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papagayo E
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Ragnhild Diesen har reist mye med Papagayo E. Her fra vinterens Frankrike-opphold som ble kort grunnet en hovsprekk.


Foto: Eirik Stenhaug/Equus

Papagayos
«skjulte»
støttespiller
– Han sier i fra og gir tydelig uttrykk for hvordan han vil ha det, sier Ragnhild Diesen
om Papagayo E. Hun er samboer med trener Jan Kristian Waaler og er en viktig brikke
i OGP-deltakerens liv.
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OGP-profil

Har du sett hvor kloke
og flotte avkommene er?

Hellin
Faxen
21,2a/2.1 mill
e Järvsöfaks
u Nebbenes Faxa
e speedkulen Røder

u Storløpsvinneren med elegante og
kloke avkom!
u Snakk med noen som har avkom etter
Hellin Faxen, så skjønner du at du ligger godt an om du bedekker med ham!
u Hellin Faxen har bedekt svært mange
svenske hopper i 2016, men han tar
gjerne imot noen flere norske hopper!
u Om du skal se på høydepunktene i
Hellin Faxens karriere, så er nok det så
langt seieren i Biri oppdretningsløp og
triumfen i Svenskt Kallblodsderby som
er toppen.
u Hellin Faxen er en hest med strålende
humør og er alltid glad!
u Han traver alle distanser.

Du finner herlige HELLIN FAXEN
rett på andre siden av riksgrensen,
hos Bengt og Åke Wall, Valneviken
Stuteri, Segmon i Värmland
– bare ti mil fra grensen!
Avgifter: SEK 2 000 + SEK 14 000. K.S.

Tlf 0046 703166454 (Bengt)
Tlf 0046 705362428 (Åke)
Du kan også kontakte hingstens trener
Olav Mikkelborg, tlf 906 93 570

Jan Kristian Waaler og Ragnhild Diesen samarbeider mye om Papagayo E. Førstnevnte er sjefen.


Foto: Eirik Stenhaug/Equus

Line Bjølgerud
line@tgn.no

ikke gode nok karakterer til å bli veterinær, forteller Diesen.

Det er mange faktorer som skal være på plass for å få
fram en topphest som Papagayo E. Helsa er en av dem.
Den har veterinær Ragnhild Diesen kontroll på.
– Jeg prøver så godt jeg kan, i alle fall!, sier Diesen
som jobber fullt – og vel så det – som veterinær og er
samboer med Papagayo Es trener Jan Kristian Waaler.
– Nå på sommerstid er det mye å gjøre på jobben,
men jeg hjelper til i stallen når jeg har tid på kvelder
og i helgene. I tillegg har jeg vært heldig og fått reise
en del med Papagayo, sier Diesen, som blant annet var
reiseleder for hingsten under VM-turen til New York
i fjor høst.

To år hos Lindy Farms

Mer trav, mindre ridehester

Diesen har lang erfaring med hester – og dyr.
– Jeg hadde en mor som red, så jeg begynte på rideskole tidlig. Jeg vokste opp i Tønsberg, og fra jeg var
elleve år syklet jeg ut til Jarlsberg og fikk være med og
stelle hest der. Etter hvert ble det mer og mer trav, og
mindre og mindre ridehester. Jeg fikk ri litt rundt på
stallområdet på Jarlsberg i begynnelsen, og det var
stas, mimrer hun og ler.
Allerede tidlig som tenåring begynte hun å jobbe
fulltid på stall.
– Etter niendeklasse var jeg veldig skolelei og
jobbet ett år som hestepasser. Som lovet, fortsatte
jeg på skolen etter det året, og etter videregående
tok jeg ett år utdanning som dyrepleier. Jeg hadde

Siste uken før OGP
Mandag: Kjøretur på omtrent en mil. Det er en form for
intervaller alt jeg gjør, men intensiteten og lengden varierer.
Mandagens økt er ikke hard, men han får strekke litt på seg.
Tirsdag: Hurtigarbeid på Jarlsberg.
Onsdag: Fri.
Torsdag: Intervaller. Kortere, kjappere drag denne gangen
for å få opp pulsen litt. Det svarer han fint på.
Fredag: Fri.
Lørdag: Fri.

