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Travavl.no

Norsk i Paris

Både Lionel og Looking Superb er klare for å
starte i verdens hardeste travløp i 2019!
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Avlschampions 2018

Se hvilke hingster som var de beste i USA,
Norge, Sverge, Danmark og Finland i 2018.
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ELITHINGSTEN ALF PALEMA
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3-årskonkurransen

Premieliste og tall fra årets utgave av
Travavl.no sin årlige Treårskonkurranse.

ÅRETS MADE IN NORWAY

PRIX D’AMERIQUE 2019

RABATTHINGSTER
2019

Vi må holde trykket oppe!
Ved årsskiftet et det blanke ark og nye fargestifter som gjelder. Planer
skal legges, prioriteringer gjøres og det skal satses videre. Nye, spennende hingster dukker opp som alternativer, og det er alltid spennende å se etter nye, gode avlshopper. For at vi skal ha mulighet til å
levere stadig bedre hester med stempelet «Made in Norway» er det
viktig at hele travsporten ønsker akkurat dette. Vi har det siste året
sett en tiltagende uthuling av antall V75-løp for de norskfødte hestene. Sportsplanen er klar på at det i snitt skal være to slike løp i hver
omgang. I 2018 manglet det hele slike 38 løp. Vi mangler også en framtidsrettet løsning for oppdretterpenger ved starter i utlandet. En slik
ordning må raskt på plass. Travavl.no jobber overfor DNT for å få til
dette, og vi trenger engasjerte medlemmer som støtter opp om disse
og andre saker. Lykke til med sesongen 2019!
Hilsen styret i Travavl.no v/ Per Erik Hagen

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Årsmøtet 2019 for alle Travavl.no sine
medlemmer avholdes som vanlig i forbindelse
med det årlige oppdretterseminaret. Dette blir
i år fredag den 15. februar kl 17:30 på Thon
Hotell Linne. Saker i henhold til vedtekter.
Innmeldte saker må være styret i hende 14
dager før årsmøtet. Innspill til info@travavl.no.
Vi sees!
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Vi jobber som vanlig med å få
inn rabatthingster for våre medlemmer også for 2019-sesongen.
Tidligere hingster har gitt betydelige
besparelser for norske oppdrettere.
Følg vår facebookside travavl.no og
vår webside med samme adresse
for å holde deg oppdatert. Hingstene vil bli lagt ut etter hvert som
de blir klare. OBS for å benytte seg
av rabatthingstene og få rabatt på
føllavgiften i 2020 må man ha betalt
kontingenten for inneværende år.

OPPDRETTERSEMINAR
2019
Som vanlig vil DNT arrangere
oppdretterseminar. I år arrangeres
det på Thon Hotell Linne som er
plassert i Oslo like ved Bjerkebanen.
Dagene er 16.-17. februar, men
med et lite kveldsprogram for de
som ønsker å ankomme fredagen.
Geir Vegard Gundersen vil snakke
om hva han legger vekt på når han
plukker ut og trener unghester,
og det vil bli holdt foredrag om en
rekke andre relevante emner for
oppdrettere. “Hvorfor blir ikke hoppa
drektig”, praktisk hjelp ved følling og
ved akuttsituasjoner rundt fødsel
vil belyses, likeså genetikk, fôring,
magesår og diaré hos føll, og det vil
være debatt og hyggelig sosialt lag og
godt mat. Se www.travsport.no for
detaljer, priser og påmelding.

HVA ANNET SKJER I
2019?
Ved siden av vårt arbeid med å
følge med på travpolitikken og gjøre
det vi kan for å sikre oppdretternes
vilkår på best mulig måte, planlegger vi også noen aktiviteter. Vår
medlemstur til Åby og Broline i 2018
var en stor suksess, og vi utreder
muligheter for ny tur også i 2019.
Et faglig miniseminar i forbindelse
med Oslo Grand Prix-helgen står
også på listen. De faste innslag som
konkurranser, Hoppedivisjonen V75
og annet vil også fortsette.

