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Historisk førstepremie:

Kjemper om
4,2 millioner kroner
Aldri tidligere har norskeide travhester kjempet om større førstepremie enn de
4,2 millionene kroner som venter vinneren av det såkalte VM-løpet på Yonkers i USA
lørdag. Papagayo E og BBS Sugarlight er med.
TRULS G. PEDERSEN
truls@tgn.no

De to norske hestene fløy til New York
fra Liege i Belgia i forrige uke. Papagayo
E er henvist til å stå inne på travbanen i
tettbebygde Yonkers, mens BBS Sugarlight har friere tøyler og er oppstallet
mer landlig på Trond Smedshammers
stall i New Jersey.
Årsaken til dette er enkel. USA har
svært strenge karanteneregler. Hingster må være under oppsyn og får ikke
være i kontakt med andre hester. Vallaker har det mildere og etter to døgn i
obligatorisk karantene, fikk BBS Sugarlight reise hvor han ville.
– Hestene sto 40 timer i karantene
og da fikk bare de som jobbet på karantenestasjonen stelle med dem. Oppasserne fikk ikke røre hestene under den
perioden, sier Papagayo Es trener Jan
Kristian Waaler som tross alt synes det
er veldig fint på Yonkers.
– Jeg fikk høre det var et skikkelig høl
å stå på Yonkers og det ganle stallanlegget på banen er helt riktig det også. Men
vi har fått disponere en stor plasthall
som arrangøren har satt opp og den er
flott. Deltagerne har egne bokser som
står et stykke fra hverandre, slik at hver
hest har sin private sfære. Det er bra for
hingstene som kan bråke ellers. Det er
riktignok ikke luftegårder her, men det
fungerer greit for en så kort stund. Vi
får leie på dem istedet, sier Waaler som
har samboer og veterinær Ragnhild
Diesen med som ansvarlig for Papagayo E. Ragnhild jobbet lenge for Lindy
Farms i USA og kjenner rutinene.
BBS MED SKO

Fredrik Solberg har reist ut på landet
med BBS Sugarlight. Han har lånt stallplass i Trond Smedshammers stall på
White Birch treningssenter i New Jersey.
– Perfekte forhold! BBS Sugarlight
stortrives og løper med halen i været
i luftegården. Alt ser bra ut med hesten og jeg gleder meg til løpet, selv om
jeg kunne tenkt meg spor innerst i første rekke. Nå ble det førstespor i annen
rekke og det er verken bra eller dårliig.
Vi får gjøre det beste ut av det, sier Fredrik Solberg som må kjøre BBS Sugarlight med sko for første gang på veldig
lenge i løp lørdag.
– Det er ingen annen mulighet på den
harde Yonkers-ovalen. Jimmy Takters
hovlager Conny Svensson har skodd
BBS Sugarlight for meg. Han anbefalte
aluminiumssko med grep på alle fire
beina. Jeg følger hans råd. Jeg tror det
skal fungere bra, sier Fredrik Solberg.
– LAMELLENE MÅ FÅ LITT JULING

Sko må også Papagayo E ha på bei-

Papagayo E og Jan Kristian Waaler tester banen på Yonkers. 
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Det er luftige og fine bokser i hallen der
Papagayo E er oppstallet. Her sammen
med Jan Kristian Waaler og Ragnhild
Foto: Tom Andersen
Diesen. 

na. Han har allerede testet Yonkers’
800-meters oval i to omganger.
– Banen passer oss bra den! Visst
er den hard, men for Papagayo Es del
vil jeg mye heller ha godt feste enn løs
bane som i Belgia sist. Jeg skal sko med
solid feste i tåa for man trenger om å ha
feste i denne harde banen. Jeg tror Papagayo E vil ha en fordel av å ha gått to
hurtigarbeider på denne harde banen i
forkant av løpet. Lamellene i hoven har
godt av å få litt «juling» for å venne seg
til banens beskaffenhet før lørdag, sier
Jan Kristian Waaler. Han kunne ikke
drømme om bedre spor enn det som ble
trukket under sportrekningen i Central
Park tirsdag.
– Spor to er helt perfekt! Derfra har vi
mange muligheter. Jeg er optimist. Ja,
ganske stor optimist, sier den klassiske
storløpsgrossisten fra Vestfold.
HOPPA ER FAVORITT

De norske hestene skal møte solid motstand. Etter sportrekningen holder
amerikanerne deres egen Bee A Magician som favoritt. Hun er feltets eneste
hoppe og står oppstallet i nabostallen
til BBS Sugarlight på White Birch treningssenter.

BBS Sugarlight titter ut over White Birch treningssenter fra sin boks hos Trond
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Smedshammer. 

– Vi har et perfekt spor. Det er
bedre å starte mitt bak bilen på Yonkers. Min hest har også fordelen av å
kjenne banen godt etter mange løp
her, sier Bee A Magicians trener Richard «Nifty» Norman.
Creatine har trukket innersporet også bra til sammen med franske
Timoko. Sportaperne er Mosaique
Face ytterst på vingen og Oasis Bi ytterst i annen rekke.

Yonkers Raceway 10. oktober
4. løp. International Trot. 2011 m. Auto.
Førstepr: USD 500 000.
Start ca kl 21.10
Hest
Kusk
Trener
Land
1) Creatine
Johnny Takter Jimmy Takter USA
2) Papagayo E
Ulf Ohlsson Jan K Waaler Norge
3) Rod Stewart Enrico Bellei Jerry Riordan Italia
4) Timoko
Björn Goop R Westerink Frankrike
5) Bee A Magician Brian Sears
Nifty Norman Canada
6) In Track Piraten Erik Adielsson H Strömberg Sverige
7) Natural Herbie Verlin Yoder Verlin Yoder USA
8) Mosaique Face A Kolgjini
L Kolgjini
Sverige
9) BBS Sugarlight J Untersteiner F Solberg
Norge
10) Oasis Bi
Ö Kihlström S Pettersson Italia

