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I denne bakken trente Tamin Sandy i sine glansdager. Nå går Ninepoints Lover sine intervaller her.  Foto: Steinar Bendiksvoll

Fikk med drømmehesten 
hjem fra sommerjobb

Ailin Berg-Almaas (18) fikk ri Ninepoints Lover i montédebuten for Jörgen Westholm i fjor,  
og det endte med seier. Etter endt sommerjobb fikk hun ta med seg vallaken hjem til Norge. 
Så langt i år er det blitt to triumfer, og lørdag er det klart for V75 på hjemmebanen Leangen.

Oda Nakken
oda@tgn.no

Ailin Berg-Almaas har drevet med hest 
store deler av livet.

– Min mor, Anne Mette Berg-Chris-
tiansen, har drevet med trav i mange 
år, og red tidligere monté. Det var hun 
som fikk meg interessert i travspor-
ten. Da jeg var ni år fikk jeg min før-
ste egen ponni, shetlandsponnien Run 
DMC. Det var den ponnien jeg kjørte 
mine første ponniløp med, forteller 
Berg-Almaas.

Run DMC var en ponni hun lærte 
mye av.

– Hun var ikke så god, og vi vant kun 
ett løp på fem sesonger sammen. Like-
vel syntes jeg det var morsomt å kjøre. 
Run DMC var ingen enkel ponni å hånd-
tere, og det var mange utfordringer. På 
grunn av det lærte jeg meg tidlig å hånd-
tere litt krevende hester. Det er nok det 
viktigste jeg har tatt med meg videre fra 
ponnitiden, sier Berg-Almaas.

HEST I KONFIRMASJONSGAVE
Som 16-åring tok Berg-Almaas både 

monté- og ungdomslisens for å kjøre 
stor hest.

– Jeg kjørte mine siste ponniløp i 
2019, men tok lisensen for stor hest året 
før. I 2018 vant jeg en premiekjøring på 
Nossum travbane samt et montéløp på 
Leangen, så jeg fikk en ganske god start 
i løpsbanen med stor hest, forteller 
Berg-Almaas.

– Trives du best med å ri eller kjøre 
løp?

– Jeg synes det er mest morsomt å ri, 
da det er i monté jeg føler at jeg hevder 
meg best. Når det er sagt sier jeg ikke 

nei takk til å kjøre noen løp heller, sier 
Berg-Almaas.

Da hun var 15 år fikk hun sin første 
egen travhest.

– Min første egen travhest fikk jeg i 
konfirmasjonsgave, og det var et føll 
med navn Creek’s Surprise. Han var 
familiens eget oppdrett. Dessverre 
brakk han beinet som 2-åring, dagen 
før han skulle starte mønstringsløp, så 
han rakk aldri å komme til start før han 
måtte avlives. Det var veldig trist. Jeg 
fikk ingen ny egen hest før Ninepoints 
Lover, men jeg har drevet med fami-
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liens hester i mellomtiden, forteller 
Berg-Almaas.

SOMMERJOBB HOS WESTHOLM
I fjor hadde ungjenta sommerjobb hos 
Jörgen Westholm som holder til ved 
Romme i Sverige.

– Der fikk jeg Ninepoints Lover som 
passhest. Han galopperte ofte i sulky-
løpene, så Jörgen ønsket å teste ham i 
monté. Da fikk jeg lov til å ri. Det end-
te med en ganske overlegen seier, og 
jeg fikk et veldig godt inntrykk av hes-
ten. Jeg fikk lov til å ri flere løp på ham 
den sommeren, og jeg skjønte fort at 
dette kunne være noe å bygge videre på.  
Ninepoints Lover er en veldig sterk og ær-
lig hest, sier Berg-Almaas og fortsetter:

– Jeg ble veldig glad i Ninepoints  
Lover, og derfor spurte jeg Jörgen om 
jeg kunne få kjøpe han. Etter hvert ble 
vi enige om en pris, og Ninepoints Lo-
ver ble med meg hjem til Norge i august.

Norgesoppholdet kunne ha startet 
bedre.

