Franskt mot amerikanskt
Fransk styrka eller amerikansk speed var den stora frågan när man för ett
halvsekel sedan i större omfattning började importera hästar från utlandet.
Numera har allt fler insett att en kombination av de båda alternativen kanske ger
de bästa resultaten. I Silverhästen 1971 drabbade två representanter för de olika
blodslinjerna samman.
Antagonisterna
I den ena ringhörnan: Helfranske Unor (e. Gutemberg A. u. Or en Barre II).
Körsven: Lars Axelsson.
Unor var en av de hästar som byggmästare Erik Andersson (Stall Montigny)
importerade från Frankrike på 60-talet. Train Bloc och Toreador II ingick i
samma skara. Unor kom att tillhöra sverigeeliten med drygt 400.000 kronor på
kontot. 1971 deltog han i Elitloppet och slutade tvåa i ett försök.
I den andra ringhörnan: Helamerikanske Darren Hanover (e.Blaze Hanover u.
Dorie Hanover). Körsven: Sören Nordin.
Sören hade som bekant en förkärlek för amerikanskt blod. Mest kända är kanske
Scotch Fez, Wiretapper och Noble Action. Darren Hanover importerades 1967.
Han blev ingen storstjärna, men sprang ändå in 223.110 kronor och fick i Titan
Sund en framgångsrik avkomma.

Unor tar över taktpinnen
Gamle Xanthe (nu 11 år), denna gång med Rolf Regnér i vagnen, var den som
inledningsvis anförde det 2100 meter långa loppet med Unor utanpå. Efter 600
meter övertog den senare ledningen samtidigt som Sören lotsade fram Darren
Hanover i dödens. Snapphanen (Jan Nordin) hittade positionen andra ytter och
följdes i rygg av örebrohästen Cornelius, för dagen körd av Håkan Wallner.
Första varvet gick inte snabbare än 1.19,5.

Franskt i topp
På sista långsidan kröp Sören taktiskt ned bakom Unor sedan Xanthe inte
förmått hålla ledarryggen. Detta hjälpte dock föga när Unor brakade iväg efter
14,8 sista 5. Darren Hanover avslutade i bästa stil, men Unor bara gled undan till
en solklar seger. De två första i mål noterade 18,8 respektive 18,9 medan Flight
Chap som trea klockades för 19,2 efter en fin avslutning från kön.

