
TGNs Vårnummer 2018 oppdrett 000

ER DET HELT 
«HASSEL»?

SKOPPUM: Raymond Hope (40) og Anders Berntsen (34) innledet hesteeierkarrieren 
med å kjøpe en kaldblodsåring til 450 000 kroner. Da den ikke innfridde forventingene 

som en potensiell årgangstopp ga de ham bort før han fylte tre år! Istedet kjøpte kamera-
tene seks avlshopper. Målet er å designe en hest som ingen har sett maken til før, og som 

ingen har  tenkt på kombinasjonen av…
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det var bry med å temme, men det gikk for-
di han var gløgg. Etter hvert viste det seg at 
han slet med gangen og vi oppdaget at han var 
skakk i bekkenet. Siden det var satt et krav at 
hesten skulle være blant de fem beste i årgan-
gen som 3-åring, sa jeg tidlig fra at Laeskog Rø-
vern ikke var det rette emnet. 

PROFESJONELL TILNÆRMING
– Det er imponerende at de ikke ble kurert et-
ter den opplevelsen, legger han til og ser bort 

på Anders Berntsen som har tatt turen til Lør-
ge der Romtveit har holdt til i 23 år nå.

Kompanjongen til Berntsen, som kommer 
fra Bergen, har adressen sin i Frankrike og er 
ikke med på gårdsbesøket denne gangen.

– Raymond er gift med ei fra Frankrike. De 
har to barn og bor i Montpellier, men jeg har 
flyttet tilbake til Stavanger, forklarer han.

Tilbake til Laeskog Røvern:
– Noen ganger er det bedre å ta tapet med 

en gang. Det handler ikke om kynisme, det er 
mer at vi prøver å være profesjonelle i tilnær-
mingen vår. Derfor gjorde vi kort prosess og ga 
ham vekk til Lene Moen (søster til trener Heidi 
Moen, red anm). 

– Mange ville sikkert prøvd seg på et salg, 
men det føltes feil for oss, legger han til.

VERVET FRA SPILLET
– Vi lærte noe av Laeskog Røvern. Nemlig at 
det vil være bedre for oss å lage hestene selv, 
enn å satse på impulskjøp. Vi ønsker å gjøre det 
skikkelig når vi først skal teste travmanesjen, 
og dette blir vår oppskrift, sier Berntsen. 

– Hvor kommer hesteinteressen fra?
– Vi har likt travet og sporten en god stund 

begge to gjennom spillet, og vi snakket lenge 
om å kjøpe hest før vi gjorde det. Vi har vært 
mye på travparken i Bergen og på Forus trav-
bane. Jeg tror det er mange som blir glad i spor-
ten som går med en drøm om å bli hesteeier en 
gang, sier Berntsen og legger forklarende til:

– For vår del har det ikke passet før de se-

– Det er egentlig bare en greie mellom Ray-
mond og meg. Når alt er bra, har vi kalt det 
hassel.  I poker kalles den alle beste hånden for 
nuts. Vi liker å ta et slag og nuts ble assosiert 
med hasselnøtter. Etter hvert utviklet vi uttryk-
ket hassel. De siste ti årene har vi brukt formu-
leringen når vi skal spille på hest. Har jeg spurt 
hva Raymond tror om en hest i et løp, og han 
mener det er en klink vinner har han kvittert 
med at da er det hassel. Det er blitt et godt ord 
for oss, samtidig som det høres bra ut og er kort 
og konsist, forteller Anders Berntsen. 

Om Hassel-navnet:

Oppdretteren forlangte 600 000 kroner, men så for-
handlet gutta ham ned til 450 000 kroner. Da satte 
oppdretteren som betingelse at hesten skulle i trening 
til meg
Lars O Romtveit

«

Både avlshopper og unghester går på løsdrift hos Lars O Romtveit. Han bygde dette tilbygget i 2000 og Derby-vinner Timian Scott er den beste som 
er oppvokst her. I dag er det stort sett «Hassel-hester» i denne avdelingen!

Lars O Romtveit har ansvaret for alle kaldblodshestene til Anders Berntsen og Raymond Hope. Sistnevnte står mellom Tangen Frida og Tangen Siri. 
3-årshoppene er en forsmak på visjonen til kameratene som har begynt med oppdrett og i fjor ble de seks første Hassel-hestene født.  