PRIX D’AMERIQUEet minne for livet

To norskfødte hester skal siste helgen i januar ut i verdens heftigste stayerløp
på verdens mektigste travarena foran titusener av mennesker. Bare tanken er til
å få ståpels av. De to hestene, oppdrettet av Ingar Hagen og Terje Jensen, har to
ulike veier inn i løpet. Lionel kvalifiserte seg via sine rundt 16 millioner i grunnlag,
mens «oppkomlingen» Looking Superbs vei var, å vinne Prix Tenor de Baune. Han
får Prix d’Amerique som sitt løp nummer 50, etter at trener Jean-Michel Bazire har
justert utstyr og småting med stor uttelling. At generalprøven ble en fadese med
startgalopp må jo være et positivt tegn. Lionel har vist før at han trives på koksen i Paris og Göran Antonsen gleder seg til å revansjere innsatsen fra i fjor. På
tribunene, mellom skarer av franske fanklubber, vil norske oppdrettere og andre
entusiaster heie fram de norske hestene. Husk: Det er bare de som er på startstreken som kan vinne løpet.

REISETIPS
2019-utgaven av Prix d’Amerique går søndag 27. januar, 99 år etter den første
utgaven. Det er et travstevne helt utenom det vanlige, med store ting å se på
også utenom løpene.
Både SAS, Air France og Norwegian flyr nå fra Oslo til Charles de Gaulle-flyplassen. Den
ligger ca 40 km nord for Paris. Transport derfra og tilbake kan gjøres med:
• Tog RER inn til sentrum er best av offentlig transport. Stasjon CDG1 er terminal 1, den
samme dere lander ved. Så bytter man RER-tog i Paris sentrum på stasjonen Chatelet des
Halles, og tar RER i østlig retning til stasjonen Joinville-le-Pont.
• Flybuss (går inn til sentrale deler av Paris)
• Taxi: Forhåndsbestill via internett, f. eks søk på Rideways, eller ta taxi fra taxikøen. Ikke bli
med de sjåførene som er ute og prajer folk i hallen og utenfor).
Vincennes travbane (heter Hippodrome de Vincennes) og ligger en bit øst for Paris sentrum, på sydøstre hjørne av Bois de Vincennes, en diger stor skog/park, der selve byen/
bydelen Vincennes med slottet ligger på nordvestsiden. Adressen til banen er 2 Route de
la Ferme, 75012 Paris.
Transport til travbanen:
• Fra Chateau de Vincennes busstasjonen ved endestasjonen av metrolinje 1 er det satt
opp matebusser søndag, de koster noen få euro. Da får man transfer helt til hovedporten
(det er litt kø på slutten)
• RER ligne A2 toget til stasjon Joinville-le-Point. Kommer man fra sentrum står det Boissy
st Leger på det eller Vincennes by står det Boissy St Leger (tilbake står det Poissy)
• Taxi (obs, det er veldig trafikkert søndag den siste veien inn til banen så kan lønne seg å
ta taxien til RER-stasjonen og så gå derfra – ca 10 minutter)
OBS Har man retur til flyplass etter løpene søndag og satser på drosje, så vil vi gjøre
oppmerksom på at det er omtrent umulig å få tak i drosje på travbanen, og det er kaos på
veien forbi selve banen. Da vil vi enten anbefale at drosjen forhåndsbestilles (les over) til
å møte nede på stasjonen på Joinville-le-Point, eller rett og slett ta RER-A inn til sentrum,
stasjon Chatelet des Halles, og så bytte til RER-B nordover til Charles de Gaulles.
På fredagen er det messe på travbanen, med masse travrelaterte stands (stutterier,
utstyr, fôr, osv), det er auksjon på kvelden med masse løpshester. Sjekk katalog på nettet,
Arqana-trot.com.
Travavl.no vil også være i området hvis dere trenger å ringe for å få råd. Per Erik har tlf
+47 91158225.
GOD TUR!!

