Derbyt 1965 – en tvekamp som kom av sig

Till 1965 års upplaga av Svenskt Trav-Derby, som på den tiden kördes alternativt
på Solvalla och Jägersro, hade två hästar utkristalliserat sig som de klart
formstarkaste, Stall Segerhuvas segervane Moneymaker och färgstarke Gay Noonsonen Gavin. Dessa delade också favoritskapet på toton.
Startlista
Följande hästar deltog i det 3100 meter långa kraftprovet på Solvalla med autostart:
1 Moneymaker, Berndt Lindstedt
2 Komet, Sven Berggren
3 Jolinette, Sten Helt (Karl-Gösta Fylking)
4 Gay Hard, Gunnar Nordin (Gösta Nordin)
5 Azalee, Birger Bengtsson
6 Mariner, Uno Swed
7 Corwark, Edvin Franzén (Folke Eriksson)
8 Gavin, Gösta Nordin
11 Het, Håkan Wallner
12 Nibs Lain, Olov Hansson
13 Raket, Jan Ödquist
(9 Tjabo W och 10 Rebus kom inte till start)
Katastrof för Moneymaker
Vanligtvis travsäkre Moneymaker kastade sig hejdlös i galopp när startbilen
lämnade fältet och tappade så mycket att segerchanserna var obefintliga.
Innerspåret vid autostart har emellanåt visat sig vanskligt för vissa hästar och inte
sällan satt P för en felfri avgång. Detta fick just Bernt Lindstedt uppleva med
Pershing i Elitloppsfinalen1978 innan reglerna för spårval ändrades.

Gavin tar befälet
Det blev i stället inte helt pålitlige Gavin som kunde glida till tätet när 700 meter
avverkats efter att Gösta inledningsvis bidat tiden och låtit hästen trava in sig
utanpå ledande Komet. Från bakspår snabbstartande Het och Jägersros Azalee
anslöt till den främre träffen medan Mariner och Gay Hard, vilka sinkats av
galopper, återfanns längre bak. Första varvet travades efter 1.20.
Gösta defilerar
När drygt en runda återstod hade Moneymaker och Mariner fått kontakt med
täthästarna, men Gavins snabba slutvarv drog musten ur alla och Gösta kunde
finåka i mål till sin fjärde derbytriumf, en av loppets mest överlägsna.
Mariner spurtade strålande till en klar andraplats före Gay Hard, vilken också haft
inslag under resan. Moneymaker gjorde ett försök att reparera markförlusten med
en långspurt 900 kvar, men den ebbade ut. En strong insats i skymundan presterade
Nibs Lain, vilken tappat mark efter en startgunga. Segertiden för Gavin blev 1.23,0
och oddset 2,71.
Gavin (e. Gay Noon u.
Scania e. Whitney Hanover)
vann för Gösta Nordin även
Solvalla Grand Prix 1965,
men flyttades sedan till
jägersrotränaren Birger
Bengtsson, som lotsade
honom till seger i
Mälarpriset 1967 och
gjorde ett försök i Elitloppet
samma år, där hästen dock
kom till korta. Totalt
tjänade han 385 250 SEK
och uppnådde rekordet
1.16,9ak. Uppfödare var
Lennart Johansson, Sjöbo.
Gavin fick endast 12
avkommor. Bäst var Dick
Matsersup, 16,0ak/299 980 SEK.

