Vinda Whitney – speedkulan som blev Elitsto

Vinda Whitney (e. Whitney Hanover u. Jasmin Will e. Earl´s Mr Will)), uppfödd och ägd av
Erik Nilsson på Staffanstorp, inledde sin karriär hos Karlis Veritis på Jägersro. Stoet visade
tidigt en stor potential och radade upp segrar. Så småningom hamnade hon hos Sören Nordin
där hon utvecklades ytterligare och gick till tops i flera större lopp såsom Gävle Stora Pris,
Top of Europé Trot (2 ggr), Ådalspriset, Bollnäsloppet, Rommeheatet och
Kalmarsundspokalen.
Snabb men distanssvag
Vinda Whitney var enligt Sören en av de speedigaste travare han haft men besatt inte den
styrka som krävdes för att matcha den yppersta eliten över längre distanser. Hon vann i
nästan hälften av sina framträdanden och sprang in 457 200 SEK. Över kort distans noterade
hon som snabbast 1.15,9a. Hennes rörelseschema var kattmjukt och fysionomin i det
närmaste idealisk. Hon var av medelstorlek och korrekt i såväl fram- som bakställ.
Påbrå
Vinda Whitney mor, Jasmin Will, född 1952, gjorde endast 15 starter, vilka inbringade
10 525 SEK (4 vinster). Hennes rekord blev1.15,9. Hon fick nio avkommor, varav åtta kom
till start. Flera av dem blev habila travare, med Vinda Whitney som den klart bästa. Fadern
Whitney Hanover importerades från USA 1946. Det var en snabb men distanssvag herre som

skrapade ihop 26 995 SEK på 29 starter. I aveln blev han en plusvariant med avkommor som
Elva, Izarra, Count Whitney och Invit.
Samtliga avkommor startade
1991 utnämndes Vinda Whitney till Elitsto*. Hon fick fem avkommor av vilka alla kom till
start. Den särklassigt bäste var V.I.P. (e. Lep Hanover), vilken segrade i inte mindre än 25 av
sina 47 starter. Som fyraåring vann han Big Noon Pokalen, Fyra Kilometer och Svenskt Trav
S:t Leger, och senare segrade han i Silverhästen och Göteborgspokalen. Tränade gjorde Stig
H. Johansson.
* Begreppet Elitsto infördes i samband med ASVT:s 50-årsjubileum 1991 och omfattar ston
födda 1941 och senare. För att ett sto skall kunna bli Elitsto skall hon ha en avkomma som
placerat sig bland de tre främsta i någon av årgångsloppen. Dessutom skall fler av hennes
avkommor ha visat goda resultat på tävlingsbanan. Har ett sto två avkommor som vunnit
något av de klassiska årgångsloppen blir hon automatiskt Elitsto.

