
LEDAREN

Det här var dagen då två stora 
talanger, Inti Boko och Conrads 
Rödluva även tog steget till att bli 
stjärnor.

Inti Boko vann debuten på Sundbyholm på 
1.14,2a/2.140, med 60 meter, i slutet av juni. 
”Inti Boko rekorddebutant” löd rubriken på 
sulkysport.se och Jorma Kontio sade att ”det 
kändes som att hästen bara joggade”. 

Inti Boko var obesegrad fram till Kriterie- 
uttagningarna, där Betting Gangster blev 
den förste att besegra Chocolatier-valacken. 
Den andraplatsen gjorde att Inti Boko kunde 
gå rätt så mycket ”under radarn” i förhands-
snacket inför Kriteriet. Efter en löpning på 
väntan spurtade Inti Boko och Johnny Takter 
ner Campo Bahia över upploppet, som 
20-oddsare. 

Timo Nurmos hade gjort det igen: tagit en 
häst till Kriterieseger efter inledande match-
ning i enklare sällskap för att sedan ratta till 
toppformen den dag det gäller.

Inti Bokos mamma Sue Boko är utnämnd 
till Elitsto redan innan Inti Boko tagit plats 
i finrummet. Sue Boko är helt enkelt ett 
fantastiskt fölsto. 

Oakssegrarinnan Conrads Rödluvas 
svenskfödda mormor Miss Pilaar är sam- 
tidigt inga mil från att också ha blivit Elitsto. 
Rödluvans möderne är danskt, ända ner till 
Tramp Girl född 1904 som var med i dansk 
travstambok nummer två (nummer ett kom 
redan 1902). Tramp Girl var efter en hingst 
som hette The Tramp vars ursprung är ameri-
kanskt. Tramp Girl står noterad för rekordet 
1.31.

Det känns lite passande att nämna detta 
här, med tanke på att ett av samtalsämnena 
runt den magnifika Conrads Rödluva är 
hennes röda färg: Tramp Girl var registrerad 
rödskimmel…

Conrads Rödluvas möderne kom till 
Sverige med Frosty Hanover-dottern Torino, 
importerad 1981 av Käll-uppfödarna. Hon 
avslutade på Västerbo där hennes sista 
avkomma blev Västerbo Extrem (e. Extrem) 
som sprang in 1,9 miljoner kronor. Torino 

är sex generationer bort från Tramp Girl och 
Conrads Rödluva ytterligare fyra generation- 
er längre fram.

Daniel Redén och Timo Nurmos gör i år 
upp om det allsvenska tränarchampionatet 
och att de har Kriterievinnaren respektive 
Oaksvinnaren i sina klassfyllda stall förstärker 
den duellen. För Redén är detta att ta fram 
svenskfödda unghästar till klassiska segrar 
en nystämd sträng på hans travtränarlyra. 
Visst, han har haft goda Stall Zet-unghästar 
tidigare, men de flesta av de han haft att jobba 
med har varit efter Pastor Stephen som inte 
motsvarat för-
väntningarna som 
avelshingst. Nu får 
Daniel beviset på 
att hans djupsands- 
träningsmetodik 
inte enbart fungerar 
på att göra stjärnor 
av ”färdiga” hästar 
på Stall Zets gård 
Furuby. 

Här kan man 
hitta en vacker cirkel om man vill; ”Käll-häst- 
arna” var förknippade med Tommy Hanné 
(en av Torinos avkommor heter till och med 
Hanne Käll) när han var på Furuby. Torino- 
dottern som leder fram till Conrads Rödluva 
är Torinos Sweet L, uppfödd av Lennart 
Cedergren, och efter Furubys 1980-talskung 
Ata Star L. 

Kriteriesöndagen lockade endast 3.700 
åskådare, samma siffra som ifjol. Det är 
sorgligt att inte dessa fantastiska svenskfödda 
unghästar drar mer människor som vill se 
dem. I Sveriges största dagstidning Dagens 
Nyheter i måndags fanns sedan ingen redak-
tionell text alls från Solvallas Kriteriesöndag, 
endast pliktskyldiga spelresultat. En sorglig 
utveckling.

För Redén är att ta fram 
svenskfödda unghästar 
till klassiska segrar 
en nystämd sträng på 
hans travtränarlyra
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Två stora talanger
tog steget till stjärnor

CHEFREDAKTÖR/ANSVARIG UTGIVARE

Lars G Dahlgren

  4 Position Kallblod till avel – i USA
  5 Krönika Anders Ström
  6 Nyheter Björn snart större än Olle
  7 Europaderbyt Halva finalfältet blågult
  8 Kriteriet Vägen till Inti Bokos triumf
12 Oaks Rödluvan i en klass för sig
14 Träna med proffsen Takter/Engblom
20 Auktion Rekordmånga miljonhästar
24 Lopp i tiden Bjässen redo för storlopp
25 Kalender Finsk ”rappare” i Kriteriet
26 Tips V86 Onsdag: Solvalla/Åby
28 Tips V64 Torsdag: Axevalla Silverstoet
29 Tips V64 Fredag: Östersund
30 Tips V75 Lördag: Skellefteå
40 Tips GS75 Söndag: Årjäng
42 Topp 6 Förra veckans höjdare
44 Referat V75 Lunchtrav bakom hästköp
47 Season leaders Snabbaste hästarna

Omslaget:
Inti Boko såg till att 
Timo Nurmos tog 
sjunde tränarsegern 
i Svenskt Travkri-
terium och Johnny 
Takter sin första 
som kusk. 
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INNEHÅLL

  6 Goop vs Goop
Än håller pappa stången, men nu är det 
nära. Björn Goop är bara ett par segrar 
från att gå förbi Olle som Sveriges seger- 
rikaste kusk genom tiderna.

14 Träna med proffsen
Jimmy Takter är USA:s framgångsrikas-
te travtränare. Vad är hemligheten? Hur 
lägger han upp träningen? Sulkysport 
hoppade upp i vagnen i Lexington!

20 Rekordmånga dyringar
Efter Kriterieauktionens tre dagar sattes 
punkt för försäljningen av ettåringar på 
svenska auktioner. 2018 kan summeras 
som året med rekordmånga miljonhästar!
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√ Kriterieauktionens slutresultat 
tangerade i stort sett 2016-siffrorna 
och det måste sammanfattas som ett 
bra resultat. 2016 var ett väldigt starkt 
auktionsår. Att jämföra årets tredagars- 
auktion med förra årets tvådagars- 
event på Wenngarn blir lite snett.

√ Att Alebäck nästa år lägger ner sin hingsthåll-
ning och endast ska operera med fryssperma 
och transportsperma är en alarmerande nyhet. 
Därmed finns inte en enda kommersiellt verkande 
travavelshingst längre uppstallad i det som varit 
det superstarka uppfödningshjärtat Skaraborg 
(Broline hamnar utanför där). Smaka på den!

JA! NEJ!


