Citation omutlig i Jubileumspokalen 2007

Jubileumspokalen har sedan premiären 1977 presenterat ett antal namnkunniga
segrare såsom Pershing, The Onion, Callit, Queen L., Zoogin, Varenne, Gidde Palema
och Iceland. 2007 var det tänkt att unghästfenomenet Going Kronos skulle få sitt
namn inskrivet bland loppets vinnare, men formstarke Citation, tränad av Stig H
Johansson och körd av Erik Adielsson blev den som satte käpparna i hjulet på
storfavoriten.
Förutsättningarna denna augustidag var förträffliga med strålande sol och 27 graders
värme. De tio deltagarna i det 2140 meter långa bilstartsloppet hade att kämpa om en
miljon i förstapris förutom hederspriser till , tränare, körsven, uppfödare och vårdare.

Den förmodade startrusningen ebbade ut efter ett hundratal meter då Citation från sitt
andraspår enkelt gled till ledningen med Spring Ray (Steen Juul) i rygg och
Gentleman (Thomas Uhrberg) i dödens. Den sistnämnde försvann på slutvarvet efter
en förrödande galopp och verkade av de senaste starterna att döma vara helt ur slag.
Markförlust med ett 20-tal meter hade även drabbat Going Kronos (Lutfi Kolgjini),

men denne forcerades detta till trots via ett tredjespår i andra kurvan upp utvändigt
om ledaren.
Efter en inledande runa på 12,6 tog köplacerade Super Light det första initiativet då
900 meter återstod, men orkade ej fullfölja sin attack när tempot skärptes sista
halvvarvet. I stället trocklade sig Red Chili Pirat (Örjan Kilström) ut från sin position
invändigt i tredjepar och etablerade en stark avslutning. Vid det laget hade dock
Citation tillförskansat sig en ledningen på ett par längder, vilka utan större åthävor
från körsvennens sida behölls in i mål. Tappre Going Kronos slutade tvåa före Red
Chili Pirat, Thai Tanic (Björn Goop) och Spring Ray.
Citation (e. Conway Hall u. Italian Cut. e. Chiola Hanover) inledde sin karriär i USA
där han tävlade i hårdaste konkurrens med några framskjutna placeringar i större
lopp. Efter import till Sverige vann han bland annat Hugo Åbergs Memorial och
Guldbjörken. Hans prissumma kom att uppgå till drygt sex miljoner och som
snabbast travade han 1.10,0.

