Scott Mites femte raka

Hårdfrusen vinterbana , 5-6 minusgrader står det antecknat i mitt program för Mörtebols travbana (numera är
det beteckningen Åmålstravet som gäller) söndagen den 2 februari 1964. Vanligtvis avverkade man endast åtta
lopp med tanke på att banbelysning saknades, men denna dag stod nio på programmet.
Förutom ett snabblopp för nordsvenska hästar av god kvalitet riktades intresset mot lopp 8 (2100 meter), där
Stall Dalias jänkare, Scott Mite (e. Scott Frost u. Diana Mite), var ute efter femte raka segern. Hästen tränades
av Birger Widell, men det var som vid tidigare starter på Mörtebol, Kåre Kristiansen som höll i tömmarna. Scott
Mite skulle egentligen ha gått ”på stall” med en annan Dalia-import, Mirage Hanover (e.Hickory Smoke u.
Mignoon Hanover), uppfödd av Hanover Shoe Farms, men denne var struken.
Spänning i två varv
Belastad med 20 meters tillägg lät Kåre Scott Mite inleda lugnt och avvaktade tills de sju ekipagen på
startvolten intagit sina positioner. Via ett tredjespår genom andra böjen fick han snart slagläge på ledande
Rexing Scotch (Rune Silvén), och ett halvvarv före mål tackade han för sällskapet och försvann från det övriga
fältet.
Oddset stannade vid 1,46 och tiden, 1.25,7, var lika med tangerat rekord för hästen. Jussi Hull (Kurt Norbäck)
knep andraplatsen före Staffy (Erik Larsson) medan Rexing Scott galopperade uppgivet 600 kvar.
Stall Dalia
Stall Dalias färger, röd med Dalia i vitt på ryggen, var en vanlig syn på de västsvenska travbanorna under många
år. Bakom namnet stod Kurt Hellberg i Mellerud, grundare av Hellbergs Industrier, som bland annat tillverkade
tunga säkerhetsdörrar för skyddsrum. Hellberg hade ett stort antal travare, uppåt 70 som mest, i sin ägo under
många år och satsade gärna på amerikanska importer. De mest kända är Coalition och Shatter Way. Han avled
1987, men stallnamnet fanns kvar till 1989.
För övrigt kan nämnas att Torbjörn Janssons
första jobb efter skolan var på Kolungen i
Mellerud hos Kurt Hellberg.
Kåre Kristiansen hade förresten ytterligare en
uppsittning för Stall Dalia denna dag,
nämligen Noon Uhleen, vilken dock endast
räckte till en femteplats efter en resa i dryga
svängar.
Califorrienfödde Scott Mites fortsatta
utvecklingskurva planade så småningom ut
även om han gjorde en del habila insatser på
Åby. Han blev även pappa till sju avkommor,
men endast Galaxi Dalia uträttade något av större värde.

