen godt. Jeg skal uansett gi ham litt
fri, så får vi ta det derfra, sier Kværne.
Ulykksalig galopp

Tojo Prinsen reiste til Paris med solid
form etter å ha vunnet tre av de siste fire
løpene - alle i V75! Fast kusk Geir Flåten kusket 7-åringen til Oddvar Dahlen
i torsdagens løp og ble fjerde. På søndag
satt den franske toppkusken Franck Nivard seg opp bak hingsten og det endte
med galopp i angrep inn på oppløpet.
– Jeg er fornøyd med fjerdeplassen
på torsdag. Alle hadde væsket opp hes-

Gunnar Austevoll med Finnskog Fokus og eier og trener Gunnar Kværne på seremoniplass etter seieren verdt drøyt 80 000 kroner. Transportør Tor Brænden sørget for
norsk flagg på seremoniplass.
Foto: Gerard Forni

tene sine utenom meg. Det gjorde jeg på
lørdag, og i løpet på søndag var han en
helt annen hest, forklarer Dahlen.
– Det var veldig synd at han galopperte
da. Han var veldig pigg den dagen. Herman Tvedt hjalp meg der nede og varmet
ham på søndag, og etter varming sa han
«i dag vinner han!». Trolig galopperte
han bort seieren i løpet. Nivard brukte
pisken for mye, mener 77-åringen.
Trivdes i Paris

Dahlen ser framover med Tojo Prinsen
som er i form.
– Jeg tror ikke han tar så mye skade
av denne turen. Han er i form ennå. Jeg
får se hvordan han har tatt reisen da vi
kommer hjem, men planen er å starte i
finalen i kaldblodscupen i april og trolig
blir det et løp eller to før det, sier Oddvar Dahlen som har kost seg i Paris.
– Vi har stort sett vært på Grosbois
fra morgen til kveld. Tojo Prinsen trivdes på Vincennes og hestene trivdes på
Grosbois. Det eneste minuset var at de
var surt og kaldt, ellers har vi hatt det
veldig fint, sier Dahlen.
Høiby Krissa millionær

Flask og uflaks for Høiby Krissa i Paris.
Torsdag endte det i galopp tidlig i løpet.
– Hun ble litt for hissig. Dessuten var
det litt vår feil, for sulkyen var stilt inn
feil. Hun gikk med en contender-sulky, og når setet er slit inn normalt vipper sulkyen litt for mye for hennes del,
spesielt i nedoverbakken på Vincennes.
Dermed ble det galopp, sier Kristine
Lier som er oppasser for Høiby Krissa
som trenes av Trond Anderssen, men
eies av Liers far, Per Arvesen, og Svein
Knut Granum.
Etter litt klabb og babb blant konkurrentene i søndagens løp klarte hoppa å
få med seg tredjeplassen hjem. Dermed
ble hun millionær!
– Hun var ikke helt på topp da, og banen passer kanskje ikke henne så godt.
Hun burde vært litt bedre, men hun var
flink og travet 25,0a/2100, sier Lier.
Herman Tvedt reiste med Trygfaks
som var under pari i Paris. I torsdagens
løp ga han seg helt og ble dermed størket til det andre løpet grunnet halsproblemer.

