Elitloppet 1966 – en fransk affär

När hästarna svängde in på upploppet i finalen av Elitloppet 1966 anförde Michel Marcel Gougeon
med Quioco och hade storebror Jean-René bakom Roquépine utanför sig. Ordningsföljden i mål blev
den omvända sedan Roquepine fått fria tyglar över upploppet och seglat ifrån till en överlägsen seger.
Cheer Honey (Gerhard Krüger) avslutade bäst av de övriga sedan han tråcklat dig loss från ett
instängt läge och knep tredjeplatsen före Merceno (Knut Ulven) och Xanthe (Berndt Lindstedt). De
fem främsta hästarna noterade 15,3-15,6-15,7-15,8 och 16,1.

Brödrasegrar i försöken
Det enda uppseendeväckande i det första försöket var att Quioco lyckades hålla undan för
storfavoriten Cheer Honey. Här utgjorde annars ryskan Maria Burdova ett exotiskt inslag när hon
som första kvinnliga deltagare i ett lopp av denna dignitet tillsammans med USA-importen Apex
Hanover belade tredjeplatsen.
I försöksavdelning två satte sig JeanRené Gougeon lugn utanpå ledande
Xanthe med Roquépine, som inte
behövde bruka sina resurser till fullo
över målrakan för att ta hem segern.
Xanthe höll till en klar andraplats före
Pluvier III, som sin vana trogen
sladdat inledningsvis.
Travfamiljer med traditioner
Ägaren till Roquépine, Henri
Levesque tillhör, liksom Gougeonbröderna, en av de allra främsta
släktena i Frankrike när det gäller

travsport. Inte mindre än åtta gånger har hans hästar segrat i Prix de Amerique. Han och Jean-René
körde omväxlande Roquepine vid hennes triumfer, vilka bland annat omfattade tre raka i Prix de
Amerique och två raka i Elitloppet. Med Hadol du Vivier, ägd och tränad av Henri, vann Jean-René
Gougeon även Elitloppet 1978.
Pierre Levesque, sonson till Henri, vansläktas sannerligen inte, vilket hans iskalla styrning av
Offshore till seger i Prix de Amerique 2007 är ett gott exempel på. Som tränare tillhör han den
yppersta eliten i Frankrike (och därmed i hela världen), vilket inte minst Maulnes du Cortas suveräna
vintersäsong med all tydlighet visar.
När det gäller bröderna Gougeon är det alltför utrymmeskrävande och inte särskilt meningsfullt att
rabbla upp alla storlopp de lagt beslag på. Jag nöjer mig med att nämna några hästar i deras vård, som
får alla någorlunda insatta i franskt trav att nicka igenkännande: Lurabo, Toscan, Une de Mai,
Ourasi.

