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TRAVÅRET 2011 PÅ, FRA OG RUNDT BERGEN TRAVPARK

Når vi oppsummerer 2011 fra Bergen Travpark sitt ståsted, så blir det med et utgangspunkt i prestasjoner sett fra 
og utført på vår lokale arena samt de resultater lokale ekvipasjer har prestert på utebane. 

Det vil sikkert alltid være ulike meninger om hva som er en ”lokal ekvipasje”,  for oss har kriteriet vært at hesten må 
ha vært lokalt oppstallet/trent i deler av konkurranseåret. Regioneide hester helårs-stasjonert på andre kanter av  
landet og i andre land må derfor dessverre nøye seg med egen viten om en sterk sesong i denne sammenheng. 

Det er etter vårt syn de lokale travlagene sin oppgave og sitt ansvar å hedre/trekke frem eiere og hester som ikke 
regnes som ”hjemmehester” – og etter det vi kjenner til så er dette også gjort på en god måte på de ulike general-
forsamlinger som i skrivende stund nylig har vært og blir avviklet. 

På samme måte vil heller ikke eksilbergensere som Tom Erik Solberg, Frode Hamre, Vidar Hop og Gunnar Austevoll 
få den spalteplass de gjerne hadde fortjent etter solide sesonger som både trenere og kusker.

Generelt sett kan man si at travåret 2011 på Bergen Travpark har vært et år der regionen  til en viss grad kom noe 
mer på kartet sett i et nasjonalt perspektiv. Flere deltagere i klasseløpene enn på mange år og spesielt resultatene 
det siste halvåret av 2011, ga oss håp om at 2012 skal bli et år der regionen vil markere seg i enda større grad på 
det nasjonale travkartet.

2011 var også året der Folkehest-prosjektet ble sparket i gang rundtom i det ganske land. Travsporten trenger 
sårt nye tilhengere og heste-eiere og med bakgrunn i hvordan  tiltaket har blitt mottatt og gjennomført i vårt 
naboland – så er forventningene store også her hjemme. I debutåret for prosjektet så er det hjemmebanens Odd 
Storetvedt som får  tilliten som Folkehest-trener. Grundsvold Loke er hesten som forhåpentligvis kan gjøre mange 
heste-eiere glade i 2012.

I forbindelse med utarbeidelsen av denne skriftlige oppsummeringen av 2011 – må vi rette en stor takk til vår   
eminente fotograf Åge Liland som gjennom året har fanget opp mange blinkskudd og høyepunkter, samt det      
lokale ”travorakelet” Jan Gjennestad. Sistnevnte har ført i pennen mesteparten av det du som leser kan glede deg 
over når du nå tar fatt på dette heftet. 

Takk for alle minner og høydepunkter fra 2011  - måtte også 2012 gi oss mange gleder og stolte øyeblikk !!

Trykk:  Bergen Travpark A/S

Foto:  Åge Liland og Hesteguiden.com

Forsidefoto: 

Cromwell med makker Vidar Hop vinner Ketil Hansens Æresløp 2011.                                                                                        
Tiden ble satt til  1.11.3 som er den raskeste kilometertiden notert på Bergen Travpark gjennom alle tider.



