Jens och Trygve
Jens Protector (e. Saint Protector
u Champlis) var under andra
hälften av 1950-talet Norges i
särklass bästa häst och landets
första internationella stjärna.
Hästen var sen i sin utveckling
och det dröjde ända till hösten
1953 då han som fyraåring fick
sin första seger. Året därpå tog
han sex segrar på 16 starter, men
det var först som sexåring
hingsten började visa sin verkliga
kapacitet med 14 segrar på 17
starter, detta trots att han
emellanåt hade problem med sin
sköra ben.
Minnesvärda prestationer
I stället för att rabbla upp en
massa segrar och lopp nöjer jag
mig med att plocka fram några av
hästens allra främsta prestationer:
Internationalt Mesterskap (senare
Copenhagen Cup) 1959. Loppet kördes med tre kvalificeringsheat, varvid Jens Protector
vann sitt överlägset på fantastiska 1.16,3. I finalen, som avgjordes med voltstart, travade han
1.17,4 och visade bland annat världsstjärnan Jamin bakhovarna. Inom parentes kan nämnas
att det dröjde ända till 2005 innan en norsk häst på nytt segrade i loppet, nämligen
Steinlager.
Skandinaviskt Mästerskap 1959 på Charlottenlund. Här krossade Jens konkurrenterna efter att
ha avverkat sina 2600 meter efter 1.19,8 och blev samtidigt den förste att hemföra
mästerskapstiteln sedan Otter Eno 1933.
C.Th.Ericssons Memorial på Solvalla samma år genomfördes i ösregn och på en mycket
krävande bana, vilket inte hindrade Trygve Diskeruds ögonsten att besegra såväl Dempsey
och Direktiv som två av Sovjets bästa travare.
Fakta om hästen
Jens Protector föddes 1949. Uppfödare var Leif Thomassen och ägare Arne Bakke. Han
tränades under större delen av sin karriär av Trygve Diskerud, farfar till Björn Diskerud, som
en tid var skötare till Steinlager. Fadern, Saint Protector, segrade som nioåring i Axel

Jensens Minneslopp. Farfadern, Protector, vann som treåring Kentucky Futurity, Matron
Stakes Final, Review Stakes och Horseman Futurity.
Jens Protector är far till Johanna, som blivit utnämnt till Elitsto i Sverige. Hon lämnade
bland annat Micado C. som sprang in drygt 3,6 miljoner kronor och fick rekordet 1.12,0ak.

Fakta om kusken
Trygve Diskerud (1903-1976) var under några decennier en av de mest betydelsefulla
tränarna/körsvennerna i Norge. Han blev landschampion tio gånger, var först till 1000 segrar
och vann totalt 1727 lopp. Bland större löpningar som han vunnit kan nämnas Kongepokalen
(5 ggr), Derbyt (5 ggr), Kriteriet (5 ggr), och NM (10 ggr). 12 gånger var han champion på
Bjerke, fem gånger på Momarken och en gång i Årjäng. På bilden ses han med Steggsy, som
med sina många segrar bidrog till att championatet på den sistnämnda banan bärgades.

