Allé suverän i majpokalen

Om man befann sig på stallbacken när Sören Nordin klev upp i sulkyn bakom
Allé inför defileringen till Solvallas Majpokal 1966 kunde man på närmare håll
studera hans iögonenfallande körsvensdress, blå med vita gåspennor, vilket var
Stall Pencils träffande kännetecken.
Majpokalen tillhörde i flera år ett av de högt daterade ramloppen under
elitloppsdagen och var utskrivet över 2 600 meter för 4- och 5-åringar med ett
tillägg för de sistnämnda.
Fyraåriga stoet Allé (e. Lloyd Hanover u. Meine Gret) ansågs som en av de
bästa i årgången oavsett kön och spelades till stor favorit trots motstånd från
jämnårige örebostjärnan Golden Will (Bengt Nilsson), vilken sopat mattan med
konkurrenterna på landsorten.
Duellen kom av sig
Dessvärre felade Golden Will bort uppemot 40 meter från start och lämnade
vägen öppen för Allé, vilken Sören placerade i fronten i första sväng. Bakom
ledaren radade sedan ekipagen upp sig på ett led i följande ordning: Mr Erenius
(Karl-Gösta Fylking), Arctic Laylock (Nils Sundin), Monopol
(Kjell Lindström) och Nibs Lain (Olov Hansson). Toppstammade Scotch Min
(Olle Andersson), vilken betraktades som outsider, tillhörde galoppörerna.
Sören bestämmer
Från sin tätposition kunde Sören reglera fältet efter behag. Efter en förstarunda
på drygt 23 ökade han succesivt farten fram mot en klar seger före femårige
Arctic Laylock, som från sitt tillägg gjorde en habil insats. Golden Will
reparerade ganska snabbt sin startgalopp, men kunde efter ett tungt sista
halvvarv inte hålla Mr Erenius stången sista biten.
Kort om Allé

Allé var uppfödd av Hugo Nilsson i Örkeljunga och segrade under sin relativt
korta karriär i 25 av sina 39 starter. Hon blev vinstrikaste fyraåriga sto 1966 med
99 100 kronor, sprang under sin levnad in 203 400 kronor och fick autorekordet
17,5. Hennes tyskfödda mor Meine Gret fick endast två avkommor, förutom
Allé (som själv inte fick några avkommorr) stoet Meine Maren (e. Freund
Werner), vilken inte gjorde någon större lycka på travovalerna.