        Mestseirende varmblods :
    You Do Kievitshof  - 8 seire

    Mestseirende kaldblods :
     Todina  - 8 seire

         Champion Trener :
            Ove Wassberg

            Champion Stallansatt:
            Svein Ove Wassberg

                      Champion Amatør:
                       Bernt Øksnevad

                      Champion Monte:
           Caroline L.B Morken
 
Malermester Erik Landaas` Rekruttserie

                 Erlend Rennesvik

2011



Januar

I en snøfylt og kald måned var det slett ikke bare-bare å være spiller, for favorittene slet 
med å innfri like ofte som vanlig. Fire- og femsifrede utbetalinger var regelen snarere enn 
unntaket, og mangelen på forutsigbarhet beskrives vel enklest med at de 28 kjørte løpene 
fikk like mange ulike vinnere. Av løp vi husker er det vanskelig å komme utenom Cosmo 
Marie som var formidabel i sitt seiersløp etter reise i tredjespor og dødens.  Det var flere 
hopper som imponerte – Ness Tjo Oda tok sin første av mange travpark-triumfer på enkelt 
vis i hoppeserien, Xanadu tok ned dunderfavoritt You Do Kievitshof etter en sterk finish, 
Samina Ø.K. travet feilfritt for første gang på nesten ett år og Hæve Alma tok månedens 
mest overlegne seier etter å ha detronisert konkurrentene i sin årsdebut. Utover sesongen 
skulle vi få se både Hæve Alma og Samina Ø.K. på seremoniplass i større sammenhenger – 
Lovestrong fikk sitt høydepunkt for sesongen da det ble V75-seier på Forus.

Blant de tobeinte var dog enkelte mer grådig enn andre - Svein Ove Wassberg var i 
praktslag og noterte seg for intet mindre enn ti seire i løpet av månedens tre kjøredager. 
Toppen av kransekaken ble fem dagsseire 13. januar – og toppen av selvkritikk at han 
oppsummerte dagen med å ergre seg grønn over å ha tapt med Nighttrain Shadow for 
en medsmygende Skyboy som han etter sin egen mening aldri skulle ha sluppet ut fra 
lederrygg! Odd Storetvedt viste tenner med fire seire og en rekke pallplasser og Lars Tore 
Hauge  hadde all grunn til å smile etter tre seire, alle fra egen stall. Også Rolf Tvedt selte ut 
tre vinnere, men som smålåten og oppofrende far lot han Herman få styre inn to av stall-
hestene.

Månedens hest: Cosmo Marie

Månedens kusk: Svein Ove Wassberg



Januar:

Årets strek i regningen kunne vært snøstormen som slo inn under ponniløpet og ga 
vaktmestrene en ansiktsfarge hvitere enn løpsbanen, men enda lengre ble ansiktene 
for spillerne da storfavoritt Høiby Sess med tre strake seire og like mange bein i mål fikk          
tommelen ned fra stevneveterinær og måtte forlate løpsbanen – ny folkebanker for kvel-
den ble da Lyngens Obelix med null startpoeng og like mye innkjørt siste tretten måne-
der..



Februar

Heller ikke i februar var det enkelt å bli seiersgrossist, men dette var likevel måneden der 
sesongens største seierssankere åpnet kontoen. Odd Storetvedt åpnet måneden med 
å lose Todina inn til seier, 4-årshoppen fulgte opp sesongen igjennom og ble med sine 
åtte seire mestseirende kaldblodshest i Bergen. You Do Kievitshof skulle åpne seierskon-
toen samme dag, men etter et tøft løp måtte han gi tapt for formsterke Pay Streamline –       
uken etter slo tyskerimporten tilbake med enkel seier fra tet,  og ved sesongslutt kunne 
også han vise til åtte pinner på hjemmebane.

Denne måneden var det hestene fra Seim som var de grådigste – Balder Exclusive var      
tilbake på gamle trakter etter vintertjeneste i Sverige og feiret hjemkomsten med to sikre 
seire før en galopp i siste sving spolerte den perfekte måned og forærte Moon Dreamer 
seieren under Travparkens første V65-kjøring. Tora Stjerna var tilbake etter et halvt år   
pause og knallet til med to seire på direkten for yngste Wassberg som holdt vinterformen 
og ble mestseirende kusk også i februar.

Også rogalendingene tok godt for seg av premiefatet – Harald Inge Hagen og Ove        
Kenneth Karlsen hentet hjem hver sin trenerdobbel 10. februar, Glide og Kristine Kvasnes 
smadret hjemmelaget i varmblodets montèløp, mens Rune Wiig kammet hjem hoppe-
serien med Valnes Alice som ikke hadde noe som helst problem med å holde unna for 
Miss Maksi og således sikre dobbelt Rogaland. Eld Karl var månedens mest overlegne for 
vikarkusk Øyvind Austevoll, men mest imponerende vinner i februar var dog bergensk 
– Stingers tapte stort terreng på to voksne galopper en sen aften midt i måneden, men 
sammen med Herman Tvedt hentet han opp feltet og tok en enkel seier etter å ha trykket 
saften ut av lederen gjennom sisterunden.