«Hassel-gutta» kommer fra IT-bransjen, og har 
egen hjemmeside; www.hasseltrav.no

 KRISTINE KIHLE
kristine@tgn.no

– Det er noen år siden jeg fikk høre visjonen 
deres, men den sitter som klistret. Det er ikke 
småtteri, sier trener Lars O. Romtveit som har 
innledet et omfangsrikt samarbeid med de 
hardtsatsende kameratene for snart tre år si-
den. 

Den rutinerte 67-åringen kan skilte med 
hele fem Derby-seirer. Han vet hva som skal til 
for å bli best i årgangen, men medgir at han sy-
nes planene til Hope/Berntsen virket for fan-
tastiske til å begynne med. Det har endret seg:

– Det er vanskelig å plukke ut årgangstop-
pen, men om de hadde gitt uttrykk for å være 
ute på eventyr, hadde jeg ikke involvert meg. 
Jeg forstod ganske raskt at de baserer seg på 

fakta og kunnskap, og da er det «grusomt» 
moro å få lov til å være med på laget. 

– Det passer perfekt ettersom jeg er blitt 
pensjonist. Det vil si at sønnen min Arne (35) 
skal overta gården i løpet av dette året, også så 
skal jeg leie stallene, avslører Romtveit.

SAMARBEID PÅ SLUMP
Tilbake til start! Vi skrur tiden tilbake til høs-
ten 2015, til innkjøpet av åringshingsten La-
eskog Røvern (f 14). Det var en stammesterk 
krabat med Bork Odin til far og slitesterke La-
eskog Ronja (24,6ak/grl 726 000) som mor. 
Hingsten stod annonsert til salgs her i Trav- og 
Galopp-Nytt.

– Oppdretteren forlangte 600 000 kroner, 
men så forhandlet gutta ham ned til 450 000 
kroner. Da satte oppdretteren som betingel-

se at hesten skulle i trening til meg. Jeg kjente 
dem ikke før det, og ble heller ikke involvert før 
etter at handelen var gjort, forteller Romtveit 
og fortsetter:

– Laeskog Røvern var et typisk Bork 
Odin-avkom. Snerten og livlig. Det var en type 

Skoppum

Oslo

Hvalstad Helga (midten) fungerer som 
barnehagetante. – Det er Helga som 
holder kustus på dem. Hun er både snill 
og myndig. Samtidig som jeg har god 
kontakt med henne. Da er det enkelt å 
samarbeide, forteller Romtveit til TGN.
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nere årene. Vi har brukt mye tid på business. 
Begge har vi vært i it-bransjen lenge, hvor vi 
har jobbet med dataprogrammer i forskjellige 
teknologiselskaper. Vi har også startet noen 
selskaper som har gått godt og som har gitt oss 
muligheten til å kunne investere i hest.

– KJØNNSBUNDET MATCHING
Anders Berntsen jobber i dag i et teknologisel-
skap som heter Gaming Innovation Group som 
er på Oslo Børs.

– Hvordan har dere kommet fram til hva dere 
vil avle på?

– Vi fant fort ut at når det gjelder hest, må 
vi tenke slik som vi har gjort med businessen 
vår. Skal du gjøre det skikkelig, må du gjøre det 
selv! Raymond er ekstrem. Han er inne i blod-
banken.nu og bruker travsport.no for å sjekke 
stammer og blodlinjer. All informasjon putter 
han inn i excel ark, der han lager forskjellige 
caser og matriser. Det går ut på å matchet in-
divider opp mot hverandre med kjønnsbundet 
matching. Vi går tre, fire og fem ledd tilbake. 

SEKS AVLSHOPPER ++
Dette har resultert i at kameratene har seks 
avlshopper stående på Lørge. I fjor ble det full 
klaff med seks føll. I år ble fem drektige, men 
en har kastet, så i år må de nøye seg med fire fo-
lunger. I tillegg har de 2-årshoppa Lyngås Alfa 
(e Bork Odin) som fulgte med på lasset da de 
kjøpte avlshoppa Den Sorte Dame.

Kommentarer fra Anders Berntsen

Avlshopper: 

LYSSJØ ELDI 
(f 08 e Elding u Maurstad Mai)  
– Den første avlshoppen vi kjøpte i 2016. Hun fikk 
føll etter Stiv Kuling før vi tok over. 2-åringen trenes 
av Else T Parker, og det ser visst svært bra ut! Hun 
har en åring etter Wik Stjernen (Hassel Linda). Lyssjø 
Eldi var god selv, men et par dager før hun skulle ut i 
Hoppe-Derby ble hun sparket i luftegården. Hun kom 
aldri skikkelig tilbake etter det. Mor til Lyssjø Eldi er 
Maurstad Mai som er den beste hoppen etter Bork 
Rigel. Nå ble ikke han noen avlschampion, men vi har 
en teori om at gode blodlinjer kan underprestere i før-
ste ledd og slå tilbake til neste. Det er mange som er 
bedre morfar enn far. Dessuten har Lyssjø Eldi gode 
søsken, blant annet Vesle Maia som har vært i stor-
form i vinter. Lyssjø Eldi venter føll etter Åsajerven og 
skal bedekkes på nytt i år med ham.

