Några kalla hälsignestjärnor
Långt innan Jan-Olov Persson blivit ett stort namn när det gäller kallblod, såväl i
Hälsingland som internationellt, hade regionen två hästkarlar som år efter år tog
fram travare av hög klass. Det var Gunnar Eriksson och sonen Bengt, den senare
fortfarande aktiv, som under 60- och 70-talet härjade friskt i prislistorna i Stall
Omers färger. Omerblanken, Omergubben och Andungen är väl de jag främst
kommer ihåg. En annan stortravare i regionen var Frejsab, vars korta men
synnerligen framgångsrika karriär inföll något senare.
Andungen

Andungen (e. Steggbest u. Duvungen) var den klart bästa av Stall Omers hästar.
Det spurtstarka och rentravande stoet hade en segerprocent på 46% och sprang
in närmare 300.000 kronor. Egnells Memorial, Wolrad Holmlunds Minneslopp
och Solos Lopp är några av de bataljer hon gick segrande ur. Dessutom var hon
trea i SM för kallbod två gånger och erövrade Sundsvalls Tidnings
championtäcke 1971.
Andungen fick sju avkommor av vilka två stod i en viss särklass, Andin (469
400kr) och Anni Best (408 050 kr). Den sistnämnda är förresten mormor till
sexåriga Omerfaxa (e. Järvsöfaks u. Omer Ann), ett noskägt sto som visat såväl
styrka som vinnargnista.

Omerblanken

Omerblanken (e. Solblanken u. Omertärna) var kanske den mest lovande hästen hos
tall Omer. Han inledde med 42 vinster som 4- och 5-åring och tog under sin karriär
bland annat 17 raka segrar innan en kronisk skada satte stopp för vidare framfart.
Omergubben
Omergubben (e. Pavin-Omertösen) minns jag som treåring då han hade fartfyllda
duster med Rya Pavinett och unghästfenomenet Lill Berga. Han ägdes då av John
Persson i Stjärnsund, men såldes senare till Gunnar Eriksson. Även om han inte kom
att tillhöra de allra bästa blev även han en segerstaplare som vann över 50 lopp för
Gunnar.
Frejsab
Det var inte minst Jan-Olov Åbergs förtjänst att amatörtränade Frejsab (e. Sabin u.
Frejtösen) fick en guldkantad men alltför kort karriär. 1982 var hans stora år. Den
speedige hingsten vann då Jon Olssons Minne på hemmabanan, Svensk-Norska Loppet
på Romme, Steggbest Minne i Skellefteå och Vårbjörken (ingående i Rikstotocupen)
på Umåker. Dessutom blev han Årets häst på Bollnäs 1982, var utsedd till månadens
häst i Travronden två gånger och skrevs in i Skelleftetravets Hall of Fame.

Frejsab slutade med en segerprocent på 36% och en platsprocent på 52% . 359 600
kronor blev det i insprungna pengar. Som avelshingst fick Frejsab 142 avkommor.
Brännafrej och Lizak är två av de mera namnkunniga.

