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En brun liten fyrbent tjej med snälla ögon och 
osedvanlig spänst får även de mest griniga 
gubbarna att falla pladask. 

Och hon berör den närmaste kretsen på ett 
sällsynt vackert sätt.

Frågan går inte att undvika: vad är det som 
får folk att gå bananas över Delicious U.S? 

Text OLA LERNÅ

D
e allra flesta i Sverige tror att 
Delicious U.S. var en vanlig 
häst när hon tävlade i USA. 
Utan större meriter eller av-

tryck. 
Hennes tidigare skötare hos Ron Gur-

fein, Lisa Palmiter, avfärdar det med en 
fnysning.

– När Delicious såldes till Europa ta-
tuerade jag in hennes namn på utsidan av 
min högra fot. Jag hade sagt att jag aldrig 
skulle göra något sådant mot min kropp, 
men när hon försvann ville jag för evigt 
ha henne vid min sida.

Häng med på en utsökt resa. Från att i 
princip ratats på auktion, ett namnbyte, 
till tre världsrekord, klippkort till häst- 
akuten på veterinärhögskolan och en 
ständig oro över att nästa framträdande 
ska bli det sista.

Märkt för
livet – av
Delicious

Stoet som berör överallt

Delicious skötare hos Ron Gurfein i USA, Lisa 
Palmiter, ville bära med sig sin älsklingshäst 
även sedan stoet var sålt till Sverige och skaf-
fade en tatuering på ena foten.

Foto Privat
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Hon var den
absolut minsta
hästen i kullen
– med marginal

D
elicious föddes i mars 2009 på Lindy 
Farms i Connecticut, några mil norr 
om New York. Bakom framgångsri-
ka Lindy Farms – som bland annat 

haft del i fem Hambletonianvinnare, var största 
ägaren i Moni Maker och producerat topphästar 
i över 50 år – står familjen Antonacci. Idag är det 
Frank M Antonacci som är ansvarig för verksam-
heten och han hade en dröm om att hitta ett föl-
sto i Europa, helst med Lemon Dra som pappa.

– Ipsara LB köptes genom agenten Angelo 
Cardin. Vi försökte integrera det bästa europeis-
ka och amerikanska blodet för att få fram en su-
perhäst med globalt mått. Vi var ute efter Lemon 
Dra-ston, minns Antonacci.

Ipsara LB var i farten tidigt – och ofta – för 
sin italienske tränare och kusk Paolo Leoni. 33 
starter som två- och treåring gav dock blott en 
seger i tuffast tänkbara konkurrens, ett rekord på 
1.12,7 och 32.702 euro intjänat. Hon fick avsluta 
karriären som oplacerad i Orsi Mangelli för ston. 
Mödernelinjen är Impishs – samma som Scarlet 
Knight, Manofmanymission och många, många 
fler.

Ipsara LB fick besöka det hetaste som fanns i 
USA vid den här tiden – Cantab Hall – och för-

väntningarna var höga när 
hon föddes.

– Delicious var extremt 
atletisk, men hon var den 
absolut minsta hästen i 
kullen – med marginal, 
säger Antonacci.

Hon namngavs Ferrari 
Lindy. Mamma Ipsara LB 
betäcktes om med Crazed, 

men olyckan var framme vid fölning och Ipsara 
LB dog, men fölet, Pazzo Lindy, kunde räddas.

Därför finns bara ett syskon till Delicious, som 
även det har varit i träning hos Daniel Redén, 
men numera finns i Finland. 

– Det fanns inga stora likheter. Eller jo, en, de 
var båda väldigt småväxta, säger Daniel.

Pazzo Lindy (e. Crazed) gjorde tre starter för 
Redén utan framgång innan han skeppades till 
Finland där hästen tävlat rätt så skapligt med 
1.11,9-rekord och dragit in 250.000 kronor, vil-
ket innebär att sjuåringen i dagsläget ståtar med 
strax under halvmiljonen intjänat under karriä-
ren.

D
elicious, eller Lindy Ferrari, förbe-
reddes för auktion i Lexington. Den 
lilla damen rönte inget större intres-
se från budgivarna och när hon dök 

upp i auktionsringen som nummer 290 blev det 
mer eller mindre tyst i auktionshallen. Agenten 
Jim Bafia ropade in henne för i sammanhanget 
blygsamma 8.000 dollar för tre Chicago-bröders 
räkning som döpte om henne till Delicious och 
nästa anhalt blev Illinois.