DEN SORTE DAME  
(f 09 e Spikeld u Pål Svarta) 
– Jeg tror dette er den beste avlshoppen vi har! Hun 
er oppdrettet av Tor Rolf Erga og Odd Dvergsdal, og 
har en veldig lav innavlskoeffisient (3,8), noe som er 
et veldig fint utgangspunkt for alle avlshopper. Jeg er 
dessuten glad i Spikeld som morfar. Dette er en Sol-
bergstjerna-variant med haugevis med unntakshes-
ter som Moe Odin, Tekno Odin, Moe Svarten ,Bokli 
Balder og Bokli Eld. Det er to helsøstre av henne ute 
i verden som vi mener er det aller beste utgangpunk-
tet for avl. Det er Nordli Svarta og Spik Pålly.  Vi har 
allerede to avkom etter henne med Bork Odin som 
far. 2-årige Lyngås Alfta er ei fandenivoldsk dame, 
men hun gjør det veldig enkelt. Årets match med 
Smedheim Solan mener Raymond er den beste vi har 
laget, så det bør det se lyst ut!  Hun venter føll etter 
Smedheim Solan. Skal bedekkes med Odd Herakles 
siden Smedheim Solan stakk til Sverige i år. 

SPANG TERNA 
 (f 09 e Moe Odin u Spang Jenta)
– Vi hentet henne hos Håkon Johannes Nordland. 

Hun er ustartet, men er den eneste i sin søskenflokk 
på seks som ikke har startet. Noen synes kanskje 
det er rart å gå for en ustartet hoppe, men vi føler at 
blodlinjer rager langt høyere enn løpsprestasjoner. 
Spang Terna kopierer stammen til Tekno Odin med 
90 prosent med Pål Jenta som oldemor, Moe Odin 
som far og Spang Best som morfar. Tekno Odin er 
også etter en ustartet mor. Hun fikk hoppeføll i fjor 
etter Fjord Jerven (Hassel Jerva). Den har vi gitt bort. 
I år fikk hun hoppeføll etter samme hingst. Det så 
bra ut! Hun skal bedekkes med Alm Viktor i år.

TANGEN GRY  
(f 12 e Lome Kongen u TangenStøva)  
– Hun kom fra Spangberg, førstegangsdrektig med 
Bork Odin. Hun er klassisk. Avkommene hennes får 
Støva som tippoldemor og Slogum Sol som older-
mor. Tangen Gry har en meget sterk morslinje, som 
også er mye brukt med Derby-vinnere som Slogum 
Jørn, Tangen Scott og Moe Brage. Lome Kongen blir 
morfar til avkommene hennes. Det gir også en god 
linje med Trøpila. Dette er en variant som det har 
vært suksess med på Bork Odin tidligere, og Bork 
Odin har jo veldig gode hoppe-avkom.  Hennes før-
ste er Hassel Kristine. Hun ble født allerede i mars i 
fjor. Førstevalget var Tekno Odin, men hun tok seg 
ikke. Etter to mislykkede insemineringer, prøvde vi 
to ganger med Galileo, men hun tok seg ikke og har 
gått tom i vinter. I år prøver vi med Jærvsørappen på 
ferskvare.

HAUKELI NORA  
(f 04 e Spikeld u Haukeli Stjerna) 
– Kommer fra oppdrettet til Norvald Anthun på Voss. 
Før vi overtok fikk hun et føll etter Dotterud Teddy i 
regi Dag Morten Raastad. Hun kommer fra en me-
get sterk søskenflokk, og var også veldig god selv. 
Hun vant 13 løp på 111 starter og kjørte inn nesten 
en halv million kroner. Det som er kult er at moren 
Haukeli Stjerna har levert, uansett hvem hun har blitt 
bedekt med. Det er en god kvalitet som virket for-
lokkende for oss, og det var også derfor at vi gikk på 
to hopper fra samme slaget (Haukeli Hildur). Vi slet 
med å få henne drektig med Ingbest i fjor, men hun 
tok seg til slutt. Vi har en åring etter Odd Herakles 

(Hassel Nora). Det er den første til Odd Herakles! Hun 
tok seg på første forsøk med ham, etter tre forsøk uten 
hell med Tekno Odin i 2016. I år skal hun bedekkes 
med Odd Herakles.

