Kjell Håkonsen

”Ingen skam om man skulle bli sist i detta gäng”.
Något i den stilen lär Kjell Håkonsen ha yttrat när han tog del av startlistan till Forus
Open 1986. Det fält som Rogalandsbanan i södra Norge hade skrapat ihop gick heller inte
av för hackor. Namn som Quiggin, fjolårets nordiska mästare Elizar H, sprinteresset Lea
Key och hemmahoppet Damons Pride skulle på pappret egentligen vara ett nummer för
stora för Håkonsens Rex Rodney, som hittills endast etablerat sig som en duglig
silverdivisionshäst.

Utklassade alla
Kjell Håkonsen visste dock med all tydlighet vad han hade mellan skalmarna för han
aktade inte för rov att placera Rex Rodney utanpå ledande Lea Key. Men inte nog med
det, när ett knappt halvvarv återstod blåste han till täten för att sedan defilera i mål.
Närmast sörjande var Quiggin (Åke Eriksson) och Elizar H (Bo William Takter). 1.14,3
noterade Rex Rodney över den1600 meter långa distansen och erhöll 100.000 NOK för
prestationen.

Succén följs upp
Att segern i Forus Open inte var en tillfällighet visade Rexen en tid senare då han på
Drammens närmast ovala 800-metersbana blåste runt hela gulddivisionsfältet trots en
slutkurva i fjärde-femte-spår. Jag minns att jag till en travkompis slängde ur mig: ”Det
här går aldrig”, när 400 smeter
återstod och Rex Rodney låg sist,
men tji fick jag. I en enorm
slutrush spurtade Rexen ner
samtliga. Också i Oslo Grand Prix
blev det seger och nu låg vägen
öppen till Eliloppet för Norges nya
hjälte. Och ännu en gång sker det
fantastiska, Rex Rodney vinner
världens största sprinerlopp från
dödens, en bedrift vars popularitet i
vårt grannland är i paritet med vår
egen Ego Boys triumf 1973.

Spikeld
Det andra riktigt stora namnet bland Kjell Håkonsens stjärntravare är Spikeld (e. Elding
u. Spikdona e. Eldon). Han var först bland kallbloden att trava under 1.20 med sina
1.18,6. Endast Järvsöfaks har sprungit snabbare. Spikeld( bild nedan) vann direkt i sin
debut och var under flera säsonger Norges bästa häst. År 2000 blev Spikelds stora år med
19 segrar på 23 starter, världsrekord för kallblod, flera storloppssegrar och 1,2 miljoner
inkört. Totalt blev det 127 segrar på 186 starter och 6 760 534 NOK intjänade.
Still going strong
Kjell Håkonsen har när detta skrivs nått aktningsvärda 75 år men fortsätter att år efter år
plocka fram travare av elitsklass, såväl varmblod som kallblod. Numera är det i första
hand Rune Wiig som sköter tömmarna och de senaste tillskotten är mycket lovande Moe
Svarten e. Åsajerven u. Moe Vilja (mor till Moe Odin) och Dotterud Tedy e. Alm
Viktor u Steine Koso, två kallblodiga treåringar som redan visat framfötterna.
Kjell har sin rörelse på Sviland i Rogaland, dit han kom i början på 80-talet, och
hemmabanan är Forus. Dessförinnan hade han odlat sitt hästintresse genom att jobba som
dräng hos hästfolk i Östfold och arbeta i stallarna på Bjerke. Han kräver mycket av både
sig själv och hästarna och sätter de senares trivsel i första rummet.
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Andra segermaskiner
Forutom ovan nämnda travare har andra framgångsrika hästar tränats av Kjell Håkonsen
såsom snabblopparen Brave Man, Spiker, Best Elden, Spik Troll och Gatemouth
Brown. Snygge Lykkebron hade jag personligen ett gott öga till efter att ha sett honom
utklassa sina jämnåriga som 3-åring på Jarlsberg, men dessvärre blev hans tävlingskarriär
tämligen kort och i aveln presterad han under pari.

