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lom bakkeintervaller, dreussrridning 
og ridning og kjøring i vannet om som-
meren og på isen om vinteren. 

– Kaldblodsene trenes fire ganger 
i uken mens varmblodsene får to til 
tre økter. Det er kalblodshesten som 
står mitt hjerte nærmest, innrømmer 
Trond. 

– Treningen av travere har forandret 
seg enormt. Før skulle alle kaldblod-
sene kun gå i arbeid, og det var nesten 
forbudt å kjøre i speedcart. Den tiden 
er forbi. Vintilla var vel den som snudde 
det, for hun ble trent lettere, og det fun-
gerte jo!, sier 63-åringen, som nå har ut-
viklet et nytt treningsopplegg sammen 
med Erik. 

– Det er noe vi har kommet fram til 
underveis, sier Trond. 

– Bruker dere puls- og laktatmålin-
ger? 

– Nei, vi bruker hodet. Jeg er for gam-
mel til å stole på slikt, sier Trond med 
et smil. 

SÅ MØRKT UT FOR KOLNES TOM
63-åringen skor alle hestene selv. 

– Nesten alle går barbeint i løp, og de 
fleste går med såler og silikon hjemme i 
trening. Det er bra for leddene samtidig 
som det kan være steinete på noen av 
veiene vi trener. Vi leddbehandler nes-
ten aldri, forteller Trond. 

Ellen Schmedling, veterinær og kiro-
praktor, er en viktig brikke for sukses-
sen. 

– Vi har et tett samarbeid med Ellen 
som holder til i nærheten. Hun er ma-
gisk. Tidligere trodde vi Myhreng Brage 
hadde en hjertefeil og han skulle inn til 
EKG. Det viste seg at det var for trangt 
mellom ribbeina, så etter at Ellen knakk 
det opp ble det helt fint, sier Erik impo-
nert.

Myhreng Brage har vunnet fire av 
åtte løp i år. Kolnes Tom har vunnet 
fem av ni, hvorav to er V75-løp. Begge 
5-åringene kom inn på stallen på tam-
pen av 3-årssesongen. 

– De to har trent mye sammen. De 
har fulgt hverandre i grunnlag og tid, 
men nå har Kolnes Tom dratt unna. 
Myhreng Brage slet mye med bakknær-
ne og har vokst og trøblet en del. Han 
startet derfor ikke før i mai som 4-åring 
etter at vi fikk ham, men han har vært 
veldig flink, sier Erik. 

At Kolnes Tom skulle bli så god som 
han er blitt var ikke gitt da han kom til 
Skofsrud. 

– Han hadde revet av 50% av festet på 
den ene bøyesenen. Han fikk ikke stam-
cellebehandling ettersom det var for 
sent. Lars Moen på Bjerke dyrehospi-
tal sa at det ville være vanskelig å få i or-
den igjen. «Tom» har trøblet en del med 

kroppen. I starten ble han behandlet av 
Ellen annehver uke. Vi kan være stole 
av den jobben vi har gjort med ham, sier 
Erik.

– Han startet ikke før i april som 
4-åring. Han vant i comebacket og og 
utviklet seg mer og mer. Det er en tekni-
ker av en annen verden. Dessuten drar 
han fordel av at han er liten og lett, leg-
ger han til. 

UHELDIG MED SESONGEN
I månedskiftet mars/april ankom Dok-
tor Jaros stallen. Hingsten har vært til 
avlstjeneste hos Jørgentvedt (bare en 
mils kjøretur unna, hvor han blir kjørt 
bort og tappet) i sin debutsesong i avlen 
mens han har stått i trening hos Skofs-
rud. Sesongen på travbanen har dog vært 
preget av utur og ikke blitt som ønsket. 

– Han debuterte for oss på Åby under 
Olympiatravsdagen og spurtet veldig 
bra til annen da, forteller Erik og fort-
setter:

– Gangen etter skulle vi starte i Fin-
land, men da ble han rammet av trans-
portsyken på vei dit. Heldigvis ble han 
helt fin igjen. Det er egentlig rart at det 
gikk så fort over, for han var skikkelig 
dårlig. Gangen etter var på OGP-dagen 
på Bjerke. Da sjanset vi litt med å slakke 
ned sjekken for å se om han løste bedre 
fra start, men han fikk ikke nok støtte og 
galopperte.

