Pavin och hans ättlingar

Pavin (e. Pavegutt u. Tömra e. Gelmin) är den kallblodshingst som producerat
flest avkommor, närmare bestämt 895 registrerade. Som en jämförelse fick Solo
856 avkommor och Steggbest 768 (+ ett antal i Norge). Pavin importerades från
Norge 1954 och fick stor betydelse för kallblodsaveln, särskilt i Västsverige. Hans
avkommor gjorde 37 560 starter, vilket resulterade i 3 630 segrar och 13 910 405
SEK i insprungna pengar.
Pavin var uppfödd av John Lium i Svorkmo och tävlade med viss framgång för
Kai Eriksen på Bjerke i början av 50-talet. Totalt tjänade han 31 195 NOK på 109
starter och fick rekordet 1.34,1.
Den högreste hingsten (mankhöjd 1.65) fick sin första kull 1955. I den framstod
Omergubben (u. Omertösen) som den klart bäste. Jag minns honom som treåring
då han tampades med Rya Pavinett och unghästfenomenet Lill Berga. Han sprang
in 169 735 SEK och vann över 50 lopp för Gunnar “Omer” Eriksson.

Vinstrikast av stona efter Pavin är Lill (u. Lippsy), född 1959, speedkulan som
firade stora triumfer för Sven och Herman Björk. Hon vann bland annat
Midnattspokalen på Dannero två gånger och Wolrad Holmlunds Minneslopp. 223
555 SEK blev det på kontot och ett prydligt rekord på 1.28,6k.

Peggy Lill (u. Stjärn Peggy) var annars det sto som lovade mest i början av sin
karriär. Hon sänkte svenska rekordet för fyraåriga ston från 1.39,5 till 1.35,6 och
ansågs som ett superfenomen. Tyvärr fortsatte inte utvecklingen i samma takt
(total prissumma 58 665 SEK, rekord 32,7k), men som fölsto gjorde hon det bra
med avkommor som Mini- peggy (mor till Troll Peggy och Stjärnpeggy), Ida Pegg
(mor till Aldergutten och Alderjänta), Pegglillan (mor till Kinge Pegg), Peggsy
(mor till Pegg Nixan) och Solpeggy (mor till Indian Pegg).
Plentina (u. Plenti) var en duglig och
framför allt slitstark tävlingshäst. Hon
gjorde 233 starter varav 18 resulterade i
seger och fick rekordet 1.32,6k. Plentina
fick åtta föl varav Polketta med tre svenska
rekord och 1,5 miljoner intjänade är den i
särklass bästa i syskonskaran som även
omfattar Union Trotto, Sunit och Barrolina.

Av hingstar och valacker var helbröderna Padock ( u. Indexdocka) och Padex en
vanlig syn i de västsvenska snabbloppen. Den senare vann bland
annat Svensk-Norska Loppet på Romme och Erik Perssons
Memorial. På fotot vinner han ett lopp på Årjäng 1966 före
Solnell Och Vinsy. Som synes är Palej som vanligt placerad
närmast staketet.

Pavor (u. Rojda) var en slistark travare som gjorde inte mindre
än 265 framträdanden och med Alf Kårvall i sulkyn gästspelade i
snabbloppen från norr till söder. Han tjänade 198 055 Sek och
travade som snabbast 1.30,4m.
Den mest kapable av Pavins alla avkommor var troligen Palej (u.
Soleja), men hans kusk, Sven Anderssons vidlyftiga styrningar
långt ute i spåren (se foto ovan) tillika med en total oförmåga att
kunna reglera hästens ansatser till galopp gjorde att han oftast
kom till korta när han mötte eliten. 50 segrar, två svenska
rekord och 123 855 SEK på bankkontot blev det likväl
Två ston, vars gener man
kan spåra till några av
dagens topptravare är Turita
och Pella. Turita (u. Ceirita)
född 1961 var själv en duglig
snabbloppshäst som noterade
1.31,7k och tjänade 91 624
SEK. Hon blev mor till Lapp
Nils som i sin tur lämnade
Järvsö Anna,.mor till
Järvsöfaks.
Välstammade Pella (u. Åby Lissa), uppfödd av Herbert Axelsson I Hedekas,
började lovande men stagnerade i utvecklingen. Hon fick nio avkommor vilka alla

kom till start och gjorde bra ifrån sig. Förstfödda Lill Pella (1971) lämnade
Farmesset (225 200 SEK) och Rafir (320 150 SEK), men framför allt Farmesona
som lämnade Troll Kevin och Eld Kevin samt ostartade Gullpella, som genom
dottern Stjärnpella leder fram till Lundås Emelie.

