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Det har vært en tøff 
høst for eierne Kjell 
Arne Ness og Gøran 
Antonsen. Ikke rart 
tårene kom, da Lionel 
søndag igjen viste 
klasse på travbanen.
EVEN ELVENES/EquuS
sporten@smaalenene.no

MYSEN: Travstjernen Lionel er 
tilbake, og kvalifiserte seg søn-
dag for verdens hardeste trav-
løp Prix d’Amerique, i slutten 
av januar. Det etter å ha blitt 
toer på Vincennesbanen uten-
for Paris bak Bold Eagle.

– Der og da følte jeg på tiden 
fra meldingen om doping kom. 
Tankene mine slo i galopp, tå-
rene kom, innrømmer deleier 
Gøran Antonsen.

– En berg og dalbane
Året 2016 vil aldri glemmes av 
herrene Antonsen og Kjell Arne 
Ness. Begge innrømmer å ha 
vært med på en berg og dalbane 
av følelser. 

– Vinteren var som en ønske-
drøm, Lionel tok hjem store 
premier og merittsterke trium-
fer. Vi svevde på en sky. Alt var 
på stell fram til dagen da jour-
nalistene begynte å ringe, noen 
kom også på besøk. Lionel var 
tatt for ulovlig medikament-
bruk. Han var gitt stoffet ko-
bolt. Jeg fikk sjokk, jeg gikk 
bortimot i kjelleren, understre-
ker Gøran Antonsen. 

– Heldigvis, min kone Elin og 
min far Cato sto opp bak meg, 
og oss. Treneren med stall rett 
ved Momarken tenker på Kjell 
Arne, eller Lionels andre eier, 
«Pip» som han kalles. De fikk 
begge en voldsom reaksjon da 
Lionel travet seg inn i verdens-
toppen igjen søndag. 

– Uglesett på butikken
– Den første uken etter nyheten 
om doping dukket opp var for-
ferdelig. Jeg gruet meg i å ta tu-
ren på jobb, til å møte opp på 
travbanene for å kjøre løp. Når 
fruen og jeg handlet på Rema 
1000 kom folk bort og gratulerte 
med Lionels suksess. Det var før 
dopinghistorien. Turene til 
Rema i etterkant var ille. Jeg føl-
te meg rett og slett uglesett, 
uten at det egentlig behøvde 
være slik, fortsetter Gøran. 

– En slik reaksjon fikk aldri 
jeg. Derimot var jeg oppriktig lei 
meg for, og svært irritert over, at 
Lionel hadde tatt fra andre hes-
ter gode premiepenger med 
urent middel i kroppen. Gøran 
og jeg var også inne på at han 
kunne ha konkurrert med dop i 
kroppen da det gikk som best, 
altså sist vinter. Det spørsmålet 
plaget veldig, forteller «Pip». 

Fikk hard medfart
Gutta fra Mysen, Antonsen og 

Ness, fikk medfart i dagene etter 
at Lionel ble tatt. På sosiale me-
dier gikk diskusjonen med vold-
somme ord og harde påstander. 

– Den første uka var desidert 
verst. Den var tung. Med erfa-
ring visste jeg at innlegg ville 
komme, og prøvde å unngå å 
lese om hesten og meg selv. Jeg 
må si at de første dagene var 
jævlige. Det gikk ikke å rette opp 
nakken, medgir Gøran.   

– Situasjonen rundt Martin 
Johnsrud Sundby og Therese Jo-
haug, landets skiess, kan den 
sammenlignes med den du var 
igjennom, Antonsen?

– Interessen for ski er umåte-
lig stor i Norge, men det er man-
ge travinteresserte der ute også. 
Jeg forstår Johnsrud Sundby og 

Johaug veldig godt. Det de har 
vært igjennom, og fortsatt er 
inne i, er et helvete, understre-
ker han. 

Tøft for kreftsyke «Pip
Historien Lionel og eierne, har 
gitt sleivbemerkninger, påstan-
der og skapt snakk på bygda. 

