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OSLO GRAND PRIX
HØRT PÅ
STALLSIDEN

– Løpet ble ikke helt
som forventet for
vår del. Vi trodde det skulle bli
mye mer kjøring underveis.
Nå ble vi sittende vanskelig til,
mens BBS Sugarlight fikk bestemme i tet. I tillegg var ikke
Vincennes så på hugget som
hun pleier å være heller. Nei,
det var ikke vår dag. (Trener Fabrice Souloy om Vincennes).
– Hadde jeg valgt annerledes
på siste langside og ikke gått ut
i annetspor, men sittet innvendig, tror jeg vi kunne blitt tredje. Trebol hadde masse krefter
igjen over mål, men ingen steder å ta veien. Det er leit at det
ikke ble premie, men jeg er stolt
over å ha kommet til Bjerke
med en spansk hest og vist at vi
slett ikke er noen kastekjepper,
selv ikke i slikt selskap. (Gabriel Angel Pou Pou var slett ikke
nedtrykt selv om Trebol ikke
fikk premie. Den spanske hesten
var en klar plussvariant i årets
OGP).
– Ustinof du Vivier er ikke
god nok for slike løp. Det må vi
bare erkjenne. Vi matcher ham
i Frankrike framover. Der kommer han mer til sin rett. Jeg
trodde han var en hest for mindre og flate baner, men der tok
jeg feil. (Trener Sebastien Guarato erkjente Ustinof du Viviers begrensninger og gledet seg
samtidig over Billie de Montforts oppvisning).
– Univers de Pan er i stadig
framgang. Han avsluttet bra i
dag, men fra det sporet vi hadde, var det umulig å komme inn
i matchen. Særlig ettersom det
ikke ble kjørt så hardt underveis. Hesten er på gang. (Philippe Daugeard var ikke misfornøyd med fjorårsvinneren
Univers de Pan, selv om det ikke
ble premie).
– Vi kom helt feil på det i
tredjespor og måtte bakke oss
sist. Da var løpet ødelagt for vår
del. I tillegg var nok distansen
litt for lang for ham. Jeg merket
inn på oppløpet at han var slakk
og ikke hadde mer å by. Vi har
hatt et fantastisk opphold her i
Skandinavia og har fått et minne for livet. Dessverre strakk
ikke Wind of the North til, men
han har også vært veldig uheldig i sportrekningene. Jeg tror
sporet betyr enda mer her i
Skandinavia enn i USA grunnet
den taktiske måten man kjører
løpene på. I USA er det full fart
hele veien. Her teller taktikken
mye mer. (Daryl Bier fant ingen
plass i feltet rundt første sving og
Wind of the Norths skandinaviaeventyr var i realiteten en falitt).

Gårdsbruk

sentralt i Vestfold, vurderes solgt.
Snaut 300 da jord/skog, bra bygningsmasse. Verditakst 4.75 mill.
Velegnet for hestehold.
Bill mrk «481/15»

Jan Kristian Waaler (lengst til venstre) så Oslo Grand Prix fra indre bane. På storskjermen fikk han se en solid avslutning av
Papagayo E til bronse. TGN-foto/KK

– Vinner fra dødens
«Jeg er veldig glad for at kusken kjørte fornuftig, men fra dødens
tror jeg han vinner». Det sa Jan Kristian Waaler til TGN rett
etter at Oslo Grand Prix var i mål og Papagayo E avsluttet med
sjumilssteg til tredje.
KRISTINE KIHLE
kristine@tgn.no

Papagayo E gjorde sin 20. start i Oslo
Grand Prix, og for en kruttsterk siste 700 via fjerde spor i siste sving han
leverte! Jan Kristian Waaler mener
5-åringen kunne vunnet om Vidar Hop
hadde kjørt fram etter 600 meter. Det
trekket gjorde Adrian Kolgjini med Mosaique Face.
– Hesten presterer et strålende løp,
og jeg er veldig glad for at kusken kjørte
fornuftig.
– Jeg tror hesten vinner fra dødens.
Nå har vi i hvert fall til diesel hjem,

legger Jan Kristian Waaler til i kjent
stil.
Bronsen var verdt 375 000 kroner og
Vidar Hop var forøvrig ikke inne på tanken om å sende fram til dødens.
– Jeg synes det var for tidlig å angripe
allerede 1400 igjen. Papagayo har tross
alt gått mange tøffe løp fra dødens. Derfor valgte jeg å sitte. Det ble litt for langt
fram (tredje, fjerde utvendig), men han
leverte et oppløp det luktet svidd av,
sier Vidar Hop.
JARLSBERG NESTE

Nytt av året var at både sølv- og bronsevinner i Oslo Grand Prix ble hyllet på

– Sporet avgjorde
Fra spor ti hadde Mosaique Face en
vanskelig utgangsposisjon. Han havnet tredje sist i første sving, men angrep i annen sving og var framme i
dødens runden igjen. Det kostet mye,
men hingsten sikret fjerdeplassen.
– Jeg er kjempefornøyd med hesten. Sporet avgjorde. Han fullførte
bra selv om han ble noe trøtt, men jeg
merker også at han er bedre med pisk,
sier Adrian Kolgjini etter løpet.

– Kan du nå avsløre den hemmelige
planen du hadde lagt på forhånd?
– Planen var å ta rygg på Oasis Bi
og komme forbi Papagayo E. Da tror
jeg vi kunne fått annet, tredje utvendig. Det er en lang startstrekke på
Bjerke slik at alle får opp farten og
det er vanskelig å ta inn noe. Vi havnet i femte utvendig og da måtte vi
jobbe hardt for å komme fram til dødens. Han fikk en drøy sving i spore-

seremoniplass i PdA-stil. Tom Andersen og Claes Sjölin, som eier Papagayo
E, ble derfor invitert opp på podiet etter
«triumfen».
– Vi er veldig godt fornøyd med å
være på pallen. Papagayo viser at han
duger i alle lag, fastslår Andersen.
Neste start for Papagayo E er Anders Jahres pokalløp for 4- og 5-åringer på Jarlsberg. Det er bare å glede
seg! Dit kommer trolig også Duke Of
Greenwood som vant Europamatchen,
løpet som var tiltenkt Papagayo E før
Tom Andersen i samråd med Jan Kristian Waaler grep den siste OGP-plassen. Med fasit i hånden ble det ikke feil.

ne. Jeg kjente allerede da jeg gikk ut
at det kom til å bli tungt, men jeg ville være med der framme. Mosaique
var veldig fin i dag og jeg er fornøyd
med tanke på hvordan løpet ble, sier
22-åringen, som varmet opp ved å
vinne én million kroner i Norrbottens Stora Pris med El Mago Pellini
lørdag kveld.

Line Bjølgerud

