Snack Bar

Snack Bar (e. Nevele Pride u. Dinette) såg dagens ljus för första gången på
Stoner Creek Stud i Kentucky 1978. När han importerades av European Trotters
AB i Mölndal fyra år senare kunde hästen se tillbaka på en utmärkt treårssäsong
med segrar i Canadian Trotting Classic och Review Stakes. Ägare till Snack Bar
var välkände PieterAhl (Kapp-Ahl), vars affärsidéer under 80-talet visade sig
synnerligen luckrativa.
Stark men osäker
Till skillnad från många sprinterbetonade amerikanska travare levde Snack Bar
mer på sin styrka, vilket dessvärre ofta tvingade hans körsvenner (Berndt
Lindstedt eller Håkan Wallner) till tidiga forceringar med otacksamma resor
som följd. En viss osäkerhet låg honom också i fatet, vilket bland annat kostade
honom segern i Oslo Grand Prix.

Fortsatt utveckling
Som fyraåring utvecklades Snack Bar till en internationell stjärna med seger i
Müllers Memorial, tvåa i Copenhagen Cup och tredjeplatser i Gran Premio Delle
Nazioni och Nat Ray Trot.
Överlägsen i Gulddivisionen
Ett av de många tillfällen som jag hade nöjet att bevittna Snack Bar på plats var i
Gulddivisionen (V65) över 2640 meter på Färjestad den 19 mars 1983, ett lopp
som gav en tydlig vink om vem som instundande säsong skulle bli herre på
täppan. Berndt Lindstedt lät femåringen öppna försiktigt, men körde resolut till
spets efter 600 meter, och sedan var loppet över. Blivande SM-vinnaren Speedy
Magnus (Olle Goop) försökte haka på sista halvvarvet, men var lika chanslös
som trean Marque (Jan Jönsson).
Starka prestationer
Paradoxalt nog minns nog
många Snack Bar som den
knappe förloraren i Åby Stora
Pris 1983 mot en annan inte
helt okänd femåring, nämligen
Legolas. Femåringssäsongen
fortsatte annars med en rad
triumfer i högsta europeiska
konkurrens och därtill många
topplaceringar innan hästen
som sjuåring fick avsluta sin
karriär och övergå till
avelsverksamhet. Med en
segerprocent på 24% , en
platsprocent på 58% och nästan fem miljoner insprunget går Snack Bar till
historien som en av de bästa svenskägda hästarna under 80-talet.
Snack Bar fick 691 avkommor. Bäst av dem var utan tvekan Market Leader.

