Elitloppet 1968: ” Ryssen vinner”

-Ryssen vinner?!
Till en början var det endast ett fåtal traventusiaster på E-läktaren, på vilken jag
befann mig, som förvånat undslapp sig detta påstående. När fältet i Elitloppets
första försöksavdelning 1968 närmade sig mål upprepades dock frasen av allt
fler innan den drunknade i en av upphetsning präglad ljudmatta, vilken
förkunnade att skrällen var ett faktum. Jag behöll dock fattningen och lyckades
knäppa ovanstående bild, på vilken Krepki-Zarok (Michel Fingerow) är på väg
mot segern och därmed en av de största sensationerna i Elitloppets historia.
Långsam inledning
Förvisso hade den ryske gästen fått överta ledningen efter 500 meter från Jane
Will (Ragnar Pettersson), trots att första halvvarvet inte gått fortare än 19,5, men
få trodde nog att han skulle räcka in i mål när favorittrion Be Sweet (Danilo
Fossati), Train Bloc (Birger Widell) och Seigneur (Michel Gougeon) satte in
slutstöten.
Lurade alla
Man hade emellertid underskattat Krepki-Zaroks speedresurser. Train Block
närmade sig visserligen sista biten under den snabba avslutningen, men nådde
aldrig ryssen som vann på 1.17,6 till oddset 57, 66.

Favoritseger i andra försöket
Betydligt