Minns ni Meadow Roland?

Dansk travsport har förvisso inte varit bortskämd med så värst många internationella
stjärnor. Ruder Konge, Tarok, My Nevele, Fräkke Fredrik och Meadow Roland är
några jag kommer ihåg så här i brådrasket. Den sistnämnde var uppfödd av Delvin
Miller, Leadow Lands USA. Han inledde sitt tävlande som treåring på hemmaplan
utan att visa några direkta talanger, men vann 12 lopp samma år efter att ha
exporterats till Danmark.
Meadow Roland (e. Nevele Pride u. Meadow Whirl)
fortsatte sedan segerparaden och nådde så
småningom internationell nivå. Han segrade i 48 av
sina 75 starter och tjänade runt fem miljoner.
Rekordet 1.12,1a noterade han som sexåring vid
seger.
På meritlistan finns triumferna i Danskt Mästerskap
(2 ggr), Copenhagen Cup (3 ggr), Taroks Mindelöp
och inte minst Oslo Grand Prix.
Största segern
Oslo Grand Prix 1990 betecknades som ett mycket
öppet lopp när det gällde hästarnas segerchanser.
Quello, Piper Cub och Rex Rodney förekom flitigast
i toppen av tipsspalterna, medan Florida Jewel och

Meadow Roland tillhörde outsiderskaran. Vem som skulle avgöra spetsstriden var
också på tapeten, men här deklarerade Preben Kjaersgaard före tävlingarna att endast
en Action Skoatter eller en Rex Rodney i toppform skulle kunna utmana. Han fick
också kvitto på sitt påstående då Meadow Roland enkelt gled till ledningen och
stannade där över mål. Hårt blev det emellertid på sluttampen då Florida Pro fick en
sen öppning och så när stuckit nosen först.
Ingen höjdare i aveln
Meadow Rolands debut som avelshingst blev ganska medioker med låg fölprocent
och ganska anonyma avkommor. Han stod i Sverige några år i början av 90-talet och
så småningom ökade kvalitén på avkommorna med bland annat tre miljonärer, Gims
New Moon, Von G.T. och Yankee Ås. Dessvärre avled han 2005, varför hans status
som beskällare är svårbedömd. Han fick 69 svenskregistreerade avkommor.