Där tränades Delicious upp, men visade sådan 
spänst och talang att man när hästen var två år 
kontaktade mästertränaren Ron Gurfein. Det lil-
la kraftpaketet skulle få chansen på riktigt.

De första åren

– som Ferrari

Inte ett
öga är 
torrt hos 
de männi-
skor som 
korsat 
Delicious 
väg.

Foto Mia

Törnberg
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D
en amerikanske topptränaren Ron 
Gurfein, 77 år, är en av USA ab-
solut mest meriterade. Han valdes 
in i Hall of Fame redan 2005 efter 

att hästar som Victory Dream, Beat the Whe-
el, Continentalvictory, Self Possessed och inte 
minst Delicious pappa Cantab Hall passerat 
hans stall. Gurfeins väg in i sporten var inte 
den vanligaste. Han ägde en klädbutik där han 
också jobbade. Hästarna var ett sidointresse 
och han ägde flera travare, 1965 sålde han sin 
klädbutik och tog istället hand om träningen 
av hästarna själv!

– Delicious kom till mig i april som tvååring. 
Hon var liten, men väldigt snabb. Just hennes 
storlek gjorde att ägarna inte ville betala några 
anmälningsavgifter till storloppen. Hon tävla-
de ändå bra som tvååring, minns Ron Gurfein.

Efter tvååringssäsongen köpte storhästäga-
ren Jerry Silva in i den lilla damen.

– Hon värderades då till 250.000 dollar.
Detta trots att hon var ”snålt” stakad, vilket 

gav få förtjänstmöjligheter. Delicious fortsatte 
tävla bra som treåring och visade klar utveckling.

– Hon vann på 1.09,9 i Lexington på hösten 
och jag såg verkligen fram emot hennes fyra-
åringssäsong. Jag var mer eller mindre chock-
ad när ägarna berättade att hon skulle säljas i 
Harrisburg.

Man kan tycka att han själv borde haft in-

25 mars 2009
Delicious föds på 
Lindy Farm, Con-
necticut

22 juni 2011
Kvalar på Balmoral 
Park på 1,17,7a 
med Roger Welch i 
sulkyn

10 november 2012
Säljs på auktion 
i Harrisburg för 
100.000 dollar

25 maj 2014
Slutar trea i 
Elitloppsfinalen 
bakom Timoko och 
Panne de Moteur på 
1.09,9a

15 oktober 2010
Säljs på auktion i 
Lexington för 8.000 
dollar

7 juli 2011
Debuterar på 
Pocono Downs 
med spetsvinst på 
1.13,2a med Matt 
Kakaley i sulkyn

10 april 2013
Debuterar för Daniel 
Redén med andra-
plats i Solvalla-
serien bakom 
Nato Dream

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Karriären

i staterna

Delicious, tillsammans med Ron Pierce, stormar fram till seger mot toppstoet Maven på Red Mile i 
oktober 2012. Nya rekordet 1.09,9 landade det då treåriga stoet på i sin sista start i regi Ron Gurfein 
(t.v.) på andra sidan Atlanten. Det var också sista starten med skötaren Lisa Palmiter (till höger).

Foto Mark Hall/US Trotting Assn och Stalltz.se
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Vid båda dessa starter har 
jag skrikit ”Come on D”, 
”Come on D” och jag svär 
på att hon hörde mig

tresse att köpa och fortsätta tävla med Delici-
ous. Men Gurfein har sett ett fyrsiffrigt antal 
hästar komma och gå under sitt 77-åriga tra-
varliv och vet att hjärtat inte får bestämma 
över hjärnan.

– Jag har genom åren lärt mig att ägaren all-
tid vet bäst. Även om jag var intresserad av att 
köpa henne själv så är det en match man som 
tränare inte kan vinna. Springer hästen dåligt 
är du en idiot och springer den bra kommer de 
tidigare ägarna hata dig. Men jag tycker fortfa-
rande att hon gavs bort i Harrisburg – hon slog 
ju Maven i Lexington någon månad tidigare!

Daniel Redén köpte Delicious i Harrisburg 
för 100.000 dollar. Då hade hon tagit åtta vin-
ster, sex andra- och fyra tredjeplatser, samt tjä-
nat 254.244 dollar.

Men det var inte bara på tävlingsbanan som 
Delicious satte spår.