Finalevinner Amarone Classic
Foto: Hesteguiden.com

TRAVAVL.NO
HOPPEDIVISJONEN
V75
Travavl.no har samarbeidet med
DNT om tre serier i V75 Hoppedivisjonen i 2018. Det har blitt kjørt 21 løp
til sammen. Både kval-vinnere og
finalevinnere har fått seiersdekken
fra Travavl.no, oppdretter har fått en
ekstrapremie og i finalene har også
eier og oppdretterne (hvis norskfødt)
til vinneren fått en flybillett t/r Paris
samt gavekort fra DNT.
Travavl.no ønsker at det satses mer på
hopper i Norge. Vi vil se at flere hopper får en
sjanse hos gode trenere og at vi dermed får
opp startprosenten. Årets treåringer er den
første årgangen der hingstene og hoppene
har like premier i Klasseløpene, noe vi ser
på som meget positivt. Bedre prestajoner
på hoppene, høyere startprosent og større
premier vil forhåpentligvis gjøre at det blir
mer interessant å kjøpe hoppeåringer, slik at
oppdretterene også får bedre betalt for disse.
Godt stammede hopper legger grunnlaget for
videre avl og framganger på travbaner både
her hjemme og ute i verden.

STED OG DATO FOR SERIE 1/2019:
Jarlsberg 12. januar
Leangen 26. januar
Forus 9. februar
Sørlandet 9. mars
Drammen 16. mars
Biri 30. mars
Bjerke 6. april
Bjerke 11. mai (finale)
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Vinnere Travavl.no
hoppedivisjonen 2018:
Serie 1
Nad Al Sheba
Synjo Danseuse
Normandie Royal
Quite Cool Classic
Whitney Brodda (s)
Annica Fine (dk)
Millminx
Balaine (de)
Finale: Millminx
Serie 2
Bellatrix
Nora Noark
Avenue Boulevard (dk)
Aida Mae
Aida Mae
Finale: Nora Noark
Serie 3
Velvatter
Exciting Chip
Velvatter
S.M.K. Silvousplait
Encore Un Sisu
Finale: Amarone Classic

HAMBOVINNEREN
OG ELITHINGSTEN
ALF PALEMA
av Sturla Pettersen

Skandinavisk travsport var i 1988 preget av Mack Lobell,
Napoletano og Sugarcane Hanover, så når Karl-Erik
Bender ville utvide avlsvirksomheten med enda ei
avlshoppe det året var det naturlig å se etter ei hoppe
i USA. Etter litt søk fant han Gin Flip, en søster til
avlshingstene Glasgow og Gin Tonic (førstnevnte var far
til Legolas mens sistnevnte var far til den meget gode
norske kriteriefireren Vittorio som hadde mange gode
plasseringer i større løp i Frankrike rundt 1990). Bender
var veldig interessert i å kjøpe Gin Flip, ikke minst på
grunn av Glasgows gode avlsprestasjoner i Sverige men
fikk et ultimatum. Skulle han kjøpe henne måtte han
også kjøpe avlshoppa Highland Bridget i en pakkedeal.
Hoppene var eid av dødsboet til George Alexander
som akkurat hadde gått bort og som ikke hadde noen
interesse av å eie avlshopper. Alexander var en vel
ansett oppdretter som hadde vært en direktørene i the
Hambletonian Society og drevet Chestnut Farm i Illinois
i en årrekke.