HAUKELI HILDUR
(f 08 e Fakse u Haukeli Stjerna)  
– Det var Heidrun Moen som hadde henne da vi kjøpte 
henne. Hun har en åringshingst etter Tomeld ØK (Has-
sel Jahn) i vår regi. Hildur var en utypisk hoppe som 
dundret til tet, dempet på farten og stakk unna til slutt. 
Det er ikke alltid at hoppene synes det er artig å gå 
løp etter løp i tet over mellomdistanse. Det hadde ikke 
Hildur problemer med. Dette er søster til Haukeli Nora, 
men denne er Elding-fri og de er det ikke mange igjen 
av. Det er som regel synonymt med lav avlsindeks. Det 
er ikke tilfellet med Hildur som har 118 med Fakse som 
far. Hun har 3,1 i innavlskoeffisient, og det at hun er El-
ding-fri gjør at uansett hvem vi bruker er ikke innavl en 
utfordring. Dette er en moderne stamme i motsetning 
til mange andre Elding-frie-hopper som har for gammel 
morfar. Hun kastet føll etter Ingbest i vinter. I år skal hun 
bedekkes med Odd Herakles.

Løpshester/unghester
3-årshopper
• Tangen Frida (e Moe Odin u Tangen Jenny)
• Tangen Siri (e Bork Odin u Tangen Kry)

2-åringer:
• Lyngås Alfa (e Bork Odin u Den Sorte Dame)

Åringer
• Hassel Frøkna (e Bork Odin u Den Sorte Dame)
• Hassel Jahn (e Tomeld ØK u Haukeli Hildur)
• Hassel Kristine (e Bork Odin u Tangen Gry)
• Hassel Nora (e Odd Herakles u Haukeli Nora)  
• Hassel Jerva* (e Fjord Jerven u Spang Terna)
• Hassel Linda* (e Wik Stjernen u Lyssjø Eldi)

*Hassel Jerva og Linda ble utrangert i fjor høst og er 
gitt bort til familien Wessel/Fløysand. 

Hassel Frøkna.

Den Sorte Dame (til venstre) er sjef i hoppeflokken og må stå bunnet for seg selv slik at de andre avlshoppene også får matro. 

– Vi skriver navnene på avlshoppene på hver sin 
lapp, kaster de opp i en bolle og trekker hvem 
av oss som skal navngi hvilke avkom. Mens jeg 
liker å kalle dem opp etter ungene eller noen 
i familien, er Raymond mer på å gå tilbake i 
stammen og bruke eldre hestenavn. Hassel 
Jahn (Jahn Sjur) er et eksempel på det. Hassel 
Lotte, som er den første som ble født i år, er 
oppkalt etter min yngste datter. Dessuten er det 
mange gode «trav-Lotter» allerede! Jeg har en 
sønn på elleve år. Han lurer på når Hassel Oliver 
kommer, men vi får jo bare hopper. Ti av elleve 
Hassel-hester så langt er hopper, sier Anders.

Om navnesetting:

Det er naturlig for Lyngås Alfa å stille seg opp for foto-
grafen. Sjekk blikket, her er det krutt!

Hassel Travs Hester:

Det er et kjempepoeng 
å sette folk i stand til å 
ta valg selv
Lars O Romtveit

«

I påsken fikk Spang Terna hoppeføll etter Fjord Jerven. Spang Terna har omtrent helt lik 
stamme som Tekno Odin. I år skal hun bedekkes med Alm Viktor som skal stå på Lørge. 

Vi ønsker å gjøre det skikkelig når vi først skal teste 
travmanesjen, og dette blir vår oppskrift
Anders Berntsen

«

Fra venstre: Hassel Kristine og Hassel 
Nora sammen med Hassel Jahn.
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Vi er tålmodige! Vi har tross alt eid hest i tre år 
uten å ha et løp å gå til, påpeker Anders og leg-
ger til:

– Når vi har så mange, må de falle inn i mål-
settingen vår. Samtidig må det må passe inn i 
logistikken her på Lørge. Individer som vi ser 
at vil trenge mer tid er det andre som vil få mer 
glede av enn oss.

