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OPPDRETTERTOPPEN

Papagayo E sin VM-triumf sørget for at Egil Stensrud vant oppdretterstatistikken for 2015. 

Foto: Eirik Stenhaug/Equus

Det holdt med ei avlshoppe
VM-triumfen til Papagayo E sørget for at Egil Stensrud troner øverst på oppdretter
statistikken for 2015.
TROND ASHEIM
trond@tgn.no

– Det er ikke dårlig, jeg hadde aldri
trodd at jeg skulle oppleve noe sånt. I
forbindelse med VM-løpet i fjor var vi
på besøk hos Jimmy Takter. Han sa da
at å få fram en hest som Papagayo E ved
bare å ha ei avlshoppe skal nesten ikke
være mulig. Han har helt rett i det. Det
er et eventyr, sier Stensrud.
Han står oppført med 5,6 millioner
innkjørt på sitt oppdrett i 2015. Det er
over millionen mer enn Bjørn Rishaug
som bekler annenplassen. Av de 5,6
millionene kjørte Papagayo E inn 5,5
millioner. Snaut 3,7 millioner av dem
hentet han hjem da han vant VM på
Yonkers 10. oktober.
– Det er selvsagt VM-triumfen som
var den største opplevelsen i fjor. Vi
ble mottatt som konger og hadde noen
utrolige fine dager. Seieren var egentlig
bare en bonus, sier Stensrud.
– Hva tror du om årets sesong for
Papagayo E?
– Det blir vanskelig å toppe fjoråret. Jan Kristian Waaler sier i hvert fall
BJØRN RISHAUG toppet oppdretterstatistikken i 2014. I fjor måtte han nøye seg med
annenplass til tross for at BR-hestene vant
sju flere løp og kjørte inn en halv million kroner mer enn i 2014.
LIONEL gjør at Terje Jensen tar steget helt
opp på tredjeplass. Den røde hingsten tok
Frankrike med storm og kjørte inn hele 4,3
millioner kroner i fjor.

at det ser bra ut. Når jeg ser på de fantastiske forholdene de trener under i
Frankrike, er det godt gjort å få til det
Waaler har gjort med Papagayo E med
de forholdene han rår over. Det forteller sitt om en meget god trener og at
hesten er et unikum, sier Stensrud.
SKAL AVLE PÅ SØSTERA

Det var Tom Andersen og Claes Sjölin
som leide Ann Speedy T, bedekte med
Coktail Jet, noe som ga Papagayo E.
Men verdensmesteren ble født og vokste opp hos Egil Stensrud.
– Av de fire avkommene Ann Speedy
T satte til verden var vel Papagayo E den
som så minst fin ut. Da han ble tatt i fra
mora ved fem måneders alder, ble han
flyttet til min nabo der han gikk på beite sammen med jevnaldrende. Da ble
han raskt høvdingen i flokken, forteller
Stensrud.
Dessverre skulle Papagayo E bli det
siste avkommet til Ann Speedy T.
– Hun mistet et føll etter Revenue
som var svært vanskelig å få ut og som
døde under føllingen. Ved juletider
2014 døde hun, drektig med Coktail
SIV TEIGEN BERGSLIEN er på fjerdeplass
i fjor som året før. Thai-hestene kjørte dog
inn 433 000 kroner mer i fjor enn de gjorde
året før.
EIDAR MONSETH var den kaldblodsoppdretteren som kjørte inn mest penger
i fjor. Anført av Jærvsørappen ble det over
2,5 millioner kroner inn i 2015. Det var 200
000 mer enn Jørn Gunnar Nilsen (Tangenhestene), som var nest beste kaldblods-

Egil Stensrud sitter lengst borte fra kamera. Tom Andersen (fremst til venstre) og
Claes Sjölin (fremst til høyre) leide Ann Speedy T av Stensrud og fikk fram PapaTGN-foto/TGP
gayo E.

Jet. Det var synd at det ikke skulle bli
noen flere avkom. Nå satser jeg på dattera i stedet. Speedy Anna E venter sitt
første føll i mai. Coktail Jet er faren.
Speedy Anna E er etter Scarlet Knight
og dermed får vi inn Pine Chip i stamoppdretter. Hans hester kjørte inn hele 1,7
millioner kroner mer i fjor kontra året før. Ola
M Skrugstad var beste kaldblodsoppdretter
i 2014, men måtte nøye seg med tredjeplass
i fjor. Lannem-hestene kjørte inn 800 000
mindre enn året før.
TONE WIRKOLA er den oppdretteren som
kunne notere seg for flest seirer i 2015. 51
ganger var Wirkola-hestene først over mål.
Det var en kraftig økning fra 2014 hvor

men også. Waaler mener det skal gi en
enda bedre mix, men jeg har vært med i
gamet i over 40 år og vet hvor mye som
skal klaffe, sier Stensrud – også kjent
som mannen bak Korbest som vant hele
61 løp i sin tid.
hestene vant 28 løp. I innkjørte penger gikk
hun fra 1,6 millioner innkjørt i 2014 til 2,4
millioner i fjor.
25 OPPDRETTERE kjørte inn mer enn millionen på sine hester i 2015. Det var ni flere
enn i 2014. Ingar Hagen (Superb-oppdrettet), stall Blakk (Kleppe-hestene) og Mona
Lunde (d’Estino-hestene) er blant dem som
klarte den bragden etter å ha levert klart
bedre resultater i fjor enn året før.