Vakre Alf Palema i 2006. Foto: Claes Kärrstrand

Pussig nok, selv om Highland Bridget hadde vunnet
Merrie Annabelle som toåring og tjent over 300
tusen dollar var ikke Bender interessert i henne som
avlshoppe. Hans fokus var på Gin Flip. At hun, ei Speedy
Crown datter, var drektig med Super Bowl gjorde henne
bare enda mer attraktiv i svenskens øyne og Bender
satte bare en betingelse for å godta avtalen: Highland
Bridget måtte være minst 158 cm på manken da Bender
ikke ville ha ei lita avlshoppe. Når selgerne bekreftet
høyden ble kjøpet gjennomført men Bender hadde vært
nødt til å kjøpe avlshoppene usett (for å unngå at noen
andre kjøpte de i mellomtiden) - og ble grundig lurt.
For når han fikk se Highland Bridget for første gang så
han ei lita hoppe som kun målte 154 på manken og han
hadde egentlig lyst til å prøve å oppheve avtalen. Men
etterpåklokskapens lys er både pussig og morsom: Gin
Flip var drektig med Super Bowl var Highland Bridget
drektig med Speedy Somolli. Bender hadde, uten å vite
det, kjøpt en fremtidig Hambletonianvinner.
Highland Bridgets føll ble gitt navnet Alf Palema.
“Palema” er oppdretternavnet Bender har brukt helt
siden han kjøpte sin første hest. Bender ble først
travhesteier da han kjøpte åringshoppa Palema Fibber
i 1960, og han siden den tid brukt navnet “Palema”.
Fornavnene har alltid vært fornavn eller kallenavn fra
familie, venner eller til og med ansatte i Benders firma.
Navnet “Alf” kommer fra en av de fremste selgerne i
Bender takbedrift på den tiden.
www.travavl.no
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Som toåring gjorde Alf Palema det bra
i løp i New Jersey Sire Stakes, men mot
de aller beste i Peter Haughton ble han
femte i både kvalifisering og finale, et
godt stykke bak vinneren BJ’s Mac. Året
etter var det i utgangspunktet ingenting
som tydet på at Alf var en årgangstopp.
Han ble bare nummer fem i kvalifisering
til Dexter Cup og kom til Hambletonian
med tre nuller i raden. Trener Per
Eriksson var til og med skeptisk til å
melde han til Hambletonian - men ble
overstyrt av Bender som ville ha en hest
i løpet. Eriksson var ikke den eneste som
var negativ. Kusk Mickey McNichol hadde
ikke engang tatt seg bryet med å invitere
familien sin til løpet, “det falt meg aldri
inn at jeg kunne vinne Hambletonian den
dagen. King Conch var så bra og det var
også noen andre som jeg trodde hadde
mye bedre sjanse enn min hest. Det var
bare en av de tingene. Jeg hadde en liten
datter hjemme og hvis jeg hadde sett
en liten mulighet for å vinne så ville jeg
forsikret meg at kona tok henne med
men vi holdt henne hjemme. Det ville
vært så fint å ha bilder av henne der.”
Men Alf hadde dagen. Etter å ha
blitt nummer to bak Baltic Sonata i sin
kvalifisering var det fremdeles få som
hadde tro på Alf Palema. I finalen tok
King Conch ledelsen mens Alf satt i
tredje par innvendig i siste sving. På
begynnelsen av oppløpet fikk King
Conch skikkelig trykk av hoppa Armbro
Keepsake mens han også gradvis brøt litt
utover i banen. Jan Nordin som kusket
lederryggens Valley Boss Bi (helbror til
Valley Victory) så ikke luken som åpnet
seg innvendig og styrte også utover i
banen. McNichol så derimot åpningen
innvendig og jobbet frenetisk med Alf
Palema som langsom hentet centimeter
på centimeter nedover det lange
oppløpet på The Meadowlands og ved
målstreken var han en veldig lang nese
foran King Conch og en enda en lang
nese foran raskt avsluttende Herschel
Walker. Seieren gjorde Alf Palema til
den første som vant Hambletonian
etter å kun ha vunnet et heat og han
var også den første som vant uten sko.
Selv om det er vanlig på denne siden av
Atlanterhavet var det veldig uvanlig i USA
og overrasket selv kusk McNichol. Før
finalen merket McNichol noe uvanlig. “På
vei ut i banen igjen så jeg ned og merket
at han manglet sko på venstre framfot.
Jeg begynte å snu han for å gå tilbake
og da så jeg at han manglet sko på den
andre framfoten også. Jeg kan overse
at en hest mister en sko men ikke to så
jeg antok bare at han skulle gå uten sko.
Hadde jeg snudd og dratt tilbake vil jeg
ha sett ut som en komplett idiot men
ingen brydde seg engang med å fortelle
at de hadde revet av skoene!”
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Selv om Alf tapte sitt neste løp,
MacFarlane Memorial på Hazel Park,
så vant han deretter Zweig Memorial
og World Trotting Derby etter å ha slått
Imperfection og Sierra Kosmos. En
tredjeplass i Colonial Trot ble hans siste
start da hovproblemer medførte at han
måtte strykes fra Kentucky Futurity. Han
gikk til avlen med 7 seire på 25 starter,
en bestenotering på 11.2 og innkjørt på
1,1 millioner dollar.
Historien om Alf Palema er historien
om å ikke ville ha eller ikke ville tro på.
Bender ville ikke kjøpe hans mor og ville
ikke ha henne når han ble lurt ved kjøpet.
Treneren trodde ikke på han og ville ikke
starte han i Hambletonian mens kusken
ikke trodde på hesten og tok ikke engang
med sin datter. De eneste som trodde på
Alf Palema var svenske oppdrettere - og
han returnerte tilliten. Som avlshingst i
Sverige fikk han full bok i 10 år. Han ble
utnevnt til Elithingst i Sverige og ble blant
annet far til Elitloppsvinnerne Torvald og
Gidde Palema samt totalt 89 millionærer
(basert på svenske kroner) i Skandinavia.
I mars 2009 fant de en svulst i en av
testiklene som måtte fjernes og dette
betydde effektivt slutten for avlskarrieren
da veldig få avkom ble født etter det selv
om han levde på Benders gård frem til
april 2013.
LÆRERIKT CASE SOM AVLSHINGST
Som avlshingst er Alf Palema et utrolig
lærerikt case som også inneholder flere
advarsler. Det er opplest og vedtatt at
Alf Palema har passet perfekt til Tibur
døtre, kanskje ikke så overraskende gitt
at 4 av hans 10 beste avkom har Tibur
som morfar (Colombian Necktie, Gazza
Degato, Solero Briljant og Shaft). Ser
man dog nærmere på det ser man at Alf
Palema passer veldig bra på mye - men
også veldig dårlig på enkelte ting. Et klart
hint til dette finner vi i stammen hans.
Han er 3x3 innavlet på både Speedy
Scot og Star’s Pride (dvs. disse hestene
er i tredje generasjon både på fars- og
morssiden).
Alf Palema har litt over 1500 avkom
og disse har en startprosent på litt over
82 % og snittinnkjørt på 274 776 norske
kroner. 218 avkom er imidlertid innavlet
på Speedy Crown (sønn til Speedy Scot)
og disse har et snittinnkjørt på 210
235 norske kroner mens 181 avkom er
innavlet på Super Bowl (sønn til Star’s
Pride) og der er snittinntjeningen 234
878 kroner. Ytterligere 33 avkom er
innavlet til Speedy Somolli og disse har
i snitt tjent 220 996. Gode tall men klart
under gjennomsnittet for Alf Palemas
andre avkom. Snur man på det ser man
at Alf Palema avkom hvor mor ikke har