Månedens hest: Balder Exclusive

Månedens kusk: Ove Wassberg



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mars

En rå debutant og grådige gjester er kortversjonen av mars måned i Bergen.  3-årige 
Dag Odinson leverte en debut vi neppe glemmer med det første da han sammen med 
Odd Storetvedt la inn 29-fart siste halvrunden og mer eller mindre helt uanstrengt kom 
i mål nesten to hundre meter foran sine konkurrenter. Feseth Lynet årsdebuterte med 
et smell og vant overlegent på 25,1 over full distanse. H.G. Grid var en annen overlegen 
årsdebutant som med det tente et lønnlig håp om hjemmeseier under V75-kjøringen      
senere samme måned, mens Glide var vel så overlegen da han tok nok en seier under sal. 
Odins Tira tok turen til Bergen to ganger med like mange seire som resultat, imponerte 
gjorde hun på månedens siste kjøredag da hun la inn en sisterunde i 23-fart og hentet 
nærmere åtti meter på ledende Lykkje Kristin. Åsbjørn Tengsareid var takknemlig kusk og 
hadde en voldsom seiersappetitt med hele fjorten seire på de fem kjøredagene. Det var i 
det hele tatt veldig lukrativt å være rogalending i Bergen denne måneden – atten løp gikk 
til våre naboer i sør, herav 4 V75-løp og intet mindre enn åtte av ni seire på månedens siste 
kjøredag.

Odins Kjempe kom til Bergen for å ære Martin Austevoll og samtidig runde millionen    
innkjørt – den ferske Laumb-vinneren skuffet ikke sine tilhengere og vant som gigant-
favoritt tross en ikke altfor god dag. Langt bedre dag hadde Odysseus som debuterte i 
Norge med å vinne V75 i Bergen og siden tok hjem prestisjefylte Aarbakke Maraton på 
hjemmebanen i juli. Hjemmelaget måtte nøye seg med seier til Rubin i et montèløp, mens 
Shining Lantern fikk med seg en tredjeplass i knallhard motstand. Fast Brown Talk og     
Dorato Desderi tok sølv og bronse i V75-2 og sørget for en trippelodds på over 24.000. 
Support Vacation hadde en solid måned med andreplass bak Balder Exclusive, seier uken 
etter og tilslutt en råsterk andreplass bak Burmas Yankee under V75-kjøringen. Fjerde i 
samme løp var Shocking Devil som tidligere i måneden tok ned Montana F.H. i et fartsfylt 
og spennende eliteløp.

Månedens hest: Odins Tira

Månedens kusk: Åsbjørn Tengsareid



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



April

Hæve Alma var den store vinneren når april skal oppsummeres . Eldi Stjerna-datteren 
tok med seg fire seire på tre kjøredager og sørget for hjemmejubel i slaget om Bjørgvin-      
pokalen. Etter spurtseier i kvalen satset Odd Storetvedt offensivt i finalen og trykket seg 
til tet etter 800 meter – tilleggshestene klarte aldri å komme riktig inn i kampen, og Hæve 
Alma holdt unna til grei seier foran lederryggens Spiklinja og flott avsluttende Borg Trolla. 
Storetvedt-stallen holdt upåklagelig form også i april og selte i tillegg ut Gjerde Åsar som 
en vinner og Haukeli Hildur som vant på direkten i 3-årsserien. I det slagne felt befant seg 
blant annet Karmland Trym som skulle vise seg å bli en årgangstopp utover sesongen.

Sportslig var det de mer meritterte som leverte de sterkeste prestasjonene – Jærvsøviking 
presenterte seg i sitt nye avlsdistrikt med å vinne overlegent på 25,5 over stayerdistanse 
mens Conrads On Line sprintet solide 13,1 da han holdt unna for Italiano og Rembrandt 
November i vårsolen den siste kjøredagen i måneden. Gigant Nico og France Lavec L.    
sørget for en god måned for Rune Wiig, mens Goal Pointer tok sin første seier under sal for 
Caroline Morken etter en knallhard duell mot Oakridge Starcraft. Samme dag sprang Våler 
Odin 30,9 i grunnlag 0 og distanserte alle sine konkurrenter så nær som Steggsjura. 

