Andungen starkast i Egnells 1971

Anrika Th Egnells Memorial har jag upplevt vid ett flertal tillfällen. Det kördes tidigare alltid
i påskhelgen och samlade oftast eliten avkallblodstravare. Numera är loppet stängt för högsta
klassen och körs som ett tilläggslopp över 1600 meter. Även om distriktet åderlåtits på det
mesta i kallblodsväg under de senaste decennierna är min åsikt att Färjestad skulle kunna
erbjuda åtminstone ett lopp för den översta eliten varje år, inte minst med tanke på närheten
till Norge.
Första vinnaren i loppet hette Svenske. Årtalet var 1936 och segrartiden blev 1.47,6. Bland
senare namn som dyker upp på listan över segrare kan nämnas Helge Solo, Elsa Best,
Solpatrik, Andungen, Vintilla, Listjärn, Svinten och Pålex K.
Ett av de lopp som jag minns bäst är 1971 års upplaga över 2600 meter med ett förstapris på 5
000 SEK. 13 ekipage hade känt sig manade i kampen om lagerkransen, varav två från vårt
grannland i väster, Gol Best och Hallingkongen, båda ägda av Arvid Söndreli, som själv satt
upp bakom den sistnämnde. Någon norsk triumf blev det dock inte, vilket inte minst
Andungen och Bengt Eriksson satte P för.
Sedan Lill Baus (Arvid Jansson) och Nytofta (Sven Molin) lekt rommen av sig i täten övertog
Cervin (Jan-Erik Brinzell) ledningen i slutsvängen med Padock (Henry Elfstedt) i kölvattnet,
men båda var chanslösa när Andungen spelade ut sin speed över upploppet.
Gol Best och Hallingkonen slutade fyra respektive femma.
Inledningsvarvet travades efter 35,2 och sista halvvarvet 34,4. Oddset stannade vid 3,24 och
platsutdelningen blev 19 – 40 – 24. Segrartid 1.34,2.
Andungen (e. Steggbest u. Duvungen) var den allra främsta av de många fina travare som
Gunnar Eriksson och sonen Bengt från Ljusdal tog fram under 60- 0ch 70-talet. På sina 104
starter segrade stoet i närmare hälften och platsprocenten blev höga 78%. Hennes
sammanlagda prissumma blev 291 850 SEK och som snabbast travade hon 1.28,9k. Wolrad
Holmlunds Minneslopp och Solos Lopp är några av de bataljer hon gick segrande ur.
Dessutom var hon trea i SM för kallbod två gånger och erövrade Sundsvalls Tidnings

championtäcke 1971. Hon fick sju avkommor av vilka två stod i en viss särklass, Andin
(469.400kr) och Anni Best (408.050 kr). Den sistnämnda är förresten mormor till sexåriga
Omerfaxa (e. Järvsöfaks u. Omer Ann), ett norskägt sto som visat såväl styrka som
vinnargnista.