Visste du at…
u …Ragnhild Diesen både har hatt kjøre- og montélisens?
– Det ble ikke så mange løpene, men jeg fikk noen andreplasser. Jeg var dog med i det første oppvisningsløpet i monté på Oslo Grand Prix-dagen i 2000 hvor jeg
vant med min egen hest foran blant andre Tomali Sandy
med fransk rytter og B Gent L. Det var veldig moro. I vanlig sal og lange stigbøyler, sier Diesen.

– Rett etter studiet flyttet jeg til USA og begynte å jobbe for Lindy Farms. Jeg ville jobbe med hest, og jobbene som var ledig innen dyrepleieryrket da gikk mest
på smådyr. Jeg reiste vel omtrent en uke etter at jeg så
en annonse i TGN hvor Lindy Farms søkte etter folk,
sier hun med et smil, og fortsetter:
– Det var en spontan avgjørelse, men det er nok
de beste årene i mitt liv. Det var stor kontrast å
komme hjemmefra til å jobbe med toppstammede
hester der borte. Jeg fikk se og oppleve veldig mye.
Vi tilbragte vintrene i Florida og var i Kentucky
både på våren og høsten. Jeg hadde en ganske god
passhest som gjorde at jeg fikk reist mye, til Canada og andre steder. Jeg fikk mange gode venner og
trivdes veldig godt, sier Diesen som var i USA i to år.
De siste månedene jobbet hun med oppdrettsdelen
på farmen.
Selvstendig næringsdrivende veterinær

Snuta vendte hjem mot Norge og da var det veterinærstuidene som stod for tur.
– Jeg tok opp ti fag på ett år og klarte å få gode nok
karakterer til å komme inn på veterinærstudiet i Norge. Det var tøft, men verdt det. Etter at jeg uteksaminerte i 2010 fikk jeg et halvt års vikariat på hesteklinikken på høyskolen, før jeg jobbet halvannet år på
Bjerke dyrehospital. Der jobbet jeg også som assistent
under studiene, forteller vestfoldingen.
Etter at hun flyttet tilbake til Vestfold – og til Jan
Kristian Waaler – ble hun lei pendlingen til Oslo.
– Jeg fant ut at jeg like godt kunne begynne for meg
selv. Det er behagelig å være sin egen sjef, samtidig
som man gjerne jobber mer da enn når man han faste
arbeidstider. Nå går det mye i halthets- og luftveisundersøkelser, tannrasp og slike ting, samt reproduksjon om sommeren, sier Diesen som har ansvaret for
naboen og oppdretteren Ingar Hagens avlshopper.
– Vi bedekker mellom 25 og 35 hopper i året, så det
er mye å gjøre der. Vi bruker stort sett frossensæd og
da sjekkes hoppene fire ganger i døgnet, forklarer hun,
og mens vi er inne på reproduksjon...
– For Papagayo sin del er det planlagt å vente med
avlsbiten til løpskarrieren er over. Forhåpentligvis er
det noen år til ennå. Det er ikke alltid de norske avlshingstene blir så populære, men det blir interessant å se.
Generelt god helse

– Hvordan har helsa til Papagayo E vært?
– Jeg kan ikke gå i detalj på grunn av min taushetsplikt som veterinær. Men jeg kan si at helsa hans generelt har vært god. Det er jo kjent at han har slitt litt
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Ragnhild diesen

«
«

I fjor ble Papagayo E og Vidar Hop tredje i Oslo Grand Prix etter en flott avslutning. I år er det Ulf Ohlsson som sitter i sulkyen fra spor fem. 

med høvene og hovsprekker, og hadde
litt halstrøbbel i vår. Men alt i alt har
han god helse. Alt som har vært å ta tak
i har vært av slik karakter at han har respondert bra på behandling, og det har
ikke vært noen større skader, forteller
Diesen.
– Jan Kristian er fornøyd med ham
i trening og hesten ser veldig bra ut
nå. Han blir sjekket etter hver start, og
hvis man merker at han kjenner på noe.
Hestene på et slikt nivå blir godt fulgt
opp. Det er lettere når man har en god
hest, da kan man ta seg råd til å sjekke
de opp etter hvert løp. Dessuten får de
ofte tøffe løp som tar på. Det er små
marginer og lite som skiller en førsteplass og en premie.
– Våken type

