”Dannebrog på fire ben”

Den 30 januari 1981 var en smärtsam dag för dansk travsport. Landets stolthet, den fuxige
hingsten Tarok, även kallad ”Dannebrog på fire ben” föll då offer för cansern* nio år
gammal. Hästens betydelse för danskt trav var under hans livstid ovärderlig och samma sak
kan sägas om hans trogne partner i sulkyn, Jörn Laursen. Ägare och tränare till hästen var
Jörns far, Karl. Familjen valde att begrava nationalhjälten hemma på gården Hagenshöj sex
kilometer från Skive samma natt som han avled.
Tarok (e. Pay Dirt u. Tina Virup) gjorde sin sista start den 28 december 1980. Karriären
innefattade 110 segrar och prissumman slutade på 2 805 050 kronor. Med bandstart noterade
Tarok 1.15,2 och autorekordet blev 1.13,1. På Charlottenlund körs årligen ett minneslopp till
hästens ära och dessutom är han hedersmedborgare i staden Skive.
Utdrag ur Taroks meritlista
1975 Vinnare av Danskt Travkriterium och N.J. Kosters Memorial. Vald till Årets Häst.

1976 Vinnare av Danskt Travderby, Jydskt 4-årings Grand Prix och N.J. Kosters Memorial.
Vald till Årets Häst.
1977 Vinnare av Europeiskt Femåringschampionat. Vald till Årets Häst.
1978 Vinnare av C.L. Müllers Memorial och Danskt Mästerskap. Vald till Årets Häst.
1979 Vinnare av N.J. Kosters Memorial och Nordiskt Mästerskap. Trea i Åby Stora Pris.
1980 Vinnare av Danskt Mästerskap och Nordiskt Mästerskap. Fyra i Prix d´Amerique.
Jörn Laursen
Taroks ständige följeslagare under hela hans karriär, Jörn Laursen, är ett av de största namnen
i dansk travsport. Tillsammans med Tarok, som var den första av hans fyra derbyvinnare,
satte han både orten Skive och travbanan med samma namn på kartan under 70-talet, och det
flitiga turnerandet omfattade förutom de nordiska länderna även Frankrike och USA. År 2002
upphörde Jörn med all loppkörning efter en del olyckshändelser, vilka både fysiskt och
psykiskt påverkade honom negativt. Skivetränaren kan se tillbaka på en synnerligen
framgångsrik karriär med fler än 15 000 starter och över 2000 segrar.
* Fotnot: Enligt andra källor skulle det röra sig om det s k Baron Gruff-viruset.