– Nettopp, det er selve poen-
get, sier Gøran. 

Kjell Arne Ness, «Pip» tar or-
det og fortsetter;

– Jeg forstår samtidig hvorfor 
folk i sosiale medier reagerte. 
Hadde jeg ikke eid hesten selv, 
ville jeg til og med vært i samme 
bås; Lionel suksess, ble det 
brukt dop for at den skulle bli så 
bra? Er hesten virkelig så god? 
Det er guds lykke at han faktisk 

ble tatt. Jeg vil absolutt ikke stå i 
front for å forsvare bruk av ulov-
lig medikamenter. Ikke være seg 
til mennesker eller dyr. Tenk, 
hesten kan ikke snakke. Den tar 
det den får. Jeg tenker på dyret 
nå. 

– Du har selv hatt en ekstra 
strabasiøs høst, Ness? 

– Omtrent samtidig som av-
sløringen av bruk av kobolt fant 
legene kreft i begge lungene 
mine. Nå skal jeg ikke utbasu-
nere all verden om dette, men 
jeg har vært heldig. Behandlin-
gen har virket veldig bra, videre 
ser det ut til at plagene med 
leddgikt er over. Dessuten, jeg 
understreker dette; under ved-
varende cellegiftbehandling i 
høst har jeg sittet sammen med 

Lionel tilbake i toppen etter den positive dopingprøven

Livet smiler igjen       f

OPPTUR: Søndag travet Lionel inn til andreplass i Grand Prix du Bourbonnais i Paris og sikret seg samtidig plass                        i s

og Gøran Antonsen var dette en stor opptur etter at hesten avla positiv dopingprøve under Oslo Grand Prix i juni.  
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Gokarttalentet Emil 
Heyerdahl (14) har 
fått pengehjelp fra 
selveste Petter Sol-
berg for å finansiere 
drømmen om å kjøre 
formelbil i 2017.
RogeR ØdegåRd/IndRe 
AkeRshus BlAd
sporten@smaalenene.no

TRØGSTAD: Gjennom «I belie-
ve in you»-prosjektet har 
norsk motorsports største 
stjerne, Petter Solberg, gitt 
10.000 kroner til 14-åringens 
Formel-drøm. På sin face-
bookside skriver Spydeberg-
mannen: «Jeg brenner for ta-
lentutvikling! Dette «I believe 
in you»-prosjektet støtter jeg 
fordi det er ren handling og 
rene ord for pengene. Jeg opp-
fordrer alle som vil talenter i 
norsk idrett vel å gå inn og bli 
kjent med dette prosjektet! Jeg 
fant det naturlig å støtte det 14 
år gamle bilsporttalentet 
Emil!»

Nytt konsept
«I believe in you» er et prosjekt 
som OL- og verdensmester i 
kombinert, Fred Børre Lund-
berg, har dratt i gang i samar-
beid med Guri A. Johnsen som 
tidligere jobbet i olympiatop-
pen.

Dette etter en sveitsisk mo-
dell – «Crownfunding» – som 
har vært en suksess der i lan-
det. Med på å drifte prosjektet 
har de fått fotballspiller Sol-
veig Gulbrandsen, brettseiler 
Jannicke Stålstrøm og ver-

densmensmester i curling, 
Steffen Walstad.

– Det er en kjensgjerning at 
mange ambisiøse utøvere i en 
rekke idretter jobber livet av 
seg for å få sponsorer og øko-
nomien til å gå sammen. 
Gjennom det nye prosjektet 
kan de samarbeide med I be-
lieve in you og få en ny mulig-
het til å skaffe seg sårt til-
trengte midler til satsingen 
sin, forteller Steffen Walstad.

Dette skjer ved at utøverne 
melder inn sine prosjekter og 
hvilke sum de ønsker å få 
samlet inn i løpet av et gitt 
tidsrom. Dersom konseptet 
blir godkjent av I believe in 
you, vil de gjennom gruppas 
hjemmeside få muligheten til 
å presentere og profilere seg.

