Arvikatravet 100-årsjubilerar

Wermlands Trafvaresällskap, bildat 1882, är landets äldsta. Hundraårsjubileet 1982 firades med trav i
dagarna två, och det föll sig naturligt att det högst daterade loppet, Arvika Jubileumslopp, var utskrivet för
kallblod. Som en jämförelse kan noteras att förstapriset i denna uppgörelse var 10.000 kronor, medan
segrarna i alla övriga lopp erhöll 2.000 kronor.
Favoriterna
Vintilla var naturligtvis storfavorit efter en rad imponerande lopp, men det skulle visa sig att hennes
dagsform inte riktigt var på topp. Som främsta opponenter nämndes Pål Best och Kinge Stjernen.
Deltagare
Så här såg startlistan ut:
2100 meter: Raino Spenter, Pile Palle.
2120 meter: Pilvina, Fixy, Skogsdrutten, Kinge Stjernen, Nösterappa.
2140 meter: Finskogs Prinsen, Terne Tu.
2160 meter: Pål Best, Vintilla.
Löpningsförlopp
Pile Palle (Hilmer Haglund) var snabbast ur groparna av hästarna i första fållan och inledde första varvet i
30-tempo, närmast följd av Raino Spenter (Bo Arne Jansson) och snabbstartande Kinge Stjernen (Alf
Persson). Av övriga tilläggshästar hade Nösterappa (Brede Killingmo) snart tätkontakt, medan Pål Best
(Gunnar Diskerud) tappade 20 meter på en startgalopp.
När 800 meter återstod övertog Nösterappa kommandot. Kinge Stjernen felade strax före slutsvängen, som
tvåa. I stället hade Terne Tu (Per Ulven), Pål Best och Vintilla (Leif Kjöniksen) anslutit, men ingen av
dem kunde på allvar hota Nösterappa som på lätta fötter gled undan till en klar seger.
Vinnaren noterade 1.28, 3, medan Pål Best och Vintilla landade på 1.26,8 respektive 1.26,9.
Kombattanterna
Nösterappa (e. Grans Piril-Nöstefly) tillhörde väl inte riktigt toppskiktet bland norska kallblod. Inget
förringande om hennes insats, men som vanligt på den här tiden spelade tilläggen en väsentlig roll för
slutresultatet. Nösterappa fick i Juve Elden en relativt framgångsrik avkomma.

Pål Best (e. Saliff u.
Föken Best) hade en
lyckad karriär trots att han
var osäker från start på
grund av problem med en
hov. Han tjänade över en
miljon och fick rekordet
1.25,3. Som avelshingst
tillhörde han de bättre
med avkommor som Pål
Lunar, Egon,
Bodbäckspålle och Pålex
K.
Vintilla (e. Jerker u.
Vinta) var på 1970- och
början av 1980-talet
nordens klart bästa häst.
Hon vann Kallblodslandskampen fyra gånger,
sprang in nästan två miljoner och segrade i en mängd
storlopp. Ett år registrerades hon för 36 segrar,
varav 20 i rad. Vintilla fick
tre avkommor, varav en
kom till start utan att kunna
fullfölja en karriär som
från början verkade
lovande.