Speedy Crown i stammen har tjent
309 362 kroner - betydelig bedre enn
de 173 181 kronene disse avkommene
har tjent når mor har Speedy Crown
i stammen. Har mor Super Bowl i
stamtavla er inntjeningen 188 590 mens
tallet for mor uten Super Bowl i stammen
er 297 185 kroner. Dette er markante
forskjeller! Han har bare 15 avkom med
mor som har Valley Victory i stammen
- hvilket jo normalt er et enormt
pluss - men hos disse 15 hestene er
inntjeningen “bare” 159 787 kroner. I seg
selv et bra tall men når man ser på hva
resten av avkommene har tjent, ca 115
000 kroner mer, forandrer bildet seg.
Ser man på de beste morfedrene
(uavhengig av antall avkom) ser man
også en litt underlig samling hingster:
Speedy Min, Minou du Donjon, Malibu
Hanover, Rosalind’s Guy, Atlanta Georgia,
Ultra Ducal, Tap In, Dart Hanover,
Noble Jade og Lord Pit er de 10 første
- og ser man kun på morfedre med
minimum 10 avkom er listen Carlisle,
Ideal Du Gazeau, Tibur, Count’s Pride,
Mack Lobell, Smokin Yankee, Songcan,
Glasgow, Ata Star L og Pershing. Jeg kalte
det en “litt underlig samling hingster”
fordi de fleste av disse har ganske svak
anseelse som far og morfar. Det er f.eks.
ikke mange oppdrettere i dag som aktivt
søker hopper med Speedy Min, Minou
du Donjon, Malibu Hanover, Ideal du
Gazeau eller Tibur i stammen.

ALF PALEMA VANT HAMBLETONIAN STAKES I 1992
FORAN STALLKAMERATEN
KING CONCH. FØRSTE
BARFOTVINNER I HAMBLETONIAN?

