Elitloppet 1963
I dessa elitloppstider skrivs och pratas det mycket om vilka tidigare upplagor som varit mest
minnesvärda. Ego Boys seger över Flower Child 1973 brukar hamna allra överst, tätt följd av
Copiads duell med Pine Chip 1994 och Mack Lobells uppvisning 1988.
Fantastiska Ozo
Själv har jag fastnat för Elitloppet anno 1963, vars suveräna vinnare hade en utstrålning som
svårligen överträffats. Den jag åsyftar är det mörkbruna, nästan svarta stoet Ozo (nedan). I
sin kraft fulla aktion och med den upplindade svansen stående rätt ut fullkomligt pulvriserade
hon allt motstånd.

Elitloppet tar form
Efter att först ha avgjorts som heatlopp (1952-1958), och sedan som stayerlopp (1959-1961)
fick Elitloppet (1962) sin nuvarande utformning med två utslagningslopp över 1600 meter. En
del förändringar har dock gjorts under åren. Exempelvis har man maximerat antalet startande
bakom bilen till åtta. Så var emellertid inte fallet 1963 då 11 resp 12 hästar anmälts till
försöken.
Ozo dominerar
Sedan Eidelstedter strukits i första heatet återstod 10 hästar. Ozo (Roger Massue) var storfavorit och svenskarna fick sätta sitt hopp till Adept. Den senare tog också ledningen och höll
till en solklar andraplats, men var totalt chanslös att hänga med när Ozo satte in stöten 700
kvar. Sören Nordin-tränade Princess Kinney, körd av K-G Fylking, belade tredjeplatsen på
behörigt avstånd.

Sörenseger
Uno Sweds sensationella derbyvinnare, Stepdaughter, tog spetsen i heat 2, men slog på en
förödande galopp i första sväng. Julienne och Sören Nordin övertog då kommandot och vann
sedan komfortabelt före franske Minarelle H och norske Prins Bulwark. Segrartiden blev
blygsamma 20,0 (i jämförelse med Ozos 16,6).
Spel mot ett mål
Finalen blev en ren uppvisning av Ozo, som satt i ledningen efter ett halvvarv och sedan
drog undan till en överlägsen triumf. Än en gång hade den franska styrkan talat.
Lite i skymundan utspelades en duell mellan Adept och Julienne om vilken som var Sveriges
bästa häst. Adept slutade tvåa knappt före Julienne, men sista ordet var för den skull inte sagt i
denna fråga.