– Delicious hade den, i mitt tycke, bästa 
hästskötaren i USA. Lisa Palmiter tar inte 
hand om hästar, hon adopterar dem! Och vet 
du vad som är märkligt? Jag har sålt massor 
med hästar som Lisa har skött, men knappast 
någon har gått vidare och fungerat som täv-
lingshäst. Delicious är en av få och därför vet 
jag att Daniel Redén både är en bra och snäll 
tränare. Annars hade han inte fått framgång 
med den här hästen, utvecklar Gurfein.

D
elicious kom till Lisa Palmiter i 
april som tvååring och hon fastna-
de direkt.

– Delicious är en av mina abso-
luta favoriter av alla hästar jag haft äran att ta 

hand om. Hon var en fröjd att vara med och 
det var inte jag som tog hand om henne, det 
var hon som tog hand om mig. Om det nu går 
att förstå, säger Lisa.
Vad är det som gör att alla fastnar för Deli-
cious?

– Hon gjorde varje dag lite enklare då hon 
alltid var glad, men ändå tuff nog att vara en 
grym tävlinghäst. Hon var din baby, glad när 
du kom på morgonen och hon visste alltid att 
mamma hade med sig hennes favoritgodis – 
bananer. Hon älskade sina ”nanas”...när jag sa 
”D”, vill du ha dina ”Nanas” så 
kastade hon med huvudet.

Att smaken kan föränd-
ras visade det sig dock när 
Sulkysport försökte muta 
Delicious med kravodlade 
ekologiska bananer i hagen 
i Örsundsbro. Delicious var 
fullständigt ointresserad av 
den nyskalade frukten...

Lisa Palmiter var med Deli-
cious i varenda start i USA. 

– Att tävla var för henne som att ta en pro-
menad i parken, hon gillade såväl att träna och 
tävla. Inför tävling var hon så otålig att hon 
började skaka till hon fick ut och värma upp. 
Då blev hon lugn och väldigt avslappnad. När 
hon tävlade gav hon alltid 110 procent och 
även de gånger hon hade en dålig dag gjorde 
hon allt hon kunde. Hon var en sådan häst 
som alltid gjorde dig stolt och en häst som 

gjorde alla tidiga mornar och sena kvällar för 
en hästskötare värd varenda minut.

Att Delicious verkligen kryper under skin-
net på de människor som står henne nära tve-
kar inte Lisa över.

– Här kommer en sak som folk komma tycka 
att jag är löjlig, men jag bryr mig inte. Jag tror 
att när Delicious hör sitt namn på upploppet så 
triggar det henne att gå ännu fortare. I två av lop-
pen, på Meadowlands Hambodagen och i Lex-
ington, stod jag nära mållinjen. Alla som känner 
mig vet att jag är högljudd när mina hästar star-
tar. Några har till och med sagt att jag borde ha 
körsvensprovision när mina hästar startar, trots 
att jag står vid sidan. Nåväl, vid båda dessa starter 

har jag skrikit ”Come on D”, ”Come 
on D” och jag svär på att hon hörde 
mig och lade sig ner och ökade farten. 
Hon visste var mamma stod och att 
jag väntade på henne.

Lisa ser försäljningen av Delici-
ous som en av sina tyngsta dagar i 
branschen.

– När Delicious såldes till Euro-
pa tatuerade jag in hennes namn på utsidan av 
min högra fot. Jag hade sagt att jag aldrig skul-
le göra något sådant mot min kropp, men när 
hon försvann ville jag för evigt ha henne vid 
min sida. Samtidigt önskar jag alla kring Deli-
cious god tur, men jag vet att de inte behöver 
den lyckönskningen. Så länge de har Delicious 
vet jag att hon bidrar med all tur de behöver..., 
säger Lisa Palmiter.