Village King og Gigant Queen leverte veldig løfterike prøveløp denne måneden, like mye 
hevet vi ikke øyenbrynene over 3-åringen som sprang 22,7 med innlagt galopp, 42,0 av en 
vossehoppe eller 35,5 av en 6-årig kaldblods med den reneste bokstavkjeksrad i program-
met. Deep Sea Dream, Nornes Jenta og Willyne skulle vi derimot få høre riktig mye fra     
utover i sesongen.

Månedens hest: Hæve Alma

Månedens kusk: Svein Ove Wassberg



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mai

Festmåneden mai var en begivenhetsrik måned for både to- og firbeinte bergensere også 
i 2011. Størst inntjening fikk nær sagt som vanlig Feseth Lynet som var i sitt ess og ble 
andre i kaldblodsløpet på OGP-søndagen – enda bedre gikk det i Elitkampen på Solvalla 
med seier på 20,4 etter tet fra start til mål for Jan Ove Olsen. Dag Odinson var et annet 
bergenshåp på Bjerke dagen før dagen, men Spenters Æresløp gikk ikke etter planen 
for ungheststjernen – langt bedre gikk det for Herman Tvedt som vant stallmannsløp på 
selveste OGP-søndagen med bergenseide Zico H. Limburgia.

Uken før var unge Tvedt med i NM for stallansatte i Bergen, og sammen med Svein Ove 
Wassberg var hjemmelaget med i toppen hele veien. Svein Ove vant på direkten med 
Schutora og tok initiativet direkte, men i et rekordjevnt og regnfylt NM måtte et målfoto 
om fjerdeplassen i avslutnings-løpet til for å kåre Dag-Sveinung Dalen som vinner foran 
Svein Ove og Herman.

Under V75-kjøringen 7. mai fikk vi servert noen riktig lekkerbiskener i løpsbanen – John 
Paul’s Legacy satte standarden direkte med 12,7 i et rammeløp, men det var en annen som 
virkelig stjal showet. Telermarkingen Lars O. Romtveit tok med seg Tranmælsgutt og King 
Coral over fjellet, og de to seiersmaskinene imponerte enormt med seier på henholdsvis 
23,3 over sprint og råsterke 12,7 over full distanse. Like fort travet ikke Stirling, men et-
ter taktisk god styring fra trener og kusk Øyvind Austevoll kastet 4-åringen seg over den 
store favoritten Seaman og tok hjem seieren på flotte 15,0v/2100. Det var ikke all verden 
hjemmelaget fikk med seg utover dette, Gilborken var sterk tredje på 23-tallet og Møre Pia 
overrasket med tilsvarende plassering i sitt løp.

Glemmes fra denne måneden kan heller ikke Jærvsøviking’s 24,4 fra seksti meter tillegg, 
York Hornline’s to seire fra henholdsvis tredjespor hele veien og dødens for Herman Tvedt 
før han avsluttet med en «rolig» reise men kun en runde i tredjespor for Ove Wassberg. 
Også Rembrandt Novembers 13,4 seier i slutten av måneden bør nevnes,  og det faktum 
at både Willyne og Zarbaro Boko vant hvert sitt løp til henholdsvis syv og seks og en halv 
ganger innsatsen – sett i etterkant var dette hyggelig rente på to av årets store seiers-  
sankere.

Månedens hest: York Hornline

Månedens kusk: Claus Olsen



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juni

Var mai måneden for fest var det fart som dominerte i juni – allerede første kjøredag dro 
Dag Odinson til med 30,9 over full distanse før både Super Fest Boy og Wonder Boy A tok 
hjem hver sin seier fra dødens på 14,9. Under rikstotokjøringen viste You Do Kievitshof 
frem 13,6 i en knallhard oppløpskamp mot Shocking Devil, før Tekno Jerken viste frem 
24-tallet over full distanse da han tok hjem Kong Olavs Æresløp for trener Jan Martin    
Bjerring og kusk Geir Vegard Gundersen. Det ble Bo Westergaard-trente Fleetfoot Hanover 
som rasket med seg Haukåsløpet etter tet hele veien – men aller best husker vi Cromwell 
som leverte tidenes raskeste løp i Bergen da han vant Ketil Hansens Minneløp for vikar-
kusk Vidar Hop på råsterke 11,3a.

