Slutet gott allting gott

När Desert Air som storfavorit i kriteriet 1972 kom iväg felfritt och därtill snart syntes i tätposition
var det nog mången storspelare som drog en lättnande suck. Sören Nordins välstammade hingst (e.
Scotch Victor u. Olympia Fortuna) hade nämligen visat bångstyriga tendenser, pullat och galopperat i
såväl värmningen som i den återkallade starten bakom bilen.
Full kontroll
Väl i ledningen var det ingen som kände sig manad att utmana favoriten utan Sören kunde efter ett
relativt snabbt förstavarv runt 20,5 dämpa tempot väsentligt, vilket nog var behövligt i det 2600 meter
långa loppet. Willy Day (Karl-Gösta Fylking) fick den otacksamma uppgiften att vandra utanför
ledaren medan Speedy Spike (Håkan Wallner) och Finlay (Håkan Jansson) utgjorde paret bakom.
Efter dessa följde Chico Butch (Gunnar Nordin) och Pelle J:r (Stig H Johansson). Ställningarna
behölls till ingången av slutkurvan där Sören självmant drog upp spurten och drog ifrån de övriga till
en överlägsen seger.
Willy Day höll strålande till en klar andraplats trots att han fått vandra i dödens hela vägen. Trea
slutade Felix Ri, vilken för Jan Ödqvist avslutade starkt långt ute i banan. Loppet förrycktes något av
många galopper, delvis orsakade av ett krocktillbud i sista sväng, men segraren var under alla
omständigheter ouppnåelig.
Noterbart
Desert Air höll sig väl framme även i fortsättningen med segrar i Hästägarekannan och dessutom fina
insatser i ett flertal storlopp utan att kunna sätta pricken över iet. Hans vinstsumma blev 410 950
kronor och han fick rekordet 1.16,9ak.

Desert Airs mor, Olympia Fortuna, var ett fölsto av hög klass. Bland hennes avkommor kan nämnas
miljonären Ville Håleryd, kapable Rappe Håleryd och unghäststjärnan Garry Håleryd.
Desert Air var stall Gustens andra kriterievinnare på kort tid. 1970 vann G.A. Scotch (e. Frosty
Hanover u. Tulle Kulsgaard) för Sören Nordin, en stor talang som var vinstrikaste tvååring 68 och
segrade i Svensk Uppfödningslöpning 1969.
1972 var för övrigt ett kanonår för Sören Nordin när det gäller klassiska lopp. Han vann förutom
kriteriet även derbyt med Ocos och Svensk Uppfödningslöpning bakom Ixi Håleryd.

