5-åringslopp med förvecklingar

Det finns många faktorer som bidrar till att man kommer ihåg vissa lopp bättre än andra:
exceptionella prestationer från två- eller fyrbenta aktörer, dramatiska inslag, en lyckad spelinsats,
jätteutdelning på streckspelet, besök av världsstjärnor, eller seger för en häst man har stark
anknytning till eller kanske äger.
Fina 5-åringar
Ett lopp som innehöll flera incidenter, men knappast var någon fröjd för ögat för en travhabitué
var UCT´s championat för 5-åringar på Bjerke 1968. Med sina 30 000 NOK i förstapris hade det
lockat tio habila travare från fem olika nationer. Förhandsfavoriter var våra egna Fairland och
Monolog tillsammans med tyske Gesell.
Övriga startande var: If Klokkedal (Dk), Entry Volann (Ne), Volo Scotch (No), Bullow (No),
Extase (Ne), Mast (Ty) och Jacqueline Axworthy (Dk).

Holländare i ledningen
Entry Volann (J. van Leeuwen) gled enkelt till ledningen med Gesell (Karl Heitmann) och If
Klokkedal (Jörgen Hill) i nära anslutning. Svenskarna avvaktade längre bak medan Jacqueline
Axworthy (Börge Grandahl) galopperade bort sina chanser. Tyske Mast travade erbarmligt och
dikvalificerades efter ett varv, men kusken fullföljde ändå loppet och ställde till med stor oreda.
Svensk viktoria trots allt
När 800 meter återstod felade Gesell. Håken Wallner kastade nu loss Monolog från sin
köposition och såg ut att gå mot segern sedan Entry Volann klappat ihop fullständigt 400 kvar.
Masts körsven, Walther Dahl, satte dock stopp för vidare framfart genom att med yviga
spöviftningar störa Monolog till galopp. Fairland (Bertil Rogell) som skuggat Monolog fick nu
fritt fram och kunde ta upp kampen med Mast. Rogell körde för fullt upploppet ner, måhända
osäker på om ledaren var diskad. Segern blev till slut överlägsen före en starkt reparerande
Monolog och If Klokkedal, men man undrar hur den redan upphetsade publiken reagerat om
Fairland pressats till galopp i mål p g a. en diskvalificerad häst, vars kusk envist vägrade lämna
banan.

