Dubbel dramatik när Fylking skrällvann

Franskstammade Roeland (e. Goeland u. Juliette) var ingen lätt herre att
handskas med. Osäker och ”fransk” i travet vållade han sin tränare/körsven
Karl-Gösta Fylking mycket huvudbry. När Gävleloppet 1967 gick av stapeln
var det inte många som ville satsa en slant på att han skulle vara först ens i ett av
de två försöksheaten, för att inte tala om finalen, dit han tog sig med ett nödrop.
Alla tre loppen kördes som utslagningslopp över 2100 meter med voltstart och
tillägg, där de fem främsta i varje avdelning gick till final.
Storfavoriten svek
Med fyra raka ettor i programraden, alla till odds under två gånger förutom i en
start då han gick utom toton, var Limit (Bert Adolfsson) skyhög favorit i det
första försöket. Även här bjöds det på dramatik då Octidy II (Erik W Larsson)
galopperade i ledningen när ett halvvarv återstod, men lyckades komma tillbaka
och spurtslå Bold Son (Sören Nordin) i det allra sista steget. Limit som övertagit
täten när Octidy II felade vek sig till allas förvåning på upploppet och fick nöja
sig med tredjeplatsen. Till final gick även Rangoon S (Hans Svensson) och
Pollok (Conny Englund).
Arctic Laylock starkast
Middlebrook Maid (Hans Svensson) försvarade innerspåret i försök två, men
överflyglades efter 200 meter av Blixt (Bruno Svensson), vilken i sin tur fick
släppa till Roeland efter knappa halvvarvet. Den sistnämnda såg ut att gå mot en
säker seger då han utan förvarning slog på en galopp mitt i sista sväng.
Högättade Arctic Laylock (e. Jaguar u. Ilona Scott) satte nu in stöten för Nils
Sundin och kunde via en långspurt i tredjespår säkert reglera Blixt. Roeland
reparerade markförlusten storartat till ett tredjepris. Övriga finalplatser togs av
Middlebrook Maid och Pretty Flower (Per O Gustafsson).
Målfotot fick avgöra

Pollok var snabbast från start i finalen, men överlät taktpinnen till Blixt efter 300
meter. Vid första målpasseringen hade starke Roeland övertagit befälet, bara för
at galoppera hundratalet meter senare. Fylking lyckades dock snabbt få ner
hästen i rätt gångart och ledde klart när fältet svängde in på upploppet. Då kom
ännu ett inslag, men även denna gång kunde Fylking ta ner hästen och förhindra
att den galopperade i mål. Tre hästar var på linje vid målpassagen, men efter
målfoto dömdes Roeland som segrare före Arctic Laylock och Pollok. Oddset på
Roeland blev 30,39.
Dagens bandomare skulle nog ha haft en del invändningar när det gäller
segerekipagets agerande under slutvarvet, men detta förringar inte den
kuskprestation som Karl-Gösta Fylking utförde denna dag.

