Axevallalöpning 1964/2008
Det är mer än ett halvsekel mellan Guy Spens seger i premiären för
Axevallalöpning 1956 och den senaste vinnaren av det anrika loppet, Solvato.
Mellan dessa utmärkta travare finner man bland segrarna namn som Julienne ,
Uffe Kejsltrup, Madison Avenue, Queen L.Triton Sund och Hilda Zonett, Två
norska vinnare finns med på listan, Merceno 1964 och Tom Pedro 1989.
Själv har jag varit på plats vid flera tillfällen när loppet körts och minns särskilt
när Merceno med Knut Ulven i vagnen stod som segrare efter tre tuffa heat
1964 samt duellen mellan Dumle Loss och Triton Sund 2008.
Om man undantar premiären så kördes Axevallalöpning till och med 1974 som
heatlopp. Distanserna har varierat från att inledningsvis ha varit ett rent
sprinterlopp till att från och med 1997 avgöras över 2640 meter. Undantag
gjordes för åren 1998, 2000 och 2004 då det var medeldistans som gällde.
Numera går loppet av stapeln i samband med Stochampionatshelgen.
1964 var förutsättningarna
minst två heat över 1600
meter. Favorit i det första var
Merceno, men här visade sig
Uffe Kejlstrup (Sören Nordin)
som den något starkare och
kunde vinna på 18,8 före
Merceno 18,9 och Metro Star
19,1. Knut Ulven tog
omedelbart revansch i heat 2,
ett taktiklopp där segrartiden
blev så svag som 22,9.
Memento och Prins Volant
belade platserna närmast medan Uffe Kejlstrup var en besvikelse som fyra.
Skiljeheatet mellan Merceno och Uffe Kejlstrup slutade med en klar seger för
den förstnämnde, vilket bekräftas av bilden.
Ett varv längre var således distansen när Axevallalöpning gick av stapeln 2008.
Stor favorit, både i förhandssnacket och på toton, var Stefan Hultmans
styrkefenomen Triton Sund med Örjan Kihlström i vagnen. Lutfi Kolgjini tog
befälet med Excallibur, men avlöstes efter 400 meter av Dumle Loss (Erik
Adielsson). Triton Sund inledde i tredjespår men hade efter ett halvvarv nått

upp utanpå ledaren. Första rundan avverkades efter 15,6, men sen ökade Erik
succesivt farten och passerade 2000 meter på 14,5. In på upploppet såg det för
en stund ut att bli en tvekamp mellan tätduon, men på sluttampen seglade Triton
ifrån till en kassaskåpssäker seger. Trea utan att imponera slutade Conny Nobell
, och detsamma kan sägas om fyran, Milord de Melleray (Åke Svanstedt), vars
långspurt ebbade ut i ett tidigt skede.

