Den enes död den andres bröd

Svensk-Norska Loppet på Romme tillhörde under många år klassikerna bland
de större loppen för kallblod. Dessvärre är nu loppet utskrivet för klassen under
de bästa. Premiären gick av stapeln redan 1956 med Runsy som segrare,
varefter trav- och avelsmatadoren Steggbest följde upp med tre raka segrar.
1975 kördes loppet i två avdelningar över 1600 respektive 2100 meter med ett
förstapris på 5000 kronor i bägge uppgörelserna. Dessutom erhöll totalsegrande
hästs ägare inteckning i ett vandringspris. Härvidlag gällde reglerna för
poänglopp.
Startlistan till avdelning 1
1600 meter
1 Greivin Ove Johansson
2 Nytomt Svarten Åke Bäckström
3 Prins Jerker Einar Johansson
4 Lindegubben Willy Johansson
1620 meter
5 Greigi Sören Jakobsson
6 Kark Jan Schou
7 Strandsprett Per Rakkestad
1640 meter
8 Brage Stein Galgerud
9 Ess Express Gustav Lennartsson
Dramatik innan segraren kunde koras

Greivin behöll initiativet i det inledande sprinterloppet, som kom iväg efter en
tjuvstart. Einar Johansson backade taktiskt ner på papperet chanslöse Prins
Jerker i vinnarhålet och fick Lindegubben utanpå, medan betrodde Nytomt
Svarten spolierade alla chanser till en framskjuten placering med en hejdlös
galopp efter 300 meter.
Snabbast framme av köhästarna var Brage, vilken syntes som fyra i andraspår
redan efter 600 meter och i slutsvängen hade nått fram till ledaren. Denne
försvarade sig dock med näbbar och klor och det stod och vägde när hästarna
kom in på upploppet. Då150 meter återstod slog Greivin plötsligt på en galopp
och diskades, vilket beredde vägen för Brage, som enkelt höll positive Prins
Jerker bakom sig över mållinjen.

Greivin överlägsen
I den längre avdelningen, där tilläggen var identiska med dem i den korta, blev
det betydligt mer omväxling i täten. Nytomt Svarten harade till en början, men
släppte till Prins Jerker efter 700 meter för att 200 meter senare placeras utanpå
denne. Greivin bidade sin tid bakom spetsduellanterna tills ett halvvarv återstod
då han fullkomligen flög ifrån fältet till en överlägsen seger.

Hästens fenomenala uppvisning hjälpte dock inte utan slutsegrare blev Brage
före Greivin, Lindegubben och Prins Jerker. Lindegubben avslutade starkast av
de övriga som tvåa och förvisade Nytomt Svarten till tredjeplatsen. Brage hade
visserligen ett kort inslag i slutkurvan, men visade ändå inte samma takter som i
första heatet.