Noen få av disse hingstene har litt av de samme linjene
som Alf Palema i stamtavla men generelt er disse hingstene
også utkrysninger når man sammenligner stamtavlene. Dette
viser derfor også at hopper med utradisjonell stamme - og
utradisjonell eller sågar upopulær far kan lykkes bra i avlen
hvis man finner en passende hingst. Har man ei hoppe med
en utkrysningsstamme kan en god metode være å lete etter
innavlede hingster som trenger utkrysning (eller motsatt hvis
man har en veldig innavlet hoppe).
Det interessante er jo at mønstrene fortsetter i stor grad
med Alf som morfar. Mange av de beste på lista har far som
enten er fransk/halvfransk (eksempler på dette er Pato,

Monark Newmen, Putte Topline, Marquis du Pommeau samt
norske French Design hvor fedrene er henholdsvis Orlando Vici x2, Viking’s Way, General du Pommeau og Biesolo)
eller har en amerikansk hingst med utradisjonell- eller utkrysningsstamme (som for eksempel Highspeed Call og danske Rusty Dust som har henholdsvis From Above og Great
Challenger som far). I disse tider hvor kjøpere har et heller
snevert fokus kan det være greit med en påminnelse at det
må ikke være Muscle Hill, Ready Cash eller Viking Kronos (selv
om det selvfølgelig hjelper når man skal selge) og Alf Palema
er nok en av de aller beste til å vise nettopp dette.

De seks første hingstene i Alf Palema sin hingstelinje. Fra øverst til venstre: Speedy Somolli, Speedy Crown, Speedy
Scot, Speedster, Rodney og Spencer Scott. (foto: Harness Racing Museum)

www.travavl.no
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1

INGAR HAGEN kr. 6 546 433

2

MONA LUNDE kr. 6 357 801

3

JOHN AARESKJOLD TJØTTA kr. 5 905 726

Vinner av flybillett t/r Paris til Prix d’Amerique 2019

Vinner av middag for to på Bjerke Travbane den 15.desember

Vinner av middag for to på Bjerke Travbane den 15.desember

TREÅRSKONK
2018 - vinnerne
Da er årets treårskonkurranse i boks!
Konkurransen gikk som vanlig ut på å
velge seg ut 10 stk hingster/vallaker og
10 stk hopper, i fjor da fra 2015-årgangen
av norskfødte varmblodstravere. Den
personen som fikk høyest beløp innkjørt
totalt for sine 20 hester er vinneren! Ekstra
moro er det at vinner Ingar Hagen ser ut til
å ha starthest i selveste Prix d’Amerique!!

ALF PALEMA SINE BESTE AVKOM:
GIDDE PALEMA (S) 1.10,0a
/ SEK 27.080.322. Vant
Elitloppet, Olympiatravet,
Hugo Åbergs Memorial, Oslo
Grand Prix, Åby Stora Pris,
Olympiatravet, Copenhagen
Cup

Gidde Palema

TORVALD PALEMA (S)
1.09,7a/SEK 26.781.147. Vant
Elitloppet, Olympiatravet,
Hugo Åbergs Memorial, Åby
Stora Pris, Fyraåringseliten,
Gran Premio Palio dei
Comuni.
COLOMBIAN NECKTIE (S)
1.10,0a/ SEK 7.671.509. Vinner
av kval og finale av svensk
Travderby, Birger Bengtssons
Minneslopp. Annen iÅrjängs
Stora Sprinterlopp og Sweden
Cup.
ROYAL GULL (S)
1.11,3a / SEK 7.081.010.
Vinner av Prix Jean Le
Gonidec, Prix Jockey, Prix
Roederer, Gran Premio Renzo
Orlandi. Annen i Grand Prix du
Conseil des Aples Maritimes.
Tredje i Prix de Washington.

Foto: Claes Kärrstrand
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GAZZA DEGATO (S)
1.11,2a / SEK 5.339.728.
Vinner av Svensk Travderby,
Axel Jensens Minneløp,
Axevallalöpningen. Annen i EM
for femåringer. Tredje i SM og
Sundsvall Open Trot.
VALA BOKO (S)
1.12,2a / SEK 3.941.997.
Vinner av Breeders’ Crown,
kval til Svensk Travderby,
Stochampionatet. Annen i
Svensk Trav-Oaks.

