Dart Hanover - en internationell världsstjärna

Dart Hanover (e. Hoot Moon u. Delicia Hanover) har kanske inte riktigt tagit plats i
hjärtat hos svenska travälskare då hans hemvist innefattade tre länder och hans karriär
till stora delar ägde rum utanför landets gränser. Hans största triumfer skördades dock
med Berndt Lindstedt i sulkyn och med Ulf Moberg (Stall Fläkt) som ägare.
Första åren
Dart Hanover föddes på Hanover Shoe Farms i Pennsylvania den 1 maj 1965. Han
tillhörde topphästarna i sin årgång som tvååring och besegrade bland annat
fenomenale Nevele Pride i en av sina sju segrar. Som treåring i USA belade han
tredjeplatsen i såväl Yonkers Trot som Hambletonian där segraren hette just Nevele
Pride.
Till Europa

Hösten 1969 importerade Ulf Moberg hästen till Sverige efter att ha fått punga ut med
för tiden enorma 500 000 SEK. Det var Bernt Lindstedt som hittade Dart Hanover
och han kom att bli huvudansvarig för hästerns karriär. Tävlingsdebuten i Europa
inleddes med ett anrapris i Nationernas pris bakom Eileen Eden, men säsongen197071 fick han problem med sina kotor och managerades av William Casoli i Italien
under överinseende av skötaren Ove Kristoffersson.
Åter i USA
I augusti 1971 var han tillbaka i födelselandet och segrade i American Trotting
Championship körd av Herve Filion. Loppet var uttagning till ”VM”-loppet på
Roosevelt Raceway där han slutade trea bakom Une de Mai och Fresh Yankee.
Kanonåret 1972
Som sjuåring befäste Dart Hanover sin ställning som en av världens bästa. Premio
Costa Azurra, Gran Premio della Fiera, Grosser Preis von Bayern, Lido di Roma,
Eliterennen i Gelsenkirchen, Campionato Europeo, Prijs der Giganten och Solvallas
Internationella Elitlopp hade alla samma segrare i Dart Hanover. I loppen visade
hästen att han behärskade alla distanser och kunde vinna lopp från olika positioner
och på skiftande banunderlag. En bidragande orsak till hästens framgångar måste
också tillskrivas Bernt Lindstedt vars taktiska dispositioner i loppenvar en
förutsättning för framgångarna. Titta bara på bilden från Elitloppet där ”Osten”
smyger invändigt med hästen, kallt kalkylerande med att luckan ska komma.

Praktfull avslutning
Dart Hanover avslutade sin karriär med segern i Prix d'Amerique 1973 efter en
mästerlig styrning av Bernt Lindstedt. Ekipaget avvaktade en bit bak i fältet medan
Lyon och Olle Elftrand drog på hårt i täten, men när Bernt gav hästen fria tyglar
speedade han ifrån sina konkurrenter till en säker seger. Dart Hanover sprang in 2 866
620 SEK och noterade rekordet 1.13,8a. Han exporterades till Italien 1974 för
avelsbruk, men lämnade inga större spår efter sig som beskällare.