EGEN NETTSIDE
– Vi har laget en webside med informasjon om 
oppdrettet vårt. Der forteller vi om bakgrunn 
til at vi valgte å investere i nettopp disse avls-
hoppene, både ut fra stamme og slekt. Vi be-
grunner også de hingstevalgene som vi tar, for-
teller Anders, men er kjapp med å legge til:

–  Vi driver ikke kommersielt. Dette er kun 
hobby, men jeg tror en slik type side med vår 
måte å presentere oppdrettet, vil falle i smak. 
Travbransjen i Norge er ikke verdensledende 

– Vi har hatt henne siden hun var fem måne-
der gammel, sier Anders, mens Lars legger til:

– Det er et smekker dame. Hun gjør det så 
lett. Utfordringen er temperamentet. Det er ei 
skikkelig kruttønne!

I år setter de sin lit til Tangen Frida og Tan-
gen Siri. 3-årshoppene blir guttenes første hes-
ter i løpsbanen som er håndplukket.

– Raymond plukket tidlig ut Tangen Frida på 
stammen, og de kom hit da de var åtte måne-
der gamle. Frida er kjøpt med tanke på framti-

dig avl, mens Siri ble med i handelen. Det var to 
fine individer som vi har greid å holde planen 
med. Så får vi se om det fortsetter, men vi er i 
rute og så langt har vi 100 prosent i startpro-
sent. Det er ikke dårlig når kalenderen akkurat 
har vippet over i april, sier Romtveit.

FASES UT UNDERVEIS
– Raymond kartlegger alle hestene som kom-
mer i hver årgang. Allerede nå har han pekt seg 
ut hvem han tror kommer til å bli Lyngås Alfa 
sine største utfordrere neste år! Han er flitting, 
en nerd med positivt fortegn, forteller Anders 
Berntsen og fortsetter:

– Dette smitter over på meg, selv om jeg ikke 
har like god tid. Vi utfyller hverandre. Han 
handler noe mer på impuls, enn det jeg gjør. 

Av de seks føllene som ble født i fjor er alle-
rede to stykker gitt bort.

– Det er en betingelse for å drive slik som de 

gjør. Da må de være tøffe nok til å ta slike av-
gjørelser. De ønsker hester som kommer tiidlig 
til start, og som kan være med i toppen. Når de 
bruker såpass mye ressurser, må en også kunne 
stille såpass krav til satsingen. Viser det seg at 
emnet ikke er tilstrekkelig, er det riktig å ta ta-
pet med en gang, sier Lars som foretok en kar-
legging gjennom sommeren i fjor av 2017-år-
gangen.

MÅ PASSE MÅLSETTINGEN
– Hvordan foretar du en utvelgelse så tidlig?

– Det er type og eksteriør som avgjør. Jeg tar 
vekk individer som har det jeg mener er fysis-
ke skavanker. Dette er hester som jeg ikke tror 
hadde blitt noe i mitt opplegg. Det kan ikke bli 
noe av alle seks, men det er selvfølgelig en risi-
ko å velge feil når man tar bort noen så tidlig, 
medgir Lars.

– Det er ikke slik at de hestene er for dårlig. 

Josefine Eilertsen har jobbet hos Romtveit i fire år. 24-åringen får skryt av sjefen for sitt håndlag 
med hestene, og at hun er flink til å legge merke til småting. Her er hun ute med Tangen Siri. 

… Josefine Eilertsen fikk fotoapparat av Ray-
mond Hope og Anders Berntsen til jul? Det fulg-
te med en oppgave, nemlig å sende blinkskudd 
i retur av alle de håpefulle Hassel-hestene på 
Lørge. 

… Raymond og Anders Berntsen også eier Glo-
bal Supremacy? Impulskjøp!  – Ett par dager 
etter at vi kjøpte henne, stod hun med gaffel-
båndskade. Vi var innom retten for å få opphe-
vet kjøpet, men vi vant ikke fram. Hun vil nok bli 
avlshoppe etter hvert hun også, for hun har en 
fin stamme, sier Berntsen.

Visste du at…

Noen ganger er det bedre å ta tapet med en gang. Det 
handler ikke om kynisme, det er mer at vi prøver å være 
profesjonelle i tilnærmingen vår
Anders Berntsen

«

Vi driver ikke  
kommersielt.  
Dette er kun hobby
Anders Berntsen

«

Lars O Romtveit har drevet med avl siden han kom til Lørge for 23 år siden. I år er det Odd 
Herakles og Alm Viktor som skal betjene hopper herfra. Etter hvert har det handlet mer og 
mer om løpshester på gården, og denne treningsløypen har vært med på å lage hele fem 
Derby-vinnere!  
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når det kommer til websider og sosiale medi-
er og det å stimulere og kommunisere. Vi kom-
mer fra en bransjen hvor vi er gode på nettopp 
dette, og der ser jeg muligheter.