Som morfar:
Beckman (S)
SEK 6.165.879
VästerboontheNews (S)
SEK 4.5944.295
Pato (S)
SEK 4.208.000

Torvald Palema
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YATZY BRODDA (S)
1.10,7a / SEK 5.916.776.
Vinner av Derbystoet og
Breeders’ Crown. Annen i
Breeders’ Crown og E3. Tredje
i EM og Gran Premio Renzo
Orlandi.

Monark Newmen (S)

ALLE VINNERE AV
ÅRETS
“MADE IN NORWAY”
2018 var femte året Travavl.no
deler ut ærespris for “Årets Made
In Norway”. Her er de fire tidligere
vinnerne:

2017: LIONEL
Tok to Gruppe 1-seire i Frankrike,
Grand Prix de Paris og de l’Atlantique
og kjørte inn 2,8 millioner dette året
Hingst f.2010 e. Look De Star - Aurora
Sign e. Smok’n Lantern. Oppdretter:
Terje Jensen. Eier: Gøran Antonsen.

2016: LIONEL
Tok to Gruppe 1-seire i Frankrike,
Grand Prix de Paris og de l’Atlantique
og kjørte inn 2,8 millioner dette året
Hingst f.2010 e. Look De Star - Aurora
Sign e. Smok’n Lantern. Oppdretter:
Terje Jensen. Eier: Gøran Antonsen og
Kjell Arne Ness.

LIONEL MADE IN NORWAY 2018!
Med en andreplass i Yonkers Inernational Trot, seier i kval til Elitloppet på
1.09,7a, et nytt Norgesmesterskap og 3,3 millioner innkjørt, var det ingen
norskfødte hester som i 2018 kunne vippe Lionel av tronen som Årets Made
In Norway. Han har for tredje år på rad utmerket seg med enormt gode
prestasjoner både her hjemme og i utlandet, og har sammen med sin eier
og kusk Gøran Antonsen vært flotte ambassadører for sporten. Han er klar for
start i 2019-utgaven av Prix d’Amerique, et løp han ble nummer tre i 2017.
Enstemmig valgt av juryen ble
LIONEL i år som både 2017 og 2016,
valgt til årets norskfødte hest. Han vant
Norgemesterskapet, og ble knepent slått til
annen i International Trot (VM) på Yonkers.
Lionel har tjent over 3,1 millioner kroner i år,
og har passert 15 millioner i karrieren så langt.
Ingen norskfødt hest har noen gang tjent så
mye, og karrieren er ikke over. Oppdretter er
Terje Jensen fra Tønsberg. Trener er svenske
Daniel Redén.
Lionel er en sønn til den franske Coktail
Jet-sønnen Look de Star, og mor er Smok’n
Lantern-datteren Aurora Sign som selv tjente
nesten 400 000 kroner i Cato Antonsen
sin regi. Moren kommer fra en svensk
hoppestamme linjeavlet på Rodney og Star’s
Pride. Den har produsert bl.a. Madame Song
som vant svensk Travderby og ble Elitsto
i Sverige for sin produksjon. Hun er mor
til Puck Song som vant Kriteriet, Derby og
Axel Jensens Minneløp, Golden Song som
vant Konung Gustav V:s Pokal, og ikke minst
norgeskjenningen Juniors Nibs Song som var
vinner av Jarlsberg Grand Prix og Nils Brekkes
Pokalløp. Juniors Nibs Song ble bra avlshingst
(Red Nibble, Star Hero, Frances Guy) og enda

bedre morfar i Norge (Gentle Star, Tamin
Sandy, Tomali Sandy, Frances Guy osv.). Lionel
ble sin mors første og dessverre eneste avkom.

2015: PAPAGAYO E.
Vant Yonkers International
Trot i USA på verdensrekordtid på
800m-bane over mellomdistanse.
Tjente 5,5 millioner. Hingst f. 2010 e.
Coktail Jet - Ann Speedy T e. Speedy
Tomali. Oppdretter: Egil Stensrud.
Eier Tom Andersen & Claes Sjölin.

