Två örebrosnabblopp
Högsta klassen för varmblod kördes inte sällan med tillägg förr i tiden. Så var fallet när
snabbloppsrävarna drabbade samman i Örebro den 18 augusti 1963. Sorfavoriten Sorina
(Rune Johasson) hade således liksom gästande Scott (Bernt Sahlin) 20 meter att hämta in på
ett koppel goda hästar såsom Salut (Sivert Nordmark), Oranta Day (L.E. Karlsson), King
Odin (Kurt Lindblom) Golden Miss (Nils Larsson) och Friherren (Bengt Nilsson) i över 2200
meter.
Masktempo
Sedan Oranta Day smärtfritt kommit till spetsen blev det nästan på stället marsch första
varvet. Den förste att sätta fart på tillställningen var Salut, vilken forcerades fram utvändigt
om ledaren efter ett varv. Sorina, som bidat sin tid i tredje ytter, gick till angrepp 700 kvar och
övertog ledningen redan halvvarvet före mål. Ingen av de övriga kunde haka på och Sorina
kunde gå undan på lätta fötter. Oranta Day höll till en andraplats före Salut, Unda Frisco (Stig
Johansson) och Golden Miss (Nils Larsson). Scott förverkade alla chanser med en rejäl
startgunga.

Revansch
Tre veckor senare kördes ett snabblopp med delvis samma deltagare, denna gång utskrivet
med två tillägg. Sorina var inte med. I stället hade Max Iran (Bengt Andersson) och Joli de
Gouvix (Uno Swed) tillkommit från 40-fållan. Oranta Day fick nu sin revansch efter att ha
sparat krafterna bakom spårande Golden Miss och satt in stöten i rätt tid. Salut (Sivert
Nordmark) avslutade bäst av de övriga och kunde strax före mål slå sig förbi favoritspelade
Max Iran, vars långspurt inte riktigt räckte till efter en slutkurva i tredjespår. Franske Joli de
Gouvix fick aldrig upp ångan och galopper satte stopp för Dziggetai (Olle Elfstrand), King
Odin (Kurt Lindblom) och Scotch Girl (Jörgen Wendt).

Sorina
Stall Engelbrekts (Torsten Berglund)
stolthet, Sorina, född 1956, sopade
hem flera halvstora lopp och var en
välsedd gäst i de mellansvenska
snabbloppen vid 60-talets början.
Hon vann Juliloppet på
hemmabanan 1963 och slutade trea i
C.L. Müllers Memorial 1962. Sorina
hade en intressant härstamning med
italienska Calumetta som mor och
Scotch Tistel som far. Den senare
var en italiensk USA-import, som i
vårt land mest är känd som segrare i
den första internationella upplagan
av Åby Stora Pris 1953. När Sorina
lade skorna på hyllan hade hon en segerprocent på nästan exakt 50%. Ingen av
hennes tre avkommor kom tillnärmelsevis upp i samma kapacitet som modern.
Snoddas
Sorinas körsven, Rune ”Snoddas” Johansson, vann bland annat Svenskt
Travderby 1971 med Najo. Han har sedermera innehaft flera förtroendeuppdrag
inom Travtränarnas Riksförbund och tilldelades STC:s hederstecken för sina
gärningar inom travsporten.
Oranta Day
Oranta Day (e. Court Day u. Maud Scott) tillhörde skiktet under de allra bästa. I
snabbloppen på landsortsbanorna dög hon emellertid bra och hemförde 15

vinster, 15 andra- och 20 tredjeplatser på 161 starter. Hon var inte heller oäven
som avelssto med söner som Top Orant (280.220 kronor), The Sting (94.000
kronor) och Nibs Day (237.475 kronor).