– Hvordan er Papagayo E å holde på
med?
– Det er en veldig grei hest med mye
personlighet. Han gir tydelig uttrykk
for hvordan han vil ha det. Noen ganger får man følelsen av at man er slaven
hans, sier hun og ler.
– Han sier i fra, for eksempel når det
nærmer seg fôringstid. Det vet han når
er. Han er snill å holde på med og har
ingen hingstenykker. Men det er en
våken type. Det så vi for eksempel da
vi var i USA. De andre VM-deltakerne
var veldig rolige, mens når det skulle
kjøres måtte Papagayo ha litt mer fart
på sakene. Når man leier han skal det
heller ikke så mye til før han girer seg
opp og blir utålmodig. Hjemme er han
derimot mer bedagelig. Her slapper
han av og stresser ikke, forteller Diesen.
Måtte stå over Elitloppet

Til trav-Norges skuffelse fikk aldri Papagayo E noen billett til årets Elitlopp.
Jan Kristian Waaler tror likevel hingsten er i toppform til Oslo Grand Prix.
– Denne gangen blir det fire uker
mellom løpene. I fjor fikk han stort sett
tre uker mellom løpene, og det er passe.
Fire uker er kanskje litt lenge, men med
et hurtigarbeid i kroppen tror jeg det
skal gå fint. Sporet betyr mer enn den
ene uka ekstra, sier Waaler.
Sist Papagayo E var i ilden var et kva-

lifiseringsløp til Elitloppet hvor han ble
treer etter et helsvett løp.
– Han gikk veldig fram med det løpet
og var ordentlig på hugget de første treningsturene etter det. Han hadde med
andre ord hatt toppformen til Eliloppet. Jeg tror likevel formen skal være
vel så bra nå. Det var overraskende at
han ikke fikk være med i Elitloppet når
han hadde dokumentert form. Samtidig
er det tøft på Solvalla, så det er kanskje
like greit å stå over med tanke på framtiden, sier Vestfold-treneren.
Papagayo E er i rute

– Hva har Papagayo E gjort den siste måneden?
– Jeg kjørte ham annenhver dag i hele
vinter. I perioder hver dag. Jeg varierer
mellom å øke på intensiteten og gi ham
mer fri mellom øktene, og å kjøre mer
på lavere intensitet. Nå blir det som
sagt litt lenge mellom løpene. Han har
ikke vært på banen utenom denne tirsdagen. Da han ikke kom med i Elitloppet skrudde jeg ned intensiteten en
ukes tid. Etter det har jeg kjørt ham opp
igjen, med friskere jobb. Jeg prøver å
legge det opp sånn han har respondert
fint på tidligere. Jeg kjenner hesten såpass godt nå at jeg har god kontroll på
ham, forteller Waaler.
Papagayo E har vært uheldig med
sporene i år. 10, 10, 8 og 8. I søndagens
OGP trakk 6-åringen til Tom Andersen
og Claes Sjölin spor fem.
– Midt på treet, var Jan Kristian Waalers umiddelbare reaksjon.
– Det er tøffe hester i løpet, men med
litt klaff underveis er ikke Papagayo E
noe dårligere enn dem. Klaffer det med
tempo og en god rygg, spurter han fryktelig fort de siste 2-300 meterne, sier
Waaler som nå har muligheten til å forbedre fjorårets tredjeplass i Oslo Grand
Prix.

Polar pulsmåler
til hest

Lactate Scout – melkesyremåler.
Mob 977 10 781
www.equus-sport.no
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Foto: hesteguiden.com

Jan Kristian er fornøyd med ham i trening
og hesten ser veldig bra ut nå.
Ragnhild Diesen

Noen ganger får man følelsen av at man er
slaven hans
Ragnhild Diesen

Besøk oss
på vår stand
i spillehallen
OGP-søndagen 12. juni

Gode tilbud og fine premier

