Duellen som kom av sig

Femåringslopp för kallblod är inte alltför vanliga, men har sitt givna
existensberättigande då hästarna vid denna ålder – i motsättning till varmbloden –
fortfarande kan betraktas som unghästar i full utveckling. Ett lopp för denna
ålderkategori som snart torde kunna benämnas klassigt är Linje 5 på Hagmyren
(kördes 2011 på Bollnäs). Här möts de blivande svenska och norska stjärnorna över
2140a, och bland tidigare segrare märks Moe Odin, Moe Brage, Järvsöviking, Mel
Odin och inte minst Mörtvedt Jerkeld, huvudaktören i denna artikel.
När Linje 5 gick av stapeln en måndagskväll i juli 2006 bespetsade sig publiken på ett
tvåkejsarslag mellan de norska ekipage H.G.Balder ((Vidar Hop) och Mörtvedt
Jerkeld, med ”vår egen” Jim Frick i vagnen. H.G. Balder hade varit mer eller mindre
outstanding som 3-åring, men under fyraårssäsonegn hade Mörtvedt Jerkeld jämnat ut
kampen, och inför Linje 5 verkade den senare formmässigt starkare. Jan-Olov
Persson hade förvisso duktige Sundbo Kravall med i loppet (slutade fyra), men han
visade sig vara ett nummer för kort, dock delvis ursäktad av en punktering.

H.G.Balder tog några felsteg från start men satt i ledningen efter 400 meter och höll
sedan ett jämnt 22-tempo. Detta till trots avancerade Jim fram till ledaren efter ett
halvvarv och satte press på densamme väl medveten om att hans häst hade styrkan
som främsta vapen. Redan 500 meter före mål visade H.G. Balder trötthetstecken och
Mörtvedt Jerkeld kunde överta och sprinta ifrån till en överlägsen seger på 1.22,1.
H.G. Balder noterade som tvåa 1.23,6 medan trean, Slettvoll Rambo klockades för
1.25,5.

Mötvedt Jerkeld (e. Lome Elden u. Mörtvedt Jerkila e. Jerker) tog efter 5åringsäsongen steget upp i högsta eliten och var under några säsonger en av rasens
allra främsta. Jim Frick fortsatte att köra hästen tills han råkade ut för sin svåra
olycka 2010. Rune Wiig och Gunnat Austevoll övertog då tömföringen, men hästen
har de senaste två åren inte kommit upp till samma standard som tidigare.