Fem dager senere fulgte Dag Odinson opp med 27,6a over full distanse i sitt første møte 
med startvogn og sikret seg både banerekord og tittel som månedens hest – ni dager 
senere var han enda et tidel raskere som andrehest i Alm Rau Jos Æresløp på Leangen. 
Conrads On Line tangerte Cromwells 11,3, men vel og merke i supersprint over 1100 meter 
etter en knallhard duell mot dødenstravende Gri Dynamit. Bugatti M. viste tenner da han 
i ensom majestet vant på 17,2 over full distanse og Grand Tealight var mektig da han tok 
ned Gann Golden fra dødens og vant på 15,2 over samme distanse.. 

Foruten alle fartsmonstre tok Ove Wassberg begge hoppeseriene med Earlina og Bjørøy 
Tulla, Erlend Rennesvik tok seg nær sagt som vanlig av rekrutt-serien, denne gangen med 
Drav Mai - mens Joey tok sin andre strake under sal i Bergen. Schutora ble andre i V75 
både på Momarken og i Bergen, i sistnevnte løp falt Ulfaks som favoritt og måtte nøye seg 
med tredje, storesøster Sagina slo fem dager senere til med solid seier på 28,4a/2100.

Månedens hest: Dag Odinson

Månedens kusk: Ove Wassberg



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juli

Juli er synonymt med store travhelger rundt om i Sør-Norge med både Forus Open, Ulf 
Thoresens Minneløp og Norgesmesterskap på tapetet. Stall Wassberg gjorde det best av 
våre i Stavanger med andreplasser til Noah Cæsar og Willyne under V75-løpene lørdagen. 
På Jarlsberg ble det seier til Sioux D’anou på søndagen, Ønas William fikk andre dagen før.
Jærvsøviking og Shocking Devil tok hver sin tredjeplas mot skarpskodd motstand. Super 
Fest Boy og Support Vacation flyttet denne måneden østover og markerte seg på direk-
ten med hver sine sterke seire på henholdsvis 13,3 og 12,8 under Birihelgen. Førstnevnte 
ble tett fulgt av Wonder Boy A. som sikret bergensdobbel - også Lillruben gledet sine              
tilhengere med andreplass i montèløpet.

Hjemme på berget var Willvina svært toneangivende gjennom sine avkom . Willomen og 
Willyne tok henholdsvis to og tre seire i Bergen denne måneden. Makker i alle fem løpene 
var Ove Wassberg som selv hadde en flott måned med ni seire hvorav fem av disse 14. juli. 
En annen makker Ove’n kom godt overens med var Lisa’s Monet. Hoppen hadde sitt livs 
måned med to seire, hvorav den ene i hoppeserien. Athena Kos gjorde comeback etter tre 
år pause og vant på 28,4 i hoppeserien for de kalde i sin andre start for måneden. 

Karmland Trym presenterte seg som en årgangstopp tidlig i juli og fulgte opp med seier 
og banerekord på Jarlsberg, noen uker senere slo Dag Odinson til med 28,5 i ensom      
majestet og viste at formen fortsatt var upåklagelig – en tredje treåring vi la merke til var 
Deep Sea Dream som debuterte med seier og fulgte opp med andreplass fra dødens fjor-
ten dager senere. 28. juli fikk vi også nyte John Paul’s Legacy speede inn til seier på 13,1 
og Zarbaro Boko levere 15,6 over full distanse lenger enn langt foran sine konkurrenter.