29 augusti 2015
Sätter världs-
rekord på Bergsåker 
på 1.10,0a/2.140 
meter med Örjan 
Kihlström

12 december 2015 
Delicious stryks på tävlings-
dagen från Prix du Bourbonnais 
på grund av karledsinflammation 
och missar därmed chansen att 
kvala in till Prix d’Amérique

29 april 2016
Delicious får 
problem med ett 
framknä, tvingas 
till operation och 
missar Elitloppet

25 mars 2017 
Delicious gör 
comeback och 
vinner på Romme 
på 1.14,0a/2.140 
meter

24 oktober 2015
Sätter världs-
rekord på Jägersro 
på 1.12,1a/2.640 
meter med Örjan 
Kihlström

21 april 2016
Delicious årsdebu-
terar med seger i 
Bollnäs

15 oktober 2016 
Delicious får akuta mag-
smärtor, på Veterinärhög-
skolan konstateras en kronisk 
magsjukdom och Delicious 
svävar mellan liv och död

24 augusti 2015
Sätter världs-
rekord i Bollnäs på 
1.08,6a med Örjan 
Kihlström

28 maj 2017 
Delicious står 
på startlinjen i 
Elitloppet för andra 
gången i livet

2015 2016 2017

Första…andra…tredje – såld! För 100.000 dollar ropade Daniel Redén in Delicious på Harrisburg Mixed Sale 
i november 2012. ”Jag tycker fortfarande att hon gavs bort”, säger hennes tidigare tränare Ron Gurfein om 
prislappen.
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Vinner hon Elitloppet 
kommer jag att ta
av selen i vinnarcirkeln 
och säga ”that was it”

Welcome

to Sweden!

D
elicious skeppades över till Euro-
pa kort efter Harrisburg-auktio-
nen där Daniel Redén spenderat 
100.000 dollar på den lilla damen. 

Man kan ändå undra vad han föll för?
– Det är med hästar som med människor, 

man går in i ett rum och får en känsla. Är det 
här en bra eller dålig människa? Jag kände di-
rekt när jag träffade Delicious att hon var spe-

ciell. Det har hon varit sedan 
första gången jag såg henne, 
säger Redén.

Delicious debuterade med en andraplats på 
europeisk mark och alla vet vad hon uträttat 
på tävlingsovalen. Det kanske mest fascine-
rande är ändå samspelet mellan Delicious och 
Daniel Redén. Hon har gett honom glädje 
och framgång, men också bakslag, oro och 
mer eller mindre tagit över hans liv stundtals.

– När det gäller Delicious är jag aldrig av-
slappnad, jag vill ha koll på grejorna.

Redén inleder varje dag med att vandra i 
stallet. Första besöket av alla får Delicious.

– Jag oroar mig varje dag. Står hon upp? 

Ligger hon ner i boxen? Varför? Ibland känns 
det som att hon är så god inombords att hon 
tar all skit för alla andra hästar i stallet också. 
Jag är paranoid, får jag själv halsbränna tol-
kar jag det som att det är något problem med 
Delicious. Jag går i och för sig runt i stallet 
varje dag och bara lyssnar. Är det någon som 
skrapar? Är det något annat?

Om Delicious vore människa hade hon för 
länge sedan slått i högkostnadstaket och haft 
frikort inom sjukvården.

– Jag hade ju klippkort till SLU i Uppsala 
ett tag. Hon har lärt mig allt om alla möjliga 
sjukdomar, säger Redén med ett snett leende. 

D
elicious fyllde åtta år för lite sedan 
och en ny karriär står för dörren. 
Redén har i alla fall tänkt tanken 
på att avsluta tävlingskarriären i 

Elitloppet. Men han har också en inneboende 
oroande känsla att nästa framträdande alltid 
kan vara det sista.

– Om hon skulle vinna Elitloppet kommer 
jag ta av selen i vinnarcirkeln och säga ”that 

was it”. Bara för att verkligen visa att det är 
färdigtävlat.

Några egna föl kommer Delicious aldrig att 
få.

– Det vågar jag inte, utan det blir embry-
otransfer för hennes del. Hon ska gå i hagen 
här, säger Daniel och pekar över andra sidan 
den korta vägen mot rakbanan. 

– Jag är ju den ende som vet vad som krävs 
om något händer med henne, så jag vill ha 
henne nära.

Alla vill ha Delicious U.S. vid sin sida. 
Redén har ”säkrat” sin framtid genom att döpa 
sin dotter till Jacqueline Isabell Delicious. 

Ingen häst sätter sina hovavtryck på 
människor i sin närhet som Delicious U.S.

OLA LERNÅ
ola@sulkysport.se

Delicious – och Delicious. Daniel Redén tillsammans med sina två favorittjejer i vinnarcirkeln på Solvalla. 
Drömstoet Delicious U.S. och snart tvååriga dottern Jacqueline Isabell Delicious.

Foto Jeannie Karlsson

Delicious sträcker ut tillsammans med Örjan Kihlström.
Foto Christer Norin/ALN
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