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– Vi kommer igjen!
– Nå fikk vi ikke med noen premie, men de ti dagene her nede har løftet Papagayo E, og debuten
hans på Vincennes var meget, meget bra. Dette gir mersmak på Vincennes, sier Jan Kristian Waaler.
READY CASH startet aldri i montéløp,
men det forhindrer ikke hans avkom fra å
være dyktige i den disiplinen. I søndagens
3-årsklassiker Prix de Vincennes (Frankrikes
største montéløp for 3-åringer) imponerte
Ready Cash-sønnen Bird Parker voldsomt.
Han gjorde noe så vrient som å lede hele
veien over 2700 meter på Vincennes’ store
og krevende bane. Med årets montéchampion Yoann Lebourgeois på ryggen vant
Bird Parker på råsterke 13.7v/2700. Det er
løpsrekord med hele fire tideler. Philippe Allaire trener Bird Parker som han også gjorde med faren Ready Cash. Det er Philippe
Allaires søster Elisabeth som eier hesten.
Dette er femte gangen Allaire trener fram
en vinner av Prix de Vincennes.

TRULS G. PEDERSEN
truls@tgn.no

Waaler trener Papagayo E og har vært
på treningssenteret Grosbois med
Papagayo E i ti dager. Søndag startet
Coktail Jet-sønnen i det store 4-årsløpet Criterium Continental på Vincennes. Etter et umulig løp fra annen
rekke, ble Papagayo E niende i mål på
11.3a/2100, men innsatsen var sterk.
– Hesten gjorde et kjempeløp, sier
kusken Vidar Hop og fortsetter:
– Vi var nære på å komme ned i annetspor foran favoritten Aladin d’Ecajeul på
startsiden. Istedet ble vi hengende i tredjespor bak finske Jonesy mens de kjørte
05.2/600 framme i tet. Jeg kunne fortsatt i
tredjespor bak Jonesy, men valgte å gå ned
i annetspor da sjansen bød seg for det. Med
fasit i hånd ble det feil da Rod Stewart i dødens ga seg helt midt i bakken. Vi ble dratt
bakover i annetspor og Papagayo E mistet
all fart. Likevel startet han opp igjen og avsluttet minst like bra som de framme i teten. Jeg er ikke redd for å påstå at Papagayo
E med startspor i første rekke ville kjempet om seieren i dag, sier Vidar Hop.
FLERE FRANSKE LØP

– Hesten var knallbra, men uheldig. Jeg
har merket det på ham her nede at han
er blitt spenstigere og smidigere for
hver dag. Etter løpet lå han lavt i puls og
det er sterkt etter en slik innsats. Vi fikk
ikke penger med hjem, men fikk vist at
Papagayo E duger i alle sammenhenger
på Vincennes. Nå reiser vi hjem og trener foran vårsesongen. Min plan er å
starte 5-årsløp hjemme før vi reiser ned
igjen til Grosbois og forbereder oss på
å starte på Vincennes neste vinter. Da
ser jeg for meg at oppholdet på Grosbois blir langt lenger. Jeg innbiller meg
at måten løpene her nede blir kjørt på,
passer Papagayo E langt bedre enn eliteløpene hjemme, sier Jan Kristian Waaler som mandag satte kursen mot Norge
igjen med Papagayo E i transporten.
– Da rekker jeg hjem til å pynte juletreet! Men vi skal tilbake til Frankrike.
Vær sikker!, hilser Waaler.
KLAR FOR PRIX D’AMERIQUE

Criterium Continental ble en stor
triumf for den svenske travtreneren
Tomas Malmqvist. Han hadde Axel Jensen-vinneren Tumble Dust og Backfire
med i løpet og de ble første og tredje i en

SELV OM SPILLET har sunket i Frankrike
i 2014, ble det spilt friskt på Criterium
Continental der Papagayo E startet. Bare
i vinner- og plasspillet ble det omsatt over
14.5 millioner kroner.
FRANCK ANNE hadde ikke noe heldig
Criterium Continental bak betrodde Akim
du Cap Vert. Riktignok ble ekvipasjen
femte, men Franck Anne måtte tåle tolv
dagers utelukkelse for to grove sjeneringer
underveis.

