Duellerna man aldrig glömmer

Efter att Lill Mavil besegrat Xanthe i skiljeheatet av Färjestads
Jubileumslopp 1967, sedan hästarna vunnit varsin avdelning, var det dags
för antagonisterna att åter drabba samman, denna gång i Årjängs Stora
Heatlopp. Två heat över 1600 meter och ett eventuellt skiljeheat var det som
gällde.
Förutom nyssnämnda duo, som såg Xanthe som favorit och Lill Mavil som
första utmanare, bestod startlistan av Mr Hunter (Kjell Svensson), Grenadjär
(Ingvar Andersson), Gallant Victory (Karsten Buer), Coalition (Birger
Widell), Darn Early (Bertil Erasmie), Zeeadelar S. (Dan Wegebrand) och
Blossom Fibber (Lars Gustafsson).
Ett varv i lustempo
Darn Early var snabbast ur groparna i det första heatet och fick Gallant
Victory som närmaste uppvaktning medan Robban Westergren backade ner
Xanthe i ledarryggen. Lill Mavil avvaktade som fyra bakom ledartrion
medan Grenadjär och Coalition försatte alla sin chanser genom
startgalopper. Den inledande rundan avverkades efter långsamma 1.19. Först
när ett halvvarv återstod blev det fart på tillställningen då Gallant Victory
övertog ledningen och skaffade sig ett försprång på sju, åtta längder genom
slutsvängen. Darn Early felade i blotta förskräckelsen och hindrade Xanthe,
vars slutrökare fick sättas in alltför sent för att kunna resultera. I stället blev
det Lill Mavil som tämligen säkert kunde spurta ner en tapper Gallant
Victory strax före mål. Xanthe knappt slagen trea.

Två hästar på banan

Även heat 2 såg Darn Early som anförare, denna gång med Zeeadelaaar S. i
vinnarhålet och Xanthe i dödens. När 400 meter återstod kastade Darn Ealy
in handduken och Xanthe kunde överta taktpinnen. Gallant Victory försökte
sig på en attack i sista kurvan, men krafterna tröt och han fick finna sig i att
bli stort slagen trea. I stället kom Lill Mavil med sin patenterade avslutning
från en position mestadels utvändigt i andrapar, men Svenning Erikssons
springare fick aldrig grepp på en bortflyende Xanthe som vann på 16,6 med
Lill Mavil tiondelen sämre.

Duellen med stort D

Inte helt oväntat blev skiljeheatet en uppgörelse i snigelfart ända fram till
upploppet när de båda heatsegrarna skulle göra upp om lagerkransen. Xanthe
tog programenligt hand om ledningen och tilläts hålla 30-tempo första
varvet, hela tiden med Lill Mavil klistrad i rygg. Någon synbar fartökning
märktes inte förrän ekipagen närmade sig upploppet, men då gick det desto
fortare. Lill Mavil sög sig hela tiden allt närmare, men Xanthe svarade
föredömligt sista biten och kunde i en tät slutstrid hålla undan med ett
huvud.