– Vi har ikke så mye kunnskap enda, men vi 
har hypoteser og teorier som vi ikke er redd for 
å dele. Om det kan vekke lysten hos andre til å 
avle eller kjøpe hest har vi oppnådd noe, også 
utover vårt eget hestehold. Om vi er med og løf-
ter travet, så kommer det alle tilgode til slutt, 
legger han til.  

KOMPETANSE ER REKRUTTERING
–  På siden vår er det muligheter for å sende 
inn forespørsler på hopper, om hvilke hingster 
vi ville valgt. Da gjør vi vår case på det og pu-
bliserer det slik at alle kan lese. Det er sikkert 
noen som sitter med tilsvarende hopper, så vil 
de kunne se hvem vi hadde valgt og hvorfor. 
Det å utstyre folk med kompetanse, slik at de 
kan ta berettigede valg selv, er rekruttering. 
Da føles det med en gang som noe eget, og når 
du lykkes vil det føles enda større fordi du har 
vært med og påvirket beslutningstagningen 
selv. Ikke bare valgt noe, også har det skjedd. 
Du har derimot vært med kreert det selv ved 
å opparbeide deg kompetanse, lyttet til mage-
følelse og iverksatt det. Når individet kommer 
til start, legges det til en dimensjon i både gle-
den og spenningen ved det vi liker med travet, 
sier Anders Bentsen.

NOE EGET MED OPPDRETT
– Delaktighet har jeg stor tro på, både for mot-
ivasjonen og viljen. Det er et kjempepoeng å 
sette folk i stand til å ta valg selv. Det er et bra 
tiltak, skyter Lars inn.

– Dette merker jeg selv også med Tangen Siri 
og Tangen Frida. Selv om vi har eid dem fra de 
var føll, er det ikke vårt oppdrett. Det blir ek-
stra spennende med hva det blir ut av det vi har 
sopt sammen, sier Anders Berntsen.

– Først da får vi svar på om vi er helt på vid-
dene, eller om det er noe i det, legger han til. 

BRUTALT ÆRLIG
– Føler du et forventningspress, Lars?

– Nei, jeg gjør ikke det for jeg har vært bru-
talt ærlig på tilbakemeldingene. Det skal ikke 
komme noen negative overraskelser, selv om 
det selvsagt er forventninger.  Jeg håper at vi 
skal klare å bekrefte at planen er mulig å gjen-
nomføre. Vi utfyller hverandre på et stort om-
råde. De sitter med det teoretiske verktøyet, 
mens jeg bør ha den praktiske erfaringen. Kla-
rer vi å anvende dette, så kan de unngå endel 

tabber som jeg allerede har gjort.
– Det er ikke sikkert at vi treffer stjerna i 

denne perioden, men jeg er overbevist at det 
vil komme noe bra, sier Lars.

FRA KLASSISK DELTAGELSE TIL SEIER?
– Hvor høyt er lista lagt i år?

– Vi håper på klassisk deltagelse, sier Anders 
som plutselig er blitt beskjeden.

– Neste år sikter vi enda høyre. Da er målet 
å være med å prege forsidene på Trav- og Ga-
lopp-Nytt. Hvis Lyngås Alfa ikke har tatt knek-
ken på meg før vi kommer så langt! Bruker hun 
den tøffe mentaliteten sin riktig, kan det bli 
veldig bra, mener Lars. 

Dette er første fase. Det er fra 2020 det vir-
kelig gjelder. Da får vi svar på om dette prosjek-
tet er «helt hassel»!

PS: Laeskog Røvern kom aldri til start. Han 
fikk alle sjanser, også som ridehest. I januar i 
år ble han avlivet. 

Jeg håper at vi skal klare å bekrefte at planen er mulig å 
gjennomføre
Lars O Romtveit

«

I fjor fikk «Hassel-gutta» seks føll på seks hopper. I år har de fått merke at det ikke er så lett. Tangen Gry ble ikke drektig tross fire forsøk i fjor, mens 
Haukeli Hildur kastet etter Ingbest i vinter. Spang Terna (bilde) derimot fødte et velskapt hoppeføll etter Fjord Jerven.  


