Två irrbloss
”Bedräglig fantasibild som upplöser sig i intet, falsk förhoppning som gäckar
och bedrar.” Dessa förklaringar av ordet irrbloss passar bra till två travare som
jag fortfarande har kvar på näthinnan trots att det är några år sedan de agerade
och jag endast såg dem i aktion ett fåtal gånger.

Carr
Fuxige Carr född 1961 (e. Tampiko u. Light) var en mycket lovande treåring hos
Gösta Nordin. Han gjorde tio starter 1964, vann åtta gånger – en av dessa med
mäster Johannes Frömming i sulkyn – och slutade tvåa en gång. Carr sprang
som treåring in för den tiden imponerande 47 000 kronor, men hamnade sedan
på skadelistan och kom under sin fortsatta karriär inte tillnärmelsevis upp i sin
forna kapacitet. Carr var uppfödd av Lennart Pettersson i Fjugesta. Han fick fyra
avkommor, av vilka den bästa var Carroya.
August Rappson
August Rappson, född 1958 (e. Rappson u. Miss Noon) minns jag framför allt
som en glänsare, lätt igenkännlig på sin stora, kilformade bläs. Han var
synnerligen välstammad, framför allt på morsidan. Miss Noon (e. Big Noon u.
Spensa Craftsman, avelsindex 79 0,63), var mor till till elittravaren Rulle
Rappson, tvåa i derbyt 1960 efter Clementz, vinnare av Copenhagen Cup,

Göteborgspokalen och Juliloppet, tvåa i Harald Westlins Minneslopp, och trea i
Årjängs Stora Sprinterlopp. Rulle blev sedan far till Lord Rappe och elitstoet
Lady Village, som bland annat lämnat Big Star och Ace´s Dart.

Dessvärre drabbades den av Albin Rapp uppfödde och ägda hingsten tidigt av
skador och det blev bara fem starter för hans del. Bilden är från provstarten till
ett lopp för tre- och fyraåringar på Solvalla den 11 maj 1961. I loppet tog Sören
Nordin, iförd Stall Rappsons färger, svart med röd vinthund på ryggen, resolut
ledningen och höll på ett imponerande sätt undan för jämngamle och likaledes
högättade Arctic Icicle (e. Rollo u. Ilona Scott) med Ulf Reslow i vagnen.

