Steggbest – avelsmatadoren
Jag fick endast uppleva

Steggbest ett fåtal gånger
på tävlingsbanan. En av
dem var i Arvika 1957 där
han på en tungsprungen
bana (800 meter)
besegrade Runsy på
fenomenala 1.32,7 inför en
jättepublik. Steggbest kom
att dominera aveln så totalt
att man länge talade om
Steggbesttravare. Tack
vare hans goda kvaliteer
har dock inga allvarligare
inavelsproblem uppstått.
Hur många barn, barnbarn
eller barnbarnsbarn
Steggbest åstadkommit
kan med svårighet utrönas,
men helt säkert är att de
till en ingen ringa del del
fortfarande utgör stommen
i svensk kallblodsavel.
Totalt fick han 690
avkommor i Sverige (+ ett
70-tal i Norge) av vilka 543
startade och 533 segrade.

Som läsaren förstår är det en
omöjlig uppgift att ge sig i kast
med någon utförligare redovisning
av Steggbests avelsverksamhet,
men här nedan följer några
exempel på hans storhet och lite
kuriosa.
Steggbest (e. Stegg u. Grasiös),
född 1947, importerades från
Norge 1965 och slog genast
igenom med dunder och brak, men
redan dessförinnan hade han i
Norge alstrat avkommor som
Gulle, Grans Ternen, Bestmin och
Jahn Sjur samt svenskägda Elsa
Best och Andungen.
Jahn Sjur (u Gjönna) fick en enorm betydelse för kallblodssporten i vårt grannland. Han är far
till toppförvärvaren Jerker och avelsgiganten Troll Jahn, vilken under ett decennium

dominerade som fadershingst i Sverige, landskampssegraren Jahn Piril, som i sin tur lämnat
avelshingstarna Pilmin, Jahn Tor och toppstammade stoet Terne Tu (u. Grans Frökna). Av hennes
sex avkommer kan nämnas Ternepil (27,1ak, 248 384 kronor) och Terning (23,5ak, 1 442 200
kronor).
Om vi förflyttar oss bakåt
till 70- och 80-talen kan vi
konstatera att avkommor
till Steggbest totalt
dominerade i högsta
kallblodsklassen. Här är
några av de
namnkunnigaste: Ess
Express (u. Tussila),
flerfaldig storloppsvinnare
med inte mindre än 471
starter varav 135 slutade
med seger och underbara
Sjunga Best (u.
Sjungartösen) med en
segerprocent på 65% och
en platsprocent på 89%. vem minns
inte hennes heroiska insat när hon kontraslog Toddy i Kallblodslandskampen 1982. Så har vi Viggo
Best (u. Gretchen) med 65 segrar och 827 180 kronor i prissumma, toppstammade och slitstarke
Hambest (u. Hamra) kapable Säterbest (382 starter, 82 vinster, 419 575 kr) och inte att förglömma,
Mumlan (u. Bu Ann) som liksom Strimbest (u. Strimma Lill), höll sig väl framme i snabbloppen
Som morfar har Steggbest
bland annat lämnat
Skogsdrutten (Årets
kallblod och SMvinnare1983), Finn Sabin,
Andin, Anni Best, pålitlige
avelshingsten Brage,
Greihard, Lostegga (mor till
Lovin), Kalita (mor till Erk
Tron) och Pål Best med
många avkommor i Sverige,
såsom Bodbäckspålle med
över två miljoner
insprunget. Den senare har
Steggbest på både far- och morsidan. Ytterligare exempel på linjeavel: Steggbest är morfar och farfar
till Barrison (938.570 kr, 24,3am), farfar och morfars far till Gyllfen och mormorsmorfar och
farfarsfarfar till Järvsöfaks.

