Pershing - en av de bästa

Pershing (e. Nevele Pride u. Flying Cloud e. Florican) (bild) är tveklöst en av de
bästa travare som importerats till vårt land och därtill en suverän förvärvare.
Karriär med guldglans
Pershing inledde sin karriär i USA och segrade redan som tvååring. Som treåring
noterade han 1.12,8 och vann fem av sina 19 starter trots att han tidvis drogs med
skador. I Europa gick han till tops i flera av de allra största loppen och visade prov
på både speed och styrka. Totalt blev det 55 segrar på 115 starter. Han tjänade
nästan 4,2 miljoner med en segerprocent på 48 trots att han bara tävlade t o m sex
års ålder.
Stjärnfyllt Elitlopp
Elitloppet 1979 hade samlat en stor del av den europeiska eliten samt jänkaren
Jurgy Hanover. Till finalen gick förutom försökssegrarna Pershing (Bernt

Lindstedt) och Charme Asserdal (Heikki Korpi), vilka bägge avgjort sina heat från
dödens, Madison Avenue (Uno Swed), Hadol du Vivier (J-R Gougeon), Jurgy
Hanover (Peter Haughton), Madrigal (Ari Eve), Express Gaxe (Gunnar Axelryd)
och My Nevele (Walter Kaiser-Hansen).
Finskt i spets
Efter en snabb öppning där Charme Asserdal tog emot snabbstartande Express
Gaxe backades den senare ner i ledarryggen och hästarna intog sina positioner med
Hadol du Vivier i dödens och Pershing utvändigt i andrapar. Därefter följde
Madrigal med Madison Avenue utanpå. Fältet avslutades med My Nevele och
startgalopperande Jurgy Hanover.
Säker spurtvinst
Några förändringar av betydelse skedde inte förrän mitt i sista sväng då "Osten"
vred ut Pershing till angrepp. Speeden bet bra och i god tid före mål hade Persing
kopplat ett klart grepp på sina motståndare (bild). 1.13,7 blev segertiden. Hadol du
Vivier höll utmärkt efter sin tunga resa som tvåa på 14,0. Samma tid erhöll
Madison Avenue och Express Gaxe, vilka delade på tredjeplatsen.

Avelsgigant
Persing (bild, stående) blev en klar succé i aveln. Han fick 1115 svenskfödda
avkommor, vilka sprang in fenomenala 170 377 737 kronor. Mack The Knife,
Newmarket, Hitec Lou, Krista Sidney och Atas Rocket är några av dem. Inte
mindre än 26 ättlingar blev miljonärer. Förutom den gedigna härstamningen står
förklaringen till avelsframgången att finna i hans lätta kroppsbyggnad och en
fläckfri aktion. Dessutom verkade han passa bra på de många avkommorna till
Rodney-hingstar som fanns under hans verksamhetstid samt de ston som bar
franskt blod. Uppskattat var också att hans anlag nedärvdes på såväl hingstar som
ston.

