Hålerydhästar jag minns
Brodda, Fortuna och Håleryd var tre kennelnamn som frekvent dök upp i
programmen när jag började intressera mig för travsport. De två förstnämnda har
numera mer eller mindre försvunnit medan hästar med Håleryd i namnet fortfarande
utgör ett inslag i startlistorna emellanåt.
Bakom Stuteri Håleryd fanns den år 2016 bortgångne Hans Hugosson i Örkelljunga,
men numera är det sonen Mats som står för verksamheten. Hans Hugossons
travintresse tog fart i mitten av 1950-talet och fick en rejäl skjuts framåt i och med
hans första stjärna, Come On Lloyd, som bland annat kunde ståta med 14 raka segrar.
1962 vann hans Dino Loyd det danska derbyt och samma år importerade han den inte
obetydlige hingsten Scotch Victor från USA. I samma veva antogs kennelnamnet
Håleryd och en av hästarna i första kullen var Anna Håleryd, vilken senare döptes om
till Allé efter försäljning.

Allé (e. Lloyd Hanover u. Meine Gret) blev i regi Sören Nordin en unghäststjärna
utöver det vanliga. Jag minns fortfarande hur hon formligen krossade så goda hästar
som Arctic Laylock och Golden Will i Majpokalen på Solvalla 1966. På hennes
meritlista kan nämnas segrarna i Kungapokalen, Johan Jacobssons Minneslöpning
och Nordiskt Treårings- och Fyraåringspris.
Ixi Håleryd (e. Scotch Victor u. Olympia Fortuna), vinnare av Svensk
Uppfödningslöpning 1972, var ytterligare en synnerligen lovande produkt av duon

Hugosson/Sören Nordin. Tyvärr blev karriären alltför kort, med endast 48 starter,
vilka inbringade 201 540 SEK. Ixi Håleryd blev mor till Rex Håleryd, som vann
Svenskt Travderby för Stig H Johansson 1982.

Modern till Ixi Håleryd, Olympia Fortuna (e. Leo Hanover u. Fixie), blev rena
guldgruvan för Håleryd med avkommor som miljonären Ville Håleryd,
Kriterievinnaren Desert Air, Rappe Håleryd och Garry Håleryd.
Big Elma (e. Hickory Pride u.
Charming Princess) var en
annan Håleryd-produkt, som
för Stig H Johansson firade
stora triumfer. Hon noterade
för sin tid fina 1.15,6ak,
tjänade 530 750 SEK och
segrade i 51 av sina 118
framträdanden. Av hennes
många prestationer erinrar jag
mig bland annat triumfen i O.
Ké Hanovers lopp 1971, där
hon ställdes mot Sören

Nordins yankare Darren Hanover och andra namnkunniga moståndare, men i en
rasande avslutning enkelt spurtade förbi samtliga.

