Spurtstark landsortsstjärna

I början av 60-talet härjade duon Stig Engberg/Alf “Krocken” Kårvall vilt i
storloppen med hästar som Git Boy, Miss Golden, Noon Bulwark och Zabrina.
Vassast i skaran var spurtstarka Miss Golden (e. Golden Bulwark u. Miss Harper).
Hon är tillsammans med Emter W, Callit, Igor Brick och Steinlager den häst som
mäktad med två raka i Årjängs Stora Heatlopp (senare Årjängs Stora Sprinterlopp).
Årjängspubliken fick se en Miss Golden i toppform när hon debuterade i banans
största lopp 1962. I första heatet fick hon vandra i dödens utanpå Max Iran (Bengt
Andersson) nästan hela loppet, men kunde ändå plocka ner denne till slut. Inte
heller Uffe Kejlstrup (Sören Nordin) eller norske Iver Champo (L. Kåre Jahnsen)
förmådde rubba segrarinnan.
I andra heatet hamnade Miss Golden långt bak, men med en virvlande avslutning
betvingade hon länge ledande Uffe Kejsltrup, som dalade till fjärdeplatsen och
inbördes hårt stridande Max Iran/ Iver Champo, vilka vackert fick dela på
andrapriset efter målfoto.

Memento från start till mål
Betydligt hårdare blev det när Miss Golden gästade Nordmarkens Travbana året
därpå. Den som försökte sätta käppar i hjulet för henne var Alf Nilsson med
storstallet Saltvinds amerikaimport Memento (e. Rodney u. Souvenir), vilken
lyckades hålla undan i det första heatet efter en stenhård slutstrid med Miss Golden
och Julienne (Sören Nordin). Den sistnämnda startade från 1620 meter, övriga från
1600.
Revansch
I heat två satt Miss Golden fast fram till upploppet, men kom loss och kunde få sin
revansch efter en stark spurt. Julienne tapper tvåa från sitt tillägg före Memento.

Starkast i skiljeheatet
Startsnabbe Memento tog ledningen i skiljeheatet, men Alf föredrog att släppa när
Miss Golden avancerade fram utvändigt efter ett halvvarv. Båda travarna avslutade
sedan rykande, men Memento lyckades aldrig få grepp på invändiga Miss Golden.

Om och kring Miss Golden
När Miss Goldens karriär var över kunde man notera att 32 procent av hennes
starter slutat med seger. Platsprocenten blev 65. Hon noterade som bäst 1.17,7ak
och sprang in 208 000 SEK. Stoet fick sju avkommor, av vilka tre kom till start.
Ingen av dem blev några stjärnor, men Frances Fanny lyckades i alla fall nå över
hundra tusen i prissumma. Uppfödare till Miss Golden var Emil Näsberg,
Hudiksvall och hon ägdes av Stig Engberg. Bland hennes övriga segrar kan nämnas
Walter Lundbergs Memorial och Färjestads Jubileumslopp.
Stig H:s skrällseger
Som kuriosa kan nämnas att Miss Golden var favorit i Sommarpriset på Hagmyren
1963, det lopp i vilket Stig H. Johansson som 18-åring överraskande vann med
Zabrina. Stigs H:s dåvarande chef, Stig Engberg, hade tre hästar med i loppet,
förutom Miss Golden och Zabrina även Noon Bulwark, vilken han körde själv.
Trots startgalopp kunde Stig denna gång betvinga sina läromästare och notera sin
första storloppstriumf.