Månedens hest: Willyne

Månedens kusk: Jan Erik Landaas





August

Ove Wassberg var sin vane tro i rampelyset også i august – men overskriftene etter at han 
måtte hoppe av bak Jærvsøviking da tommen røk kunne han sikkert klart seg foruten. Det 
brukne kragebenet virket ikke å plage championkusken like mye, for han fullførte både 
kvelden og måneden i sulkysetet. Willyne fortsatte grunnlagsklatringen og sikret seg  
dobbel førstepremie da han akkurat innhentet Athena Kos på målstreken, hjemvendte 
Uppercut Flevo tok to seire på direkten i gamle omgivelser. Den andre seieren var hestens 
femtiende i karrieren i et løp der han for første gang fikk dirigere i 27-fart underveis. 

Samme kveld som Ove måtte også Rolf Tvedt en tur i bakken og måtte legge inn årene for 
noen uker – Claus Olsen stilte villig opp som vikar og loste Zarbaro Boko inn til seier som 
blytung favoritt, og noen uker senere gjentok importen seiersvalsen med Sindre Hindenes 
i vognen etter en tøff tur i sporene. 

Månedens sjokk stod Pay Streamline for etter spurtseier til 37 i odds, Spang Spenter og 
Nes Odin viste begge frem 25,1 over full distanse i en artig duell førstnevnte vant, Bottolf 
debuterte i Bergen med seier på direkten og 9-årige Dag Terna tok karrierens fjerde seier 
knappe fem år etter den forrige i sin comebacksesong etter morsplikter.

Mye fine unghester var også på ferde,  3-årige Rapptina debuterte med to strake og       
imponerte stort ved å vise frem 31-tallet allerede i sin andre start, Øyvind Austevoll vant 
også dobbelt med Steggsjura som omsider travet feilfritt og plutselig var en veldig lei nøtt 
i de lavere grunnlag. 4-årige Te Quiero Bonita leverte et prøveløp på 17-tallet og var en 
vinner på direkten, 3-årige Vertigo Bjørn fikk hull på byllen mot eldre konkurrenter mens 
Fjord Vikki tok sin andre strake seier. Fra Forus kom Thai Torres og hentet 50 000 på sin 
ferd mot større oppgjør, på Forus stod Ulsrud Tea i pensjon hos Ove Kenneth Karlsen og 
markerte seg på direkten med et råsterkt seiersløp på 26,9/2100 m.

Månedens hest: Zarbaro Boko

Månedens kusk: Lars Tore Hauge





September

Det ble unektelig et visst fokus på Klasseløpene på Bjerke denne måneden etter at Dag 
Odinson var raskeste vinner i Kriteriekvalene og Ulsrud Tea seilte opp som favoritt til   
Hoppederby etter en maktdemonstrasjon i kvalifiseringen – når i tillegg Rapptina kvalet 
inn til Hoppekriteriet som fjerdehest og var stor outsider i finalen lå alt til rette for en fest-
dag. Slik gikk det dog ikke – Rapptina hadde ikke dagen og måtte nøye seg med niende-
plass i finalen, dette holdt likevel til å bli beste bergenser da stevneveterinæren presterte 
kunststykket å vise bort både Dag Odinson og Ulsrud Tea fra sine finaler i  defilering i      
tillegg til å nekte Lumjor start i Trygve Diskeruds Minneløp. 

Aldri mer 18. september !

Mellom de syv fjell var alt så meget mer gemyttlig – Noah Cæsar gikk overraskende til 
topps i Vestlandsløpet for trener og kusk Ove Wassberg etter en drøy tur i sporene i den 
siste runden. Fjorten dager senere ble det ny triumf for 6-åringen som også ble kåret til 
månedens hest i kamp med Borg Trolla og Te Quero Bonita som også noterte seg for to 
seire hver.

