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Knekten knuste alle i V75

Fra dødsdom til V75seier. Lørdag knuste
Ånøyknekten alle
konkurrentene – og
lurte de fleste spillerne.
I vår hadde han nær
gått i vei.

Det var dramatiske aprildager i
stallen på Nordgjerdet gård ved
Ånøya i Hølonda. Ånøyknekten
hadde fått kolikk og forstoppelse. Etter fire dagers veterinærbehandling
Han
var meldingen
fra
dyrlegen
traikke til å misforstå: Nå var det vet ikke et
enten eller. En- steg; jumten klarer hes- pet bak og
ten seg, eller
travet
ikke.
– Veterinæforan
ren sa det ikke Laila Næve
var mer hun
kunne gjøre. Det var å krysse
fingrene og håpe at det gikk bra.
Hun ba meg om å leie hesten
ofte, opp en veldig bratt bakke
ved gården. Og til slutt løsnet det
– heldigvis, forteller Anders
Næve, som eier hesten sammen
med kona Laila.

Lang pause
Også tidligere har det sett dårlig
ut for Ånøyknekten. 28. mars
2005 gikk han sitt første totalisatorløp – det neste var ikke før
2. oktober 2006.
– Det var full stopp i et og et
halvt år. Han travet ikke et steg;
jumpet bak og travet foran. Han
kunne bare gå i arbeidssele og
tungredskap, sier Laila.
Alternativ behandling ble løsningen: akupunktur og strøm.
– Problemet viste seg å være
en stor muskel i bakenden, trolig
en strekk. Han ble likere for hver
behandling.
Første seieren kom på den
svenske banen Oviken 23. juni i
år. Siden har han stort sette forsynt seg fra øverste hylle.
Favoritten feilet
Lørdag var det nok mange spillere som krøllet bongene da
«Knekten» vant. Favoritten Kos
Kongen galopperte på startsiden og var tidlig disket. Tethestene hadde svidd av kruttet for
tidlig på den tunge banen. Ytterst i banen kom 10. valget Ånøyknekten på rappe bein, og avgjorde seierskampen i god tid
før mål for Thomas Mjøen.
Det var ikke bare spillerne
som ble overrasket.
– Nei, jeg hadde ikke tro på
seier. Synes det så for vanskelig
ut fra tillegg. I den gyldige starten tok han også til galoppen. Da
tenkte jeg; «nei! no fær’n!».
Men heldigvis stilte han seg etter et par galoppsteg, forteller
Laila.
Dette var Ånøyknektens største seier så langt – og tiende
gang på rad at 5-åringen er blant
de tre første i mål! Holder han
seg frisk, kan det bli mer moro
utover.
– Dette er en hest vi har plagdes mye med. Derfor er det så artig at det går så bra nå, sier en
oppglødd Laila Næve.
ARVID SJONER

God knekt

Thomas Mjøen gir Ånøyknekten et velfortjent klapp på baken ved målpassering i
V75 lørdag. Foto: HESTEGUIDEN.com

V75-plukk
Herlig duell

Publikum fikk se et herlig oppløp av duellantene Enjoy The Dance og Auro News i Josef
Kleins Æresløp. Sistnevnte kjempet tappert
imot kjempekreftene til Auro News, men
måtte gi tapt like før målstreken. Auro News
vant på 17.9a/2140 meter på en tung bane og
seieren var verdt 125 000 kroner. Hesten har
hatt en strålende høstsesong med 550 000
kroner innkjørt siden juli.

Jackpot på Forus!

Svært krevende baneforhold på Leangen
lørdag, og ingen favoritter vant. Hamster
Dore sørget for jackpotomgang på Forus
kommende lørdag da han vant V75-finalen.
Folkebankeren San Soir brukte litt for mye
krefter på å komme seg til tet ut av andre
sving i V75-finalen, og fikk ikke ligge lenge i
fred. Løpet ble en stor triumf for trener Tom
Forkerud som trener de tre første hestene i
løpet.

Den satt! Seiersgest fra Atle Solhus etter V75-triumf med lite

påaktede Freedom Beach. Foto: HESTEGUIDEN.com

Vant fra lederryggen

42-oddseren Freedom Beach vant som 7.
valg i V75. – Jeg kjørte så fort vi kunne fra

start for å prøve å komme foran Sharapova
og ned i lederryggen, siden jeg regnet med
at Edvard ville sitte i andresporet med favoritten. Hesten gjorde jobben, men kusken
hadde vel også litt skyld i seieren akkurat i
dag, smilte Atle Solhus. Hesten eies av Gunnar Nedrelid, Trondheim.

Kongs Vethe’n igjen

– Kongs Vethe’n fikk en fin reise for en
gangs skyld og han behøvde bare å gå de
siste 5-600 meterne ute i tredjespor. Det er
ikke noe problem for Kongs Vethe’n som er
råsterk og flink, men som er nesten helt avhengig av å gå skoløs for å fungere, fortalte
Gunnar Austevoll etter seieren i V75-3.

Smilte hele veien

– Jeg har i grunn bare smilt siden jeg kom til
banen i dag og så de krevende forholdene.
De var utvilsomt til vår fordel, sa Bjørn
Steinseth etter seieren med Ovidus De Retz i
V75-4. It’s My Boy overtok teten ut av første
sving i V75-4, men i likhet med de foregående løpene fikk ingen av tethestene med
løpsutfallet å gjøre.

Sesongens første tap for blekt Arsenal

MIDDLESBROUGH: Etter 23
seriekamper uten tap fikk
Arsène Wenger seg en tankevekker. Søndag tapte ligaleder Arsenal 1-2 borte mot
Middlesbrough.

Nederlaget var Arsenals første i
serien denne sesongen og kom
på en dag der svært lite stemte.
«Gunners» skapte lite i nordøst,
og Boro tok en høyst fortjent
seier. Arsenal kom skjevt ut, og

Boros toppscorer Stewart Downing ordnet 1-0 fra straffemerket
etter bare fire minutter. Målet
var Downings fjerde for sesongen. Han fikk sjansen etter at
Kolo Touré hadde dyttet tidligere Arsenal-spiss Jeremie Aliadiere over ende.
Arsenals spill hangler når
Cesc Fabregas, Alexander Gleb,
Robin van Persie og Mathieu
Flamini mangler. Onsdag ble
det bare uavgjort mot et annet

FOTBALL

United og Chelsea vant

■ Manchester United og Chelsea la press på Arsenal da de sikret
seg tre poeng hver lørdag. United vant 4-1 over Derby, mens
Chelsea slo Sunderland 2-0. Liverpool var ubeseiret i sesongens
første 14 seriekamper, men borte mot Reading lørdag ble det 1-3.

formsvakt lag i nordøst, nemlig
Newcastle (1-1). Søndag ble det
ikke engang poeng. Tuncay
Sanli doblet ledelsen for vertene
et kvarter før slutt da han banket
inn en retur fra keeper Manuel
Almunia. Fire minutter på overtid reduserte Tomas Rosicky for
Arsenal, men scoringen kom for
sent, og Wenger & Co. endte
med sesongens første nederlag.
Sist Arsenal tapte var mot West
Ham 7. april. Det er uhyre spennende i den engelske eliteserien.
Arsenal leder med 37 poeng,
men det er bare ett mer enn
Manchester United på andreplass. Chelsea er treer med 34
poeng.
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2-0-scorer: Middlesbroughs

Tuncay Sanli la på til 2-0 og Arsenal maktet bare å redusere og
gikk på 1-2-tap. Foto: SCANPIX

