Big Elma flinkast i högklassigt sprinterlopp
”Stickan vinner hur lätt som helst.”
”Sällan. Sörens jänkare är klassen bättre”.
Dessa lösryckta fraser ur en längre ordväxling nådde mina öron när jag
bläddrade i solvallaprogrammet för den 28 mars 1971 över en kopp kaffe i ett
fik vid Odenplan. Innan jag som vanligt på den här tiden i ”samåkningstaxi”
förpassade mig till huvudstadsbanan hade jag listat ut att dispyten gällde
förgrundsfigurerna i O. Ké Hanovers lopp, Big Elma och Darren Hanover.
Kungen mot kronprinsen
Sören Nordin var vid denna tid fortfarande ”kung” på Solvalla och det var först
1977 som Stig H. Johansson för första gången kunde betvinga ”Stålmannen” i
kampen om championatet. Big Elma var ett affischnamn i den successivt
växande skara av framgångsrika travare som Stig plockade fram medan Darren
Hanover var en av många framgångsrika USA-importer i Sörens händer.

Om loppet
O. Ké Hanovers lopp (körs ej längre) avgjordes över 1700 meter med voltstart.
Namngivaren till loppet, O. Ké Hanover (e. Bunter Hanover u. Chesnut Bertha),
blev svensk rekordhållare inte mindre än 14 gånger i sin karriär. Han deltog inte
i Kriteriet eller Derbyt men utklassade som fyraåring sina jämnåriga i Stora
Priset på Jägersro och blev 1940 Svensk Mästare. Totalt gjorde han 152 starter
av vilka 63 slutade med vinst.
I 1971 års upplaga deltog, förutom ovan nämnda favoritduo, elvaårige Xanthe
(Rolf Regnér), danskfödde Krudt Örnebjerg (Hans Svensson), Snapphanen,
tränad av Sören men körd av sonen Jan, Wallner-Lindstedts Atout de Moulin,
körd av Håkan, Girl Bulwark (Bertil Rogell) och Rondo (Torbjörn Forslund).
Big Elma starkast till slut

Springspårsgynnade Girl Bulwark stack direkt till täten och fick så småningom
Xanthe utanför sig, medan Darren Hanover inledde med stargalopp som kostade
uppskattningsvis 20 meter. Big Elma syntes utvändigt i andrapar och behöll den
positionen sedan Atout du Moulin övertagit ledningen efter 700 meter.
In på upploppet tröttnade Atout de Moulin och hade inget att sätta emot när Big
Elma kom farande via ett tredjespår genom slutböjen. Segern blev till slut
kassaskåpssäker före strongt avslutande stoet Rondo och Darren Hanover,
vilken fick godkänt men inte mer för sin upphämtning efter startfadäsen.
Oddset skrevs till 2,44 och för platserna betalades 15 – 18 – 14 per satsad tia.
Första varvet kördes i 25-tempo, sista fem klockades till 20,5 och segrartiden
stannade vid 1.23,2 på en något tungsprungen bana.