2014: SUPPORT JUSTICE
Support Justice tjente kr. 3,2
mill i 2014. Han vant 7 av 10 løp,
bl.a. Jubileumspokalen (Gr.1) og
Championnat Europeen ans 5 (Gr.1)
på Vincennes. Annen i Oslo Grand
Prix (Gr.1). Oppdretter: Ronnie
Hansen. Eier Arne Sandbæk Jr.

Papagayo E vant VM i 2015

Oppdretter Terje Jensen og fru Anne Lene
fikk overrakt dette vakre bildet fotografert og
montert av Hesteguiden.com/Roger Svalsrød.
Kunngjøringen ble gjort på den innedørs
seremoniplass på Bjerke den 16. desember
foran en nesten full restaurant.
Årets jury har bestått av styret i Travavl.no.

Support Justice vant EM i 2014

www.travavl.no
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HINGSTECHAMPIONS 2018

MUSCLE HILL (US)

REVENUE (S)

ANDOVER HALL (US)

ENS SNAPSHOT (US)

Champion i USA og Sverige

Champion i Norge

Champion i Finland

Champion i Danmark

HVA ER TRAVAVL.NO og hva gjør vi?
Travavl.no er en samarbeidende organisasjon til Det Norske Travselskap og er dermed
inne i møter der samarbeidende organisasjoner inviteres, bl.a. generalforsamling med
mulighet for å levere innstillinger. Vi ønsker
å tale oppdretternes sak og beskytte deres
vilkår i viktige emner som utskrivning av løp til
norskfødte hester, oppdretterpenger i Norge
og i utlandet, like premier for hopper og hingster i klasseløp og tiltak for å gjøre vilkår for
norskfødte og for hopper best mulige. Andre
viktige saker er tiltak for å fremme oppdrett, få
flere eiere til sporten, innspill til DNT angående
auksjonen sett fra oppdretternes ståsted
m.m.. Alle medlemmene i styret er selv oppdrettere. Vi arrangerer også konkurranser i
løpet av året, sponser Travavl.no – Hoppedivis-

jonen i V75, og ønsker å arrangere temamøter
og studieturer. Norsk oppdrett har aldri hatt
større bredde og så mange internasjonale
topprestasjoner som de siste få årene, det
beviser at det nytter å påvirke politikk og lage
konkurransedyktige hester også her i landet.
Kjernen i norsk travsport er den norskfødte
hesten. De siste årene har kvaliteten på norsk
oppdrett gått mye fram. Toppen av glede er
når norske hester slår utlendingene. Intet er
større enn når «Made in Norway» kan ropes ut
etter store, internasjonale prestasjoner.
Norskfødte hester som Lionel, Looking Superb, Papagayo E., Evil Enok M.E., Ferrari B.R.,
Cokstile, Lionel, Support Justice, Moni Viking,
Vainqueur R.P., Juliano Rags, Thai Broadway,
Phantasm Soa, Born In The USA, Viking Va

TRAVAVL.NO
STYRET 2018
I styret 2018 sitter Per Erik Hagen (leder), Hanne E Lynne (nestleder), Ann-Berit Sagedal, Edina Ydersbond, Mona Gåsbakk, Tom
Andersen (vara) og Nadja Jensen (vara)

Bene, osv. og for ikke å glemme gamle stjerner
som Rex Rodney, Tamin Sandy, Gentle Star,
Thai Tanic, Jetstile og Shan Rags - alle disse og
flere har gitt trav-Norge mange stolte øyeblikk
i konkurranse mot Europas beste hester.
Norske oppdrettere har produsert hester
de siste årene som vi ikke har sett maken til,
noe som tyder på at kvalitet både på topper og bredde er på kraftig opppadgående
i Norge, og at tiltakene som er gjort for å
stimulere norsk avl har fungert. Gode vilkår
for oppdretterne må vernes om slik at vi kan
fortsette å produsere hester med god bredde
og av internasjonal klasse.

Følg oss på vår webside www.travavl.no og på
Facebook www.facebook.com/Travavlno der
vi poster nyheter, politikk, informasjon om
arrangementer, aktiviteter og Årsmøte.

www.travavl.no info@travavl.no