V75-kjøringen ble en opptur for hjemmelaget selv om begge laubærkransene gikk til     
Forus – Samina Ø.K. revansjerte oppløpsgaloppen fra 2010-utgaven da hun tok hjem 
Rappfots Æresløp foran en godt spurtende Heffalompen, mens Vill Dina og Rune Wiig 
æret Elding som femtevalg i spillet. Mer krøll i totoen ble det da Sagina vant V75-2 fra 
dødens i et løp Willyne sikret seg tredjeplassen i – og første og tredje ble det også to løp 
senere da Commander In Chief debuterte i Sindre Hindenes-regi med å lede hele veien 
for Eirik Høitomt etter fire måneder pause i et løp hvor Moonchaser la beslag på den 
siste trippelplassen. Tredjeplasser fikk også Nice Like A Rose og Victor Palema etter solide       
avslutninger, mens Svein Ove Wassberg ble dobbeltvinner etter å ha tatt seg av to av  
rammeløpene med Company Ås og Kandidaten.Banerekord fikk vi  den siste kjøredagen  i 
måneden da Deep Sea Dream vant på 16,5 over full distanse med voltestart. 

Månedens hest: Noah Cæsar

Månedens kusk: Øyvind Austevoll





Oktober

Måneden kunne ikke åpnet bedre for Ove Wassberg som reiste til Forus den første dagen 
i måneden. Uppercut Flevo ble knallgod tredje i Kjell Håkonsens Æresløp på 12,1a mens 
Willyne fulgte opp med å vinne Vestlandsløpet og 75.000 kr på 27,4 i et ikke helt prikkfritt 
trav. Samme dag slo Ulsrud Tea tilbake mot gamle syndere ved å følge Nes Odin til døren 
og få 50 000 for å trave 26,1 over stayerdistanse som andrehest. Ness Tjo Oda var ubestridt 
dronning av Bergen med tre seire på ni dager, den siste ble satt på vår årlige oktoberfest 
der vi i god tradisjon ble servert enorm travsport. 

Dag Odinson skulle utfordre nybliven norgesrekordsetter Tekno Odin i Nils A Skjolds 
Æresløp etter en solid generalprøve helgen før, men denne lørdagen var rett og slett       
lokalt eide Tekno Odin både èn og to divisjoner bedre. Tjomsland-traveren var overlegen 
til seier på 25,6 på en bane som ikke akkurat var optimal for den slags tider – andreplass 
til Dag Odinson og tredje til Vertigo Bjørn var likevel slett ikke å skamme seg over. Sizzling 
Volo tok seg av 3-årsfestivalen for Hans-Petter Tholfsen mens Seim-ekspressen Feseth 
Lynet nok en gang æret Jacob Meland i et løp der Lumjor overrasket med tredjeplass og 
gamlekongen Moe Odin rundet ti millioner innkjørt i sin karriere. Det ble stor dramatikk i 
Kniksens Æresløp da Navy Seal U.S. og Tom Erik Solberg lenge var i dommernes søkelys før 
løpsresultatet kunne offentliggjøres og Solberg vende til seremoniplass. Uppercut Flevo 
var god fjerdehest i løpet som også var karriereavslutning for Tinita Love.  Alm Taragon var 
enorm vinner i bronsedivisjonen,  med stor galopp fra start var 5-åringen likevel i stand til 
å kneble Willyne og Ulsrud Tea til mål og berge favorittspillerne.

Ulfaks hadde en god måned med to seire av to mulige og 6. oktober fikk vi se Investor G.T. 
sprinte 13,7 som månedens hurtigste. Victor Palema fikk blink i sitt tredje forsøk i Bergen 
og You Do Kievitshof banket bergenseliten i et amerikanerløp på slutten av måneden –   
nå i regi Rolf Tvedt som overtok seiersmaskinen i september.

Månedens hest: Ness Tjo Oda

Månedens kusk: Svein Ove Wassberg





November

November har tradisjonelt ikke vært måneden for de store sportslige høydepunktene i 
løpet av året, men i 2011 ble dette en særdeles god måned for lokale helter på reis rundt 
om i landet. Det begynte på Jarlsberg med tredjeplass i bronsedivisjonen for Ulsrud Tea 
og Svein Ove Wassberg i tøft lag. Svein Ove fikk også kose seg som supervikar for Björn 
Goop-trente Umbriel som satte alle til veggs i høstfinalen for 3-åringer med 150 000 til 
vinneren – nærmest denne fulgte Deep Sea Dream og Herman Tvedt, mens lokaleide og 
–oppdrettede Yankee’s Photo kompletterte løpet med fjerdeplass.  Feseth Lynet toppet 
dagen ved å gå til topps i Arnt Haakestads Minneløp. 

