Thea bäst på Romme

Svensk-Norska loppet på Romme har genom åren bjudit på många sevärda
uppgörelser med deltagande av svensk och norsk elit. Fördelningen mellan
favoriter och outsiders har också varit relativt jämn. 1974 kördes SvenskNorska loppet som poänglopp över 1600 respektive 2100 meter. Klar favorit i
förhandstipsen var Sabin (Henrik Lindmark). Denne segerstaplare var nu 14 år
men still going strong.
Favoritfall
I den korta avdelningen spårade Padock (Torbjörn Elfstedt) länge och väl, men
hade inget att sätta emot när norrmännens bästa sto, Thea (Frank Marthinsen)
satte in stöten strax före mål. Välstammade Brage (e. Jahnuar u. Inger), som
liftat med i vinnarhålet höll knappt undan för Sabin i kampen om tredjeplatsen.
Den sistnämnde såg farlig ut när han avancerade i tredjespår genom
slutsvängen, men krafterna tröt sista biten. Gustav Lennartsons Ess Express
ägnade sig dessvärre åt galopp liksom Gol Best (Arvid Söndreli) och Stenvinn
(Ragne Grönberg).
Thea omutlig

Även i avdelning två förlitade sig Frank Marthinsen på Theas spurt och
avvaktade i klungan tills Strandsprett (Per Rakkestad), Stenvinn och Padock
gjort sitt framme i täten. Mitt på upploppet hade Thea kontroll på händelserna
och höll lätt undan för Sabin, som nu avslutade bra. Oddset stannade denna
gång på 4,24 (7.92 i korta avdelningen).
Kung och drottning
Thea (e. Baus Tryggson u. Spetella) tillhörde under några säsonger den absoluta
toppen i Norge och var den främsta i sitt kön. Hon vann bland annat
Kallblodslandskampen 1972 före just Sabin. Hennes prissumma kom att sluta
på 501 155 nkr och hon fick rekordet 1.28,6. Modern Spetella har även lämnat
Klaff (1.28,3, 287 861 nkr).
Sabin kunde annars vara
värd ett eget kapitel.
Mellan 1964 och 1975 tog
han 182 segrar på 343
starter, ett rekord som blir
synnerligen svårslaget.
Den ende som inom
överskådlig framtid har
möjlighet att matcha det
är väl Järvsöfaks. Sabin
vann
Kallblodslandskampen
1971och 1975 för Henrik Lindmark och massor av storlopp. Under senare delen
av karriären skötte sonen, Stig Lindmark mestadels tömföringen.