– Dagen etter at han kom til meg ble 
han sparket av en annen hest ute i luf-
tegården. Såret satt langt ned på beinet, 
og det var vanskelig å få det til å gro. Det 
hele endte med at Ninepoints Lover 
måtte stå to og en halv måned på boks 
før han ble bra igjen, forteller Berg- 
Almaas.

– MÅ TRENES HARDT
I 2018 startet Ailin på Wången travgym-
nasium i Sverige, og i november i fjor, 
etter at sårskaden hadde grodd, tok hun 
med seg Ninepoints Lover til skolen.

– Siden da har han trent på. Vi har 
flotte treningsforhold på Wången med 
tre rettstrekker med ulik lengde, en 
bane på 1000 meter, milevis med skogs-
veier, ridehus, ridebane og longerings-

grop. Det gjelder egentlig bare å være 
kreativ for å finne ut hva som passer 
best for den enkelte hesten. Ninepoints 
Lover er en hest som må trenes hardt. 
Hvis han får fri i for mange dager får 
han altfor mye overskudd, og da er han 
ikke så grei å kjøre med. Trenes han 
jevnlig er han en veldig snill og trivelig 
hest å holde på med. Nå går han inter-
valler to-tre dager i uka, og i mellom får 
han rideturer og joggeturer. Tre dager 
før løp må han tømmes ordentlig i tre-
ning, sier Berg-Almaas.

Etter at Berg-Almaas tok over tre-
ningsansvaret for 6-åringen har han 
også travet i sulkyløpene han har star-
tet i.

– Før gikk han med både hodestang, 
murphyblender og entomsbitt, men nå 
går han kun med murphy. Ninepoints 
Lover sliter fremdeles litt på svingene, 
men det går absolutt rett vei, forteller 
18-åringen med et smil.

På selekammerset i Åsenfjord henger det �ere kranser som minne om storløpstriumfer. Ailin håper at Ninepoints Lover en dag kan få sin egen. Foto: Steinar Bendiksvoll

Jeg fikk lov til 
å ri flere løp på 
ham den som-
meren, og jeg 
skjønte fort at 
dette kunne 
være noe å byg-
ge videre på

I sin siste start 
både overras-
ket og impo- 
nerte han meg 
stort

Før gikk han 
med både hode- 
stang, murphy- 
blender og en-
tomsbitt, men 
nå går han kun 
med murphy
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– Hva har du gjort for å få ham til å 
rette seg opp?

– Tidligere slet han veldig med lås-
ninger i bekken og rygg, men det begyn-
ner vi nå å få kontroll på. Marit Sæther 
Draveng har gjort en veldig god jobb 
med å behandle ham alternativt, Olav 
Følling har hjulpet til litt med aku-
punktur og veterinær Lise Westergren 
har vært til stor hjelp når det kommer 
til behandling. Jeg tror det er mye av 
grunnen til at Ninepoints Lover nå også 
traver i vogn.

– VELDIG SPENT
Lørdag skal vallaken trave 3180 meter i 
jakten på V75-triumf.

– Distansen tror jeg skal passe ham 
godt. Ninepoints Lover har gått flere 
langløp tidligere, og det har vært hans 
favorittdistanse. Han er en sterk og en-
taktet hest, så han er avhengig av tempo 
underveis. Hvis det blir tempo i løpet 
kan han by på gode avslutninger. Det 
beste med denne hesten er at han alltid 
går til mål, og at han alltid gjør så godt 
han kan. Han har psyke av stål. Jeg er 
veldig spent på hva han kan få til lørdag, 
sier Berg-Almaas.

Så langt i år er 6-åringen ubeseiret 
foran sulky.