Jan Kristian Waaler og samboer Ragnhild Diesen hadde all grunn til å være fornøyd
med Papagayo Es franske innsats, men ikke plasseringen. 
Foto: Gerard Forni

meget jevn sluttstrid. Det ga nesten 1.3
millioner kroner innkjørt.
Erik Adielsson tok teten med Backfire (e Offshore Dream) og slapp til Björn
Goop med Tumble Dust (e Crazed). Da
franske Amiral Sacha (e Ganymede) kom
farende, ble han sluppet til tet av Goop.
De tre gjorde opp om seieren, nesten på
linje over mål. Igjen var det Björn Goops
ekstreme kvaliteter som kusk som avgjorde. Goop bakket seg ut fra lederryggen inn på oppløpet og fikk kastet Tumble Dust foran på siste steget. Amiral
Sacha var knallsterk toer etter å ha blitt
kjørt veldig offensivt fra annen rekke og
åpnet de første 1100 metrene etter 08.5!
Backfire tredje fra tredje innvendig.
Vinnertiden 10.7a/2100 er nest raskeste
i løpets historie.
Ved å vinne dette løpet, er Tumble Dust direktekvalifisert til Prix
d’Amerique. Det er en fribillett kretsen
rundt den svenskeide, men danskfødte
hesten kommer til å akseptere.
– Tumble Dust kommer til å starte
i Prix d’Amerique, men jeg skal kjøre
Timoko, sier Björn Goop.

Vincennes søndag 21. desember
4. løp. Criterium Continental. 2100 m. Auto.
Førstepr: EUR 108 000.
1) Tumble Dust
10.7 B Goop
148
2) Amiral Sacha
10.8 G Gelomini
171
3) Backfire
10.8 E Adielsson
340
4) Aladin d’Ecajeul
10.9 E Raffin
20
5) Akim du Cap Vert 11.0 F Anne
102
6) Alesia d’Autout
11.0 M Mottier
505
7) Tast of Bourbon
11.0 A Abrivard
575
Upl: Remo Gas (816) 11.2, Papagayo E (1284) 11.3,
Ringostarr Treb (918) 11.5, Africaine (112) tit, Boys
Going In (234) tit, Duke of Greenwood (405) tit, Radiofreccia Fi (331) tit, Jonesy (990) tit, Rod Stewart (1621)
tit, Athos des Elfes dg. Str: Atlessima.
Vinneren: 4-års h e Crazed – Affinity. Ei: Stall Tumble
Boys - Easy, Sverige. Op: Thomas Lind-Holm, Danmark.
Tr: Tomas Malmqvist, Sverige.
V: 14.80. Pl: 4.90-4.50-8.10.

PAPAGAYO E var nest minst spilt i Criterium Continental. Han var en av to hester
over 100 i eventuell vinnerodds. Bare UTMvinneren Rod Stewart var mindre betrodd og
ironisk nok var det han som kom så kraftig
i veien for Papagayo E. Papagayo E står
neppe i over 100 i vinnerodds neste gang
han kommer til Vincennes!
2-ÅRINGENE hadde store oppgjør på Vincennes fredag og lørdag. Og de imponerte!
Ikke minst 2-årshoppa Classica du Ruel (e Scipion du Goutier) som åpnet på 1.08/600 fra
voltestart og siden ikke hadde problemer med
å vinne på sterke 13.7v/2175. Det er Franck
Anne som trener og kusker stortalentet som
har 1.11-traveren Romance du Ruel som mor.
Hun er igjen en søster til den klassiske vinneren og topptraveren Vanika du Ruel. Alle produkter av Franck Annes dyktige trenerhender.
I oppgjøret for de 2-årige hingstene vant Cristal Money (e Coktail Jet) på 14.0v/2175 for
sin trener og kusk Thierry Duvaldestin. Cristal
Money er bror til den klassiske vinneren og
unghesttoppen Return Money.

Rikstotokalenderen 2015
Kalenderen er nå i salg!

Kalenderen er nå i salg!
Pris kr 130,Pris
kr 130,-

Travklubber/lag og foreninger ring

Travklubber/lag og foreninger
for pristilbud.
ring for pristilbud.

Bestill nå på telefon eller mail!
Bestill nå på telefon eller mail!

Tlf Tlf
46 46
41 41
4141
3636
www.sandnes-omegns-travklubb.net
www.sandnes-omegns-travklubb.net
sot-trav@getmail.no
sot-trav@getmail.no

Oppløpskampen i Criterium Continental. Utvendig kobler Tumble Dust et knapt
grep på tapre Amiral Sacha, mens Backfire innvendig ikke synes på bildet. Lengst
bak i bildet til høyre, ser vi hodet og brystet til Papagayo E. Foran ham ser vi løpets
favoritt Aladin d’Ecajeul. Papagayo E hentet 40 meter på ham fra siste sving og inn
til mål! 
Foto: Gerard Forni
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