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JUBILEUMSPOKALEN

Nimbus CD vant Jubileumspokalen fra
tet. I rygg ser vi Papagayo E sitte bom
fast. 
Foto: Kanal 75

VILLE HA RYGG
Papagayo E satt fast over mål i Jubileumspokalen, men fikk med seg sølv
og 390 000 kroner. – Det var ønskelig med ryggløp etter det løpet han fikk
sist, sier trener Jan Kristian Waaler.
TROND ASHEIM
trond@tgn.no

Erik Adielsson var sjåfør bak Papagayo
E for første gang. Han dro rett ned i lederryggen på Nimbus CD og der ble
ekvipasjen sittende til mål med mye
krefter på tanken.
– Jeg pleier ikke å legge meg oppi taktikken til kusken, men Adielsson spurte meg om hvordan jeg ville han skulle
kjøre og da sa jeg at det var ønskelig med
et ryggløp med tanke på at hesten fikk
et tøft løp sist, forteller Waaler.
– Hvis Papagayo E hadde sittet fast over
mål i EM for 5-åringer, da kunne det blitt
mer offensiv kjøring nå? Det er sånn man
må tenke?
– Ja, man må tenke på hesten og kjøre
på sjanse av og til. Det nytter ikke å gå
den tunge veien hver gang. Posisjonene
har mye å si i de største løpene. Se på

«

Hvis Papagayo E får teten og får dempe, må
man ha et helikopter for å slå ham!
JERRY RIORDAN

Creatine som vant Hugo Åbergs Memorial. Nå måtte han gå bakfra og fikk ikke
premie engang. Papagayo E fikk med
seg 390 000 kroner fra Solvalla. Det er
den nest største pengesummen han har
vunnet i sin karriere. Da må vi være fornøyd. Det ser ut som om han har tatt løpet på en fin måte, sier Waaler.
– Hva venter nå?
– Vi har ikke bestemt oss for neste
oppgave ennå. Han er nødt til å få en
treningsperiode før Frankrike, men
hvor mange løp til det blir før det er jeg
ikke sikker på, sier Waaler.

– BRA MED YTRINGSFRIHET!

Det har vært mye meninger om at Erik
Adielsson ble foretrukket som kusk
framfor Vidar Hop. Jan Kristian Waaler
har følgende å si om saken:
– Eierne og jeg har hatt en dialog
om den saken. Jeg får siste ordet av
dem og kunne satt meg på bakbeina,
men jeg synes det er greit å høre på
dem som betaler gildet. Det er en avgjørelse vi tok i sammen, sier Waaler.
Han er ikke på sosiale medier, men
får med seg en del av det som blir dis-

Solvalla onsdag 19. august
7. løp. EM for hopper. 2140 m. Auto.
Førstepr: SEK 650 000.
1) Youana
11,9 E Adielsson
23
2) Eketorpets Tess
12,1 P Untersteiner
133
3) Your Highness
12,2 B Goop
26
4) Demi de Veluwe
12,2 E-P Mäkinen
601
5) Angelina BR
12,3 PO Midtfjeld
324
6) Donna di Quattro 12,4 C Eriksson
162
Upl: Twigs Voici (89) 12,4, Blended Scotch (64)12,5.
Vinneren: 6-års hp e Pearsall Hanover – Euro Sund. Ei:
Stall Fagerhult, Sverige. Op: C-G Johansson, Sjunnesson
& Edvinsson, Sverige. Tr: C Johansson.V: 2,35 Pl: 1,341,68-1,26. Tv: 7,70.
Odds og totoresultater er norske.
10. løp. Jubileumspokalen. 2140 m. Auto.
Førstepr: SEK 1 000 000.
1) Nimbus CD
11,6 Ö Kihlström
31
2) Papagayo E
11,7 E Adielsson
47
3) Ivar Sånna
11,8 T Uhrberg
67
4) Sauveur
11,8 Å Lindblom
232
5) Tumble Dust
11,8 B Goop
94
Upl: Creatine (60) 11,9, Ringostarr Treb (730) 11,9,
Ready for More (145) 11,9, Takethem (490) 11,9, Rod
Stewart (153) 12,2g, Cool Keeper (698) 12,3, Calvin
Borel (124) dg.
Vinneren: 5-års v e Mythical Lindy – Kiss of Life.
Ei: Stall Droad AB, Sverige. Op: A Satrell, Sverige.
Tr: S Hultman.V: 3,18. Pl: 1,48-1,51-1,88. Tv: 10,67.
Odds og totoresultater er norske.

kutert. Og han synes det er helt greit at
folk har sine meninger.
– Helt siden jeg fikk fram den første
gode hesten i 2004 har jeg vært vant
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Journalist i TGN

Av kjøtt
og blod
Skulle Papagayo E gått nok et
internasjonalt storløp i dødens?
Vi mener bestemt nei.