– Da han tok sin første seier i min regi 
på Leangen 22. februar hadde han mye 
krefter spart i mål, og da fikk jeg virkelig 
tro på at dette kunne bli bra. I sin siste 
start på Leangen 29. mars både overras-
ket og imponerte han meg stort. Da lå 
han langt bak i feltet, men spurtet for-
bi alle konkurrentene på oppløpet. For 
å være helt ærlig visste jeg ikke at det 
bodde så mye i ham som han viste da. 
Jeg tror mange fikk øynene opp for ham 
etter det løpet, forteller Berg-Almaas og 
legger til:

Ailin Berg-Almaas og Ninepoints Lover 
har fått god kjemi. Her får vallaken en 
beroligende klapp i panna. 
  Foto: Steinar Bendiksvoll
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En yngre Ailin sammen med sin første ponni, Run DMC. – Hun var ingen enkel ponni å 
håndtere, forteller Berg-Almaas.  Foto: Steinar Bendiksvoll

Ailin Berg-Almaas og Ninepoints Lover på vei opp bakken. Vallaken trives godt med å 
trene hardt.  Foto: Steinar Bendiksvoll

– Ninepoints Lover har også levert 
fine innsatser i monté så langt i år med 
to annenplasser og én tredjeplass. Han 
virker å være i veldig god form.

Selv skal Ailin kuske Racer Coin for 
Thor Arne Larsen i et ungdomsløp som 
går utenfor V75.

I TAMIN SANDYS HOVSPOR
Siden februar har Berg-Almaas vært 
hjemme i Åsenfjord og hatt hjemme-
skole. Da foregår treningen i den sam-
me bakken hvor Tamin Sandy (tjente 
6,4 millioner) trente. Etter V75-løpet 
lørdag går turen tilbake til Wången.

– Min stefar, Håkon Magnus Berg-
Christiansen, eide Tomali Sandy, og 
hans far igjen, Olav Christiansen, eide 
Tamin Sandy. Når jeg er hjemme tre-
nes Ninepoints Lover i den samme bak-
ken hvor Tamin Sandy trente, men in-
tervallene kjører jeg litt annerledes. 
Med Ninepoints Lover kjører jeg lengre  
intervaller i roligere tempo. Tamin  

Sandy gikk kortere intervaller fortere, 
sier Berg-Almaas og legger til:

– Jeg har ingen forhåpninger om at 
Ninepoints Lover skal bli like god som 
Tamin Sandy, men min stefar tror at 
han kan trave 12,0/2100 den dagen han 
går svingene rett og er helt i orden.

– Har du noen personlige minner fra 
Tamin Sandy?

– Jeg var med og gjorde deler av det 
daglige arbeidet med ham mens han lev-
de sine siste glade pensjonistdager. Han 
var en utrolig snill hest som jeg fikk gå på 
turer med og ri litt på, sier Berg-Almaas.

BLE NORGESMESTER
I fjor kom Ailin inn som reserve og fikk 
ri Norgesmesterskapet i monté. Det 
kunne ikke endt bedre.

– Det å bli Norgesmester er det stør-
ste jeg har opplevd på travbanen så 
langt. Før det hadde jeg stort sett bare 
ridd løp på Leangen, så det var gøy å få 
ri på Østlandet. Jeg hadde ingen for-
ventninger om at det skulle gå så bra 
som det gjorde, så det var en veldig ar-
tig opplevelse. Etter mesterskapet har 
jeg fått flere bekjentskaper, og jeg føler 
også at flere utenfor Trøndelag la mer-
ke til meg i løpsbanen, forteller Berg-
Almaas.

Monté er noe hun vil satse videre på.
– Jeg er inne i mitt siste skoleår på 

Wången. Planen er å studere videre, 
hvis jeg kommer inn på noen av skolene 
jeg ønsker. Jeg har søkt meg inn på sko-
ler som tilbyr studier knyttet til øko-
nomi og ledelse. Hvis det ikke blir noe 
av, har jeg også jobbtilbud hos Jörgen 
Westholm. Uansett hva det blir til kom-
mer jeg til å satse videre som monté- 
rytter, og jeg er veldig klar for å stille 
opp i NM som tittelforsvarer i år, fortel-
ler Berg-Almaas.

Ailin deltok i NM for montéryttere for 
første gang i fjor, og gikk helt til topps. I 
år er hun klar til å stille som tittelforsva-
rer.  TNG-foto/LB




