Arve Gudbrand Blihovde

En mödosam ankomst
Det är inte utan att jag sänder en tacksamhetens tanke över att sitta bakom ratten på ett fyrhjulsdrivet
fordon när de sista backarna och hårnålskurvorna upp mot Svingvoll forceras. Vi är på väg med ett sto
som ska betäckas med Atom Vinter och har letat oss fram på småvägar ovanför Lillehammer. Målet
för resan är gården där Arve Gudbrand Blihovde håller till – mannen bakom stjärnor som Atom
Vinter och Alv Richrop. Väl framme lägger vi märke till de starkt sluttande beteshagarna och det
ganska oansenliga stallet medan vi bjuds på förtäring i den då inte helt färdigbyggda villan.
Många järn i elden
Det är nu ett tjugotal år sedan denna resa företogs, men
Arve är still going strong och har ett tiotal hästar i olika
åldrar. Avelsverksamheten är uppbyggd på några ston.
Han äger även och driver Skei Seter, en anläggning med
fyra rymliga timmerhus med plats för 20 personer i vart
och ett. Här finns möjligheter för golf (18-hålsbana),
tennis, skidåkning och naturupplevelser i en fantastisk
miljö.
Två stora
Den häst som framför allt sammanknippas med Arve
Gudbrand Blihovde (bilden) är naturligtvis Atom Vinter.
Med en karisma liknande Järvsöfaks´var han sin tids
stora stjärna i Norge med 8,3 miljoner inkört på

12 säsonger, 130 segrar och ett rekord på
1.21,5. Många minns säkert hans
spektakulära och bejublade
segerdefileringar efter trium- ferna i
samband med Elitloppet på 90-talet. I
likhet med Järvsöfaks gjorde Atom Vinter
(bilden) även PR för travet och
kallblodsrasen genom att delta i en mängd
arrangemang runt om i landet.
Alv Richrop ( e. Lindy´s Crown u. Mrs.
Novak har väl kommit något i skuggan av
Atom Vinter, men denna unghäststjärna
sopade rent i många större uppgörelser
med Tron Skauen vid tömmarna såsom Ulf Thoresens Minneslopp, Knut Bondes Pokal och Ragnar
Thorngrens Minneslopp. Alv Richrop blev sedan avelshingst med många avkommor i Norge och även
några i Sverige. Han är bland annat far till miljonären Alv Alvson.
Ny talang
För tjugo år sedan hemförde Blihovde Nils A Skjolds Aereslöp på Bergen Travpark med Atom Vinter
och i fjol kunde han lägga beslag på segern i samma lopp med treårige Atom Ekspress (e. Frigg
Mollyn u. Bondie e. Atom Vinter). Hästen visade tidigt stora fartresurser men växte en del och fick
inte travet att stämma. Enligt norsk expertis kommer han att tillhöra de bättre i årgången om han
stabiliserar sig.

