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FRANKRIKE

Papagayo E:

– Vi står over Prix d’Amerique
– Vi sier ikke nei til Paris og Vincennes, men vi starter ikke i Prix d’Amerique, sier
trener Jan Kristan Waaler om verdensmesteren Papagayo E.
TRULS G. PEDERSEN
truls@tgn.no

I helgen avholdt eierene av Papagayo
E og Waaler et møte hvor de diskuterte
vinteren og løp for Papagayo E. Konklusjonen ble at man står over Prix
d’Amerique.
– Vi synes han er for fersk for Prix
d’Amerique. Å skulle møte de tøffe og
formtoppede hestene over 2700 meter har vi ikke noe lyst til denne vinteren. Vi tror det kan koste mer enn det
smaker. Men vi har planer om å reise
til Paris. Det er andre løp i siktet også.
Vi trener for en Paris-tur, fastslår Jan
Kristian Waaler.

«

Fakta

Vi tror det kan koste
mer enn det smaker

3 Den europeiske travunionen UET skifter omregningskurser for valuta UET-landene i mellom én gang i året. For 2015
har omregningskursen vært 9,1765 i
euro mot kroner. Den norske krona har
falt ganske kraftig i år, men er ikke langt
unna den aktuelle omregningskursen
til UET. Ny kurs skal gjelde fra 1. januar
2016.

JAN KRISTAN WAALER

3 Situasjonen nå er at kretsen rundt Papagayo E håper at omregningskursen absolutt ikke synker, slik at Papagayo E holder
seg under grunnlagsintervallet på 800 000
euro. Det motsatte er tilfellet for Support
Justice som trenger så høyt grunnlag som
mulig for å komme med i PdA. Lavere omregningskurs, gir Support Justice høyere
eurogrunnlag.

VALUTAKURSEN AVGJØR

Planen er at Papagayo E skal starte i
Prix du Luxembourg på lørdagen under
Prix d’Amerique-helgen. Deretter har
man sett seg ut Prix de France 15 dager
senere.
– Det er to løp over 2100 meter og på
den distansen er det ingen som løper fra
Papagayo E. Utfordringen nå er hvilken valutakurs UET etablerer ved årsskiftet. Vi må holde oss under 800 000
euro, ellers kommer vi ikke med i Prix
du Luxembourg. Gjør vi ikke det, står vi
over også Prix de France og blir hjemme. Det er to løp eller ingen. Derfor er
det spennende å se hvilken kurs man
kommer opp med. Det avgjør om det
blir Vincennes-starter på oss i vinter
eller ei, sier Jan Kristian Waaler.

Vincennes lørdag 21. november

Papagayo E vant VM, men står over Prix d’Amerique. 

– Hvor høyt grunnlag i euro har Papagayo E i dag etter eksisterende valutakurs?
– Han har 797 000 euro. Så det er ikke
mye å gå på!
– Har dere bestilt plass i Paris?
– Ja, vi har tinget plass hos Anders
Lindqvist der vi også sto i fjor og er hjertelig velkomne.

Foto: Eirik Stenhaug

– Hvordan har Papagayo E vært etter
hjemkomsten fra USA?
– Veldig fin! Han fikk to uker helt
fri, men de siste ukene har vi trent som
vanlig. Han er pigg og glad og helsemessig er det ingenting å utsette på ham. Vi
har fått trent på frostfritt underlag helt
til nå og jeg tror vi har bra kontroll på
ham, sier trener Waaler.

4. løp. Prix de Bretagne. 2700 m. Volte.
Førstepr: EUR 54 000.
1) Akim du Cap Vert 13,0 F Anne
63
2) Anna Mix
13,0 P Vercruysse
67
3) Village Mystic
13,0 D Bonne
337
4) Texas Charm
13,2 J Dubois
613
5) Soléa Rivellière
13,3 Ph Dauegard
606
6) Un Mec d’Heripre 13,5 F Nivard
85
7) Olmo Holz
13,5 F Nivard
345
Upl: Up And Quick (180) 13,6, Timoko (326) 13,6, Aladin d’Ejacul (99) 13,7, Tornado Bello (330) dg, Trebol
(120) dg, Viking de Val (652) dg, Voltigeur de Myrt
(27) dg.
Vinneren: 5-års h e First de Retz – Prima du Cap Vert.
Ei: Ecuri Franck Anne, Frankrike. Op: Michel Hubert
Roussel og Sylvie Lefevre, Frankrike. Tr: Franck Anne.
V: 6,30. Pl: 2,30-2,70-2,80. Tr: 177,70.

Det første B-løpet:

Tre kom seg foran
Det første B-løpet (Prix de Bretagne) som fører
opp til Prix d’Amerique ble kjørt lørdag. Tre hester som ikke automatisk er startberettiget i PdA,
sanket verdifulle poeng.
TRULS G. PEDERSEN
truls@tgn.no

I et forferdelig regnvær var det Akim du Cap Vert og Franck Anne som tok hjem det
første B-løpet. 
Foto Gerard Forni

Norges store Prix d’Amerique-håp er
Support Justice. Han har i utgangspunktet tjent nok penger til å komme
med i Prix d’Amerique direkte, men
helt sikre er man ikke. Mye avhenger av
hvor mange hester med mindre grunnlag som kommer inn foran den norske
hesten ved å tjene poeng i de fire B-løpene som fører opp til Prix d’Amerique.
I lørdagens Prix de Bretagne var det

tre hester som i utgangspunktet ligger
bak Support Justice på grunnlag, som
tok med seg poeng. Det var litt mange! Hoppa Anna Mix (e Ludo de Castelle) gjorde det best som annen etter
et helsvett løp. Anna Mix er dog meget
vanskelig på start og lever i fare for å bli
utelukket. Nå var treneren Franck Leblanc med på start, men likevel ble det
en omstart.
BEST BAKFRA

Meget god vinner av løpet ble en an-