GUNLEIF «GULLI» TOLLEFSEN har vunnet på Solvalla tre ganger før. Alle tre gangene
vant han med Gentle Star og ett av løpene var Jubileumspokalen. Onsdag kveld var
Gulli tilbake på den svenske hovedbanen. Han var invitert med i Legende-løpet og
styrte hest mot noen av Europas storheter i sulkyen. Fra førstespor med 24-oddseren
MT Fortune Winner, gjorde Tollefsen det eneste rette. Smøg innvendig og fikk maks
som sjette. Løpet ble vunnet av Stig H Johansson i fjor og etter en perfekt styring bak
Lover Face i år, vant Stig H igjen. Anders Lindqvist ble nummer to og Lennart Forsgren
nummer tre.
Foto: Arnfinn Roaldsøy

LØP

PREBEN SØVIK begynte å arbeide for Robert Bergh i Sundsvall i sommer. Tre løp er det
blitt for arbeidsgiveren med én seier som resultat. Onsdag kjørte Preben Gin T Deluxe
for Bergsåker-treneren Henrik Svensson. Taksert til 69 i vinnerodds var det ikke mange
som hadde tro på ekvipasjen, men de kom med en rakettspurt ute i banen på oppløpet
og knep seieren på målstreken. Preben Søvik og Bergh-stallen er nå på flyttefot til Åbytraktene der Robert Bergh har leid seg inn på helt nytt treningssenter. – Det er alltid
moro å vinne på slike storløpsdager! Jeg har funnet meg godt til rette hos Bergh der
det er et godt miljø, sier Søvik.
Foto: Arnfinn Roaldsøy

Youana var overlegen i EM for hopper. Ytterst ser vi Angelina BR som ble femte. I midten halvt norskeide Your Highness
som ble tredje. 
Foto: Kanal 75

til at folk har meninger om det jeg
driver med. Og det tar jeg som et
sunnhetstegn. Det betyr at man er

der oppe i toppen. Det er jo de beste
hestene det er mest meninger om.
Jeg bryr meg ikke så mye om ak-

kurat det. Mitt fokus er å gjøre den
beste jobben jeg kan gjøre og prøve
å forbedre meg hele veien. Vi har

Meningene var mange på sosiale medier
etter disponeringen av Papagayo E i Jubileumspokalen på Solvalla onsdag, og rett
etter målpassering uttalte RDs studioekspert Espen Haug at det var en feil av Erik
Adielsson å sette seg i rygg på Nimbus CD.
Etter vår mening er det en ufullstendig
konklusjon.
Haug har utelukkende en spillers fokus, sportslig mangler det ganske mye. Det
er spilleksperten som uttaler seg og han
fikk støtte av flere mer eller mindre selverklærte eksperter. Med fasit i hånd er det
ikke vanskelig å se at Papagayo E hadde
mye krefter igjen i rygg på vinneren Nimbus CD, men om den norske stjernen hadde påtatt seg oppdraget som ingen andre
åpenbart ville ha – å trykke Nimbus CD i
senk – så ville han falt for eget grep. Også
spillere, som utelukkende tenker som det,
må tåle å se at hester sitter fast. Hadde
Adielsson fått åpningen, ville han vært genierklært.
Et annet moment er at Adielsson kjørte
på ordre. Trener Jan Kristian Waaler ville
for enhver pris ikke ha et nytt løp i dødens.
Vi skjønner Waaler utmerket godt. Utladningen i EM for 5-åringer i Papagayo Es 21.
start, var nok ikke veldig alvorlig for hans
fysikk, men psykisk koster det enormt. Papagayo E er en vinnertype, og når man blir
forbiløpt av konkurrenter på oppløpet når
melkesyra koker i kroppen, så er det demoraliserende. Jan Kristian Waaler tilhører Norges absolutte trenertopp og vet
selvfølgelig dette.
Det var en håpløs oppgave Papagayo E
ble sendt ut på i dødens i EM med Robert
Bi tet – verdensrekordholderen på distansen. Nimbus CD er nok ikke like god, men
med tanke på forrige løp, ville det være å
risikere Papagayo Es videre karriere. Fysiske plager i hester er relativt enkle å reparere. De psykiske skadene er nærmest
sagt uopprettelige.
Så lenge man konkurrerer med dyr, som
man gjør i trav- og galoppsporten, må det
tas andre hensyn enn at det skal være «all
out» i alle løp. Da skaper man en bruk og
kast-mentalitet. I USA er det slik, mye takket være lånekuskene som alltid har et
nytt oppdrag. For treneren og eieren, er
det mange års arbeid og mye penger som
går i vasken. Det er et element spilleren må
tenke på. Det er også snakk om å skape varige spillobjekter.
I Frankrike er det anerkjent – også av
spillerne – at hester i blant blir kjørt passivt i løpene. Vi vil vel ikke helt til den ekstreme franske varianten der man rett og
slett bruker løp som trening, men vi er av
den oppfatningen at en treners hensyn til
hestens ve og vel, må telle mer enn kuskens kortsiktige mål om om å vinne løpet
for enhver pris. Det handler ikke om ikke å
kjøre for å vinne, men å sikre hestens langsiktige karriere og helse. Derfor var disponeringen av Papagayo E – på trenerens ordre – det beste som kunne skje onsdag. Det
hadde neppe blitt bedre enn annenplass,
uansett.