Fjorten dager senere ble Lumjor tredje i Thor Østbys Minneløp før det var duket for 
midtuke-V75 på Bjerkebanen. Hit kom Herman Tvedt med View Love – og vant unghest-
serien og 50 000. Support Vacation tjente enda mer for sine eiere noen løp senere, mens 
Super Fest Boy sørget for en lokal Dagens Dobbel etter sin seier i avslutningsløpet. Da 
vi trodde vi hadde fått det meste gikk det kun tre dager til før Ulsrud Tea gikk til topps i   
hoppedivisjonen på Klosterskogen..

Også i Bergen ble det delt ut laurbær, og mens Trond Thorseth, Gunnar Austevoll og 
Sweet Case kunne ta bergenspokalen med seg tilbake over fjellet ble det en langt kortere 
reisevei for sølvtøyet i Bergen Grand Prix etter at Lumjor til manges overraskelse speedet 
inn til seier etter reise i tredje utvendig.  3-åringene Bugatti M. og Nornes Jenta hentet 
to seire hver – førstnevnte etter to ganger tet, men den mest lukrative dobbeltseieren 
denne stod Todina for da hun i tillegg til et ”vanlig løp” også prikket inn storformen i tide 
til å hente 30 000 i unghestserien. I sin første start for måneden måtte hun imidlertid bite i 
gresset for Dag Terna, og da sistnevnte også noterte seg for to seire senere i måneden ble 
denne duellen avgjørende for at 9-årshoppen fra Voss stod igjen som månedens vinner 
etter noen særs begivenhetsrike uker for bergensk trav!

Månedens hest: Dag Terna

Månedens kusk: Åsbjørn Tengsareid





Desember

De gode V75-tider fortsatte inn i julemåneden og finaletid for de fleste divisjoner. På Forus 
tok Super Fest Boy andreplass i grunndivisjonsfinalen før Willyne og Ove Wassberg fulgte 
opp med andreplass i V75-finalen, en plass Ove også besatte med Victor Palema utenfor 
V75-kupongen. De to fikk også prøve seg på Bjerke ti dager senere, da ble Willyne fjerde 
i bronsedivisjonsfinalen og Victor fjerde i et V75-løp vunnet av Support Vacation som har 
lagt alen til sin vekst under østlandsoppholdet. Innen denne dag hadde imidlertid også 
Svein Ove Wassberg og Ulsrud Tea vært på tur igjen, og i Drammen ble hoppedivisjonens 
finale og 150 000 et enkelt bytte og solid revansj for en mindre vellykket østlandstur tre 
måneder tidligere. Og mens vi andre nøt julemat og romjulsfred reiste Øyvind Austevoll 
over fjellet i snøværet med Rapptina som strøk like til tet og ble der hele veien da grense-
banen Momarken avholdt årets siste V75-løp for 3-årshopper.

Også Bergens siste 3-årsløp gikk til Øyvind, men denne gangen var det Nornes Jenta som 
strakk på seg og sikret seg 30 000 i kamp med Vertigo Prins og Vertigo Bjørn. Øyvind var 
generelt i storslag denne måneden og traff blink på det meste han prøvde på i banen . 
Overraskende var det derfor ikke at Dag Terna sikret dobbel førstepremie, Troubador G.T  
avla sitt maidenchip eller at både Gigant Queen, Sagina og Ulfaks stokket beina nok til å 
vinne hver sine løp. Når i tillegg Yankee’s Wish spurtslo Ønas William, ja så var måneden 
komplett for den godeste Austevoll.

Dag Viktoria hadde også funnet seiersformen og noterte seg for to strake på tampen av 
året, Pinball Wizard la sitt comeback til Bergen og vant helenkelt, Manstrong tok sin første 
under sal og Harmony Ribb, Eldjerva og Village King tok to hver i de lavere klasser og kan 
glede seg til 2012.

Månedens hest: Dag Viktoria

Månedens kusk: Øyvind Austevoll



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Et knippeV75-vinnere   

Trykk Bergen Travpark A/S
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