Alt eller ingenting
– Realitetene er imidlertid kla-
re: Dersom utøverne ikke kla-
rer å samle inn det satte pen-
gebeløpet til avtalt tid, får de 
ikke et rødt øre. Da får giveren 
sin sum tilbakebetalt. Så her 
må utøverne stå på hele tiden, 
forteller Walstad.

De som støtter utøverne, be-
drifter eller privatpersoner, 
kan på sin side vente seg noe 
tilbake i form av hyggelige til-
bakemeldinger eller andre til-
tak fra utøveren, avhengig av 
bidragets størrelse, sier Wal-
stad.

– Meldte interesse raskt
– Dette var noe vi raskt meldte 
vår interesse for. Vi ble god-
kjent som ett av 23 utplukkede 
prosjekter som ruller og går i 
dag, sier Erik Heyerdahl, Emils 
pappa, som fikk oppleve at in-

gen ringere enn Petter Solberg 
var først ute med å åpne lom-
meboka for å bidra til sønnens 
satsing.

– Per i dag har vi fått inn i 
overkant av 20.000 kroner av 
de 40.000 vi har satt som øn-
skemål i kronerullingen. Det er 
bare å krysse fingrene for at vi 
kommer i mål, sier Erik Heyer-
dahl.

Familien bor på Løken i Aur-
skog-Høland, men gutten kjø-
rer for NMK Trøgstad. Så langt 
har 14-åringen hevdet seg helt 
i norgestoppen i gokart og er 
på Team Norway, Norges Bil-
sportsforbunds satsingsgrup-
pe. Målet til bilsporttalentet er 
neste sesong å prøve seg i en 
formelbil i den svenske STCC-
serien.

Andre litt mer kjente utøve-
re som er med i kronerullings-
prosjektet er skøyteløper Kris-
toffer Fagerli Rukke, kunstlø-
per Anne Line Gjersem og ori-
enteringsløper Silje Ekroll Jah-
ren.

Emil (14) får 
kjendis-hjelp

STØTTER LOKALT TALENT: Petter Solberg var raskt ute med å gi NMK Trøgstads gokartfører Emil 
Heyerdahl støtte i Idretts-Norges nye kronerullingsprosjekt «I believe in you».               FOTO: PRIVAT

KLAR TALE: Detter skrev 
Petter Solberg på Facebook.

n       for eierne

s                        i storløpet Prix d'Amerique siste søndagen i januar. For eierne Kjell Arne Ness 
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unge mennesker i 20-årene. 
Selv har jeg passert 60 år nå, og 
fått opplevd så uendelig mye. 
Nei, går jeg bort etter hvert, så 
er det sånn. 

«Pip» Ness er ingen mann 
som tuller seg inn med bomull, 
han har evnen til å snakke rett 
ut. 

Takk til mange
Søndag var altså Lionel tilbake 
på kun høy og havre. 

– Det var så deilig å få den be-
kreftelsen. Jeg takker mange 
for at vi er der vi er nå. Daniel 
Redèn som hesten står hos, 
toppkusken Örjan Kihlström 
som har tatt godt vare på Göran 
og meg, og ikke minst Gøran 
som jeg er blitt svært glad i. 

Husk på at Gøran fortsatt er i 
20-åra. Hadde jeg vært like 
voksen som han da jeg var i 
samme alder, kunne jeg blitt 
hva som helst, avslutter Kjell 
Arne Ness. 

– En ting. Gøran Antonsen 
smetter inn. 

– Lionel skal jeg ha med i et 
løp på Momarken i våres. Det 
drømmer jeg om. Og jeg drøm-
mer også om å få fylt opp hele 
publikumsplassen med tilsku-
ere. Vi går mot en deilig tid nå, 
avrunder unge Antonsen – vel 
vitende om at Lionel er tilbake 
som en av verdenstoppene i in-
ternasjonal travsport. 


