Toppar i norsk kallblodsavel
Läste för en tid sedan i norska Trav Og Galopp-Nytt om en talang långt utöver det vanliga, vilket
väckte minnesbilder av hennes förfäder några led tillbaka i tiden. Den det gällde var tvååriga stoet Moe
Svalin (e. Spikeld u. Moe Vilja), som på ett bygdetrav noterat fenomenala 1.39,2 på ett underlag som
bedöms som tre-fyra sekunder långsammare i jämförelse med en permanent bana.
Moe Vilja
Moe Vilja (e. Lyngsvarten u. Lund Blessa) gjorde endast 23 starter av vilka 10 slutade med seger. Hon
fick autorekordet 1.31,0 över medeldistans och prissumman slutade på drygt 500 000 kronor.
Moe Vilja har hittills åtta avkommor, varav Moe
Odin (e. Elding) (bilden till höger), är den klart
bäste. Han behöver väl ingen närmare presentation som tillhörande de allra bästa i vårt
grannland under senare år och en av de få som
kunnat utmana suveräne Järvsöfaks.
Lund Blessa
Mor till Moe Vilja är Lund Blessa som i Solbergstjerna (född 1971) har samma mor som bland annat
Lund Jerker (bild) och Pål Even. Far till Lund Blessa är alltför tidigt bortgågne unghästfenomenet
Kinge Balder Hon var fenomenal som unghäst med segrar i stoderbyt och flera andra årgångslopp.
Lund Blessa gick under 1.30 i såväl auto- som voltstart som fyraåring och slog bland annat äldre
storheter som Alm Rigel och Tom Toddy.
Spikdona
Moe Svalins farmor,
Spikdona (e. Eldon u.
Spiko) slog igenom på
allvar i ett lopp under
Oslo Grand Prixdagen
1981. Hon tillhör de
allra bästa stona i
Norge genom alla
tider. Totalt blev det
186 starter, varav 47
slutade med vinst.
1.24,6 noterade hon
med voltstart och
prissumman blev drygt
1,3 miljoner kronor.

Förutom i vårt land välbekante Spikeld, norsk rekordhållare och avelshingst, har hon lämnat
Spikdonar (e. Granar) som tog en hel del segrar för Kjell Håkonsen.

Spiko
Spikdonas mor, Spiko (bilden till
höger) (e. Baus Tryggsön u. GyllerGuri), har jag flera positiva minnen
av, bland annat när hon med
Karsten Buer i vagnen rodde hem
Norgesmästerskapet 1964 i två raka
heat före storheter som Vinvara och
Petter Tidemand.

