Diverse hopplock från travets värld
Tänkte denna gång göra en avvikelse
från att beskriva hästar, lopp och mer
eller mindre kända travprofiler etc och i
stället presentera lite annorlunda stoff
som jag samlat på mig under åren.
Förvisso finns det en del skåpmat
involverat i texterna, men lite förströelse
eller småleenden kan de kanske bidra
till.
* För ett antal år sedan avstängdes
Åbytränaren Patrik O Andersson i tre
månader efter att ha lämnat ett positivt
alkotest på hemmabanan i samband med
ett kvallopp. Hästen han skulle ha kört
bar namnet Super Du Mä.
* Mycket ovanligt svar från tränare/körsven angående hästens möjligheter: ”Bra
chans om det blir masktempo”.
* En travexpert vet före loppet hur det kommer att köras och efteråt hur det
skulle ha körts.
* -Vilka skor tar stalldrängen på sig när han går ut i stallet för att göra rent?
- Mockaskorna så klart.
Några ankor
”Victory Tilly gjorde i dag årsdebut och vann som vanligt. Hon har i sin karriär
vunnit 75 gånger på 56 starter.”
(Peter Jihde i SVT)
"Den häst som vinner både försök och final på Torpgärdan vänder hemåt 50 000
kronor rikare. Dessutom överöses både ägare och körsven till segerhästen av
hederspriser. Hästens ägare får bl.a. en betäckning med en populär avelshingst."
(Okänd norrlandstidning)
”Jag vägrar låta någon ta mig med byxorna nere.”

(Jessica Almenäs, programledare i TV4:s Vinnare om att ha alla hästar hemma.)
"Erik Adielsson ringde mig och sa att det är bara att bryta ihop och komma
igen."
(Artikel i Sportbladet om en travhäst som dog.)

Här är de fem högsta vinnaroddsen hittills (med
reservation för att nya högoddsare kan ha tillkommit)
1. Romeo Express, 9/1-85, Umeå, 1 648,80
2. Gyllenstjärna, 8/5-71, Östersund, 1 227,07
3. Tunas Active, 19/11-72, Umeå, 951,26
4. Dennis J:r, 21/2-76, Skellefteå, 815,04
5. Bona, 5/5-46, Bergsåker, 785,33

Urklipp från en gammal upplaga av Nordisk Familjebok
Trafbanan har vanligen form af en oval med en kilometers omkrets samt med
80m. radie i kurvorna, mätt 1 m. från innerkant. Det är fördelaktigt, om
yttersidorna i svängarna ligger något högre än innersidan. Landbanan får ej
vara mjuk, stenig eller ojämn. Äfven isbanan skall naturligtvis hållas jämn,
hvilket sker med s.k. ishyfvel. Domartribunen bör ha en betydlig höjd över
banan, så att denna med lätthet kan öfverskådas, ty hvarje häst skall under hela
loppet noga observeras, på det att ingen må oanmärkt kunna gå i galopp eller
olagligheter i öfrigt må kunna begås
under täflingen.
Tips
Avslutar denna mixtur med två tips,
det ena något mer seriöst.
Om ni gör ett besök på Nordiska
Travmuseet i Årjäng bör ni absolut
tillbringa en stund framför samlingen

av hästskor. Här finns dojorna till de flesta kända travarna prydligt presenterade.
På bilden nedan till höger syns skorna till Victory Tilly och Varenne.
Vidstående bilder kan kanske vara en inspirationskälla för dem som lider av
hästfobi eller är allergisk mot ädla fyrbenta springare men ändå vill tävla på ett
likartat sätt som inom travet.

