Kallblodslandskampen 1989

Kallblodslandskampen 1989 gick av stapeln i Östersund. Några vidlyftigare
spekulationer om vart segerbucklan skulle hamna, såväl enskilt som i lag, förekom
knappast. Härtill var det norska laget med flaggskeppet Alm Svarten (Ulf Thoresen) i
spetsen alltför starkt. Den senare gick ju för en tid sedan ur tiden som den jämte
Järvsöfaks störste profilen inom kallblodssporten genom alla tider.
Norrmännen mötte förutom Alm Svarten upp med Braute (Jan Rune Gaustad),
Dublan (Hans-Petter Kvåle) och Lund Jerker (Gunnar Eggen).
Det svenska laget bestod av Kalle Dox (Karl Erik Nilsson), Holm Prins (Weine
Persson), Stellbarr (Mikael Melander) och Mostjärn (Karl Halvarsson).
Alm Svarten från start till mål
Från sitt innerspår gled Alm Svarten enkelt till ledningen, och härifrån kunde Ulf
Thoresen sedan dirigera fältet efter behag. Braute följde i rygg, och efter ett
förstavarv, som avverkades på 28,5 hade Lund Jerker arbetat sig upp utvändigt om
ledaren.

Avslutningen blev odramatisk när det gällde segern, men om platserna var det desto
hårdare. Braute kunde till slut profitera på sin fina resa och knappt hålla Lund Jerker
och Stellbar från livet. Alm Svarten segrade på 1.26,6 och gav sin anhängare det föga
imponerande oddset 1.17.
Kallblodskungen
Alm Svarten (e. Granvar u. Oleanne) var sin tids ohotade champion inom
kallblodssporten. Den lille (mankhöjd 151 cm), svarte hingsten visade redan som
unghäst oanade resurser och följde som äldre upp med ett otal storsegrar och rekord.
På 388 starter var han först i mål 184 gånger. Siffrorna hade sett ännu snyggare ut om
han fått sluta när han var på topp.
Han vann Kallblodslandskampen fyra gånger och Elitkampen på Solvalla tre gånger.
1986 satte han världsrekord med 1.21,6 på Färjestad. Prissumman kom att sluta på
drygt 9,5 miljoner.
Många kuskar
Ulf Thoresen är väl den körsven som främst förknippas med Alm Svarten, men
faktum är att inte mindre än 23 olika kuskar vunnit totalisatorlopp med hästen, bland
dem fyra svenskar: Karl O Johansson, Lars Lindberg, Gunnar Wallberg och
Lennart Dahlberg.
Produktiv i aveln
I skrivande stund har jag kunnat
registrera 283 avkommor till Alm
Svarten, varav 25 svenskfödda.
Lykkebron, Alm Hellin, Marine
Svarten, Spiktoto, Gullsvarten,
Sagi Knut och Polar Svarten är
några av de mer namn-kunniga.
Fenomenal mamma
Alm Svartens mor Oleanne (e.
Jerker u. Rudstjerna) är ett av
Norges bästa avelsston. Eller vad
sägs om följande avkommor:
Alm Rigel, rekord 24,9, 1,5 miljoner insprunget, toppförvärvare, far till bland annat
Atom Vinter och Bork Rigel.
Alm Hadar, rekord 24,8, 514 384 kronor, avelshingst.

Alm Tiller, rekord 27,8, 300 500, avelshingst.
Almsbrun, rekord 27,8, 247 000, avelshingst, far till bl a Almsäter.
Alm Piril, obesegrad i 15 raka segrar från debuten innan han blev sjuk och fick
avlivas.