Én start til har 8-åringen rukket å 
gjøre i Skofsruds regi.

– I stayerløpet sist var han ukurant, 
men han er behandlet i framknærne 
etter det. Nå er han på gang! Han har 
egentlig hatt fin form hele tiden. Han 
våknet til liv da avlssesongen begynte, 
sier Erik og skryter av 8-åringens ge-
mytt. 

HÅPER Å LYKKES I SISTE FORSØK
Vanligvis reiser Erik på travkjøring ale-
ne, men på lørdag setter hele familien 
seg i bilen og kjører de 15 minuttene det 
tar bort til Momarken travbane. Fire 

hester er med på hengeren. 2-årige Dan 
Viking (e Järvsöviking) skal ut i sitt før-
ste mønstringsløp. 

– Han er vår og det er jeg som kjører 
med ham. Det er en jeg har skikkelig tro 
på. Han har gjort alt riktig fra dag én, 
sier Trond og smiler.

Chamsiin kommer til start i løp to 
med to strake annenplasser. I V75-3, 
kvalifisering til grunncupen, jakter 
Myhreng Brage årets fjerde seier. Far og 
sønn Skofsrud håper å vinne Ole Uttis-
ruds minneløp med Doktor Jaros.

– Han står veldig fint inne i løpet. Jeg 
har aldri vunnet Ole Uttisruds. Nå har 
vi sjansen. Det hadde vært veldig artig, 
sier Trond. Et annet løp han husker å 
ha vunnet er derimot Thor Østbys min-
neløp. Og det var ikke med hvem som 
helst! 

– Jeg vant Østbys minneløp i ’94 med 
Alm Svarten. Han hos hos meg på Mo-
marken i blant da det passet slik med 
tanke på starter. Jeg kjørte ham flere 
ganger i løp, sier Trond og smiler.

– Jeg kjørte ham for første gang som 
3-åring, og siste gang som 23-åring. 
Han stod her det siste året han levde. 
Han skulle stå til avlstjeneste, men vi 
fikk ikke tappet ham. Det var en snill 
hingst, men han var veldig spesiell og 
hadde egne meninger, mimrer Trond, 
og Erik legger til:

– Vi kunne ikke ta i ham da vi kjør-
te, da reiste han. Han skulle bestemme 
selv. 

Lørdag er altså sjansen tilstede for 
å vinne 70 000 kroner i Ole Uttisruds 
minneløp med Doktor Jaros som eies 
av Jarle Hennig Stødle og svigersøn-
nen Magnar Aase. Det kan bli den siste 
starten i Skofsruds regi ettersom avta-
len utgår nå som avlssesongen straks er 
over.

– Vi får dog inn en ny hest 1. septem-
ber. Bork Odin, avslører Erik med et 
smil. 28-åringen legger hele sjelen sin i 
arbeidet med hestene og slikt gir resul-
tater. 

Chamsiin (venstre) og Match This One er bestevenner og takler ikke 
å være unna hverandre. Da Chamsiin ble solgt i vinter sluttet begge 
å spise, så Erik (og Henning Kongsbak) måtte kjøpe ham tilbake! – 
De er så knyttet sammen at Match This One kan gå løs etter når jeg 
kjører Chamsiin, sier Erik og smiler.

Prognosen var dårlig for Kolnes Tom da han kom til 
Skofsrud etter Kriteriet. I år har 5-åringen vunnet to 
V75-løp. Totalt er det blitt seier i halvparten av hans 
22 starter.

Myhreng Brage har vunnet fire av åtte 
løp i år. Lørdag jakter 5-åringen sin 
første V75-seier i V75-3.

Pappa er uvurderlig. Det er bare sjarmør
etappen igjen
ERIK SKOFSRUD OM ARBEIDET I STALLEN 

«

Bjerke travbane
Fredag 11. september

Bestilling av VIP-plasser
Buffet, kald og varm mat, dessert. 

Pris per pers: Kr 425
Skriftlig påmelding til: 

laila.stolpnes@travsport.no
Bestilte plasser vil bli forhåndsfakturert, 

drikke betales ved bordene.
VIP-plasser er forbeholdt profesjonelle trenere og de som har godkjent kreditt

2015


