Elitloppet 1965

1965 var det år då…
…de första trupperna från USA anlände till Vietnam.
…Rolling Stones väckte hysteri under en konsert i Stockholm.
…Hasse & Tages film Att angöra en brygga hade premiär.
…Winston Churchill avled.
…fotografen Lennart Nilsson gjorde världssensation med boken Ett barn blir till.
…travpubliken på Solvalla kunde begeistras av Elmas och Johannes Frömmings uppvisning när
de segrade i Elitloppet.
Elitloppet 1965 hade lockat två av världens bästa travare, italienskägde Elaine Rodney med tyske
toppkusken Gerhard Krüger i sulkyn och Elma, rattad av oförglömlige Johannes Frömming. Det
svenska motståndet handlade i första hand om Xanthe, för dagen körd av Karl-Göran Persén,
Frances Nibs (Olle Andersson) och Tribal Hanover (Karl-Gösta Fylking).
Favoritsegrar
De båda försöksavdelningarna gick programenligt till storfavoriterna. I det första avvaktade
Gerhard Krüger med Elaine Rodney i det längsta från en position utvändigt om ledande Xanthe,
men var utan konkurrens när slutstöten sattes in. Lucy´s Victory (Sergio Brighenti) spurtade efter
en vilsam resa i ledarryggen till sig en klar andraplats före Xanthe och Frances Nibs, vilken
brottats med positionssvårigheter under resan.
I avdelning två frontade Behave (Sergio Brighenti) och fick Pastoutelle V (Jean Ensch) utanför
sig och Amit H. (Nils Sundin) i ryggen. Fel gångart och markförluster kunde noteras för Nono de
Sassy (Bengt Hjalmarsson), Darling Rodney (Alfredo Cicognani) och Tribal Hanover. Elma
syntes länge i de bakre regionerna, men när Frömming avlossade hennes slutspeed över
upploppet förvandlades de övriga till statister. Behave höll till en klar andraplats före Pastourelle
V och Amit H.

Starten avgörande i finalen
Starttröge Elaine Rodney hade ingen chans att behålla sitt innerspår när loppet slutligen skulle
avgöras utan Elma dansade till täten från sitt andraspår med den förstnämde i rygg. Xanthe
hamnade oturligt i dödens med Frances Nibs utvändigt i andrapar medan Lucy´s Victory
skrinlade alla sina chanser med startgalopp. In på upploppet höll taktiske Frömming Elaine
Rodney i säcken tills 100 meter återstod då Xanthe kastade in handduken och öppnade en lucka.
Elaine Rodney speedade ohyggligt sista biten efter att ha kommit loss, men var utan möjlighet att
infånga Elma i det höga tempot. Behave gjorde en strong insats som trea efter en löpnng delvis i
tredjespår. Fyra blev Frances Nibs.
Tiderna för de tre främsta blev 16,5 – 16,6 – 16,8 och oddset stannade vid 1.42.

Superstoet Elma
USA-ägda Elma, född 1960 e.
Hickory Smoke u. Cassin
Hanover e. Hoot Mon tillhörde
den yppersta eliten under 1960talet och hemförde en rad
storlopp. Hon tränades av Jonel
Chyriacos och hade dåtidens
sulyvirtuos, Johannes
Frömming, vid tömmarna. Hon
fick rekordet 1.13,8 och sprang
in 823 550 SEK.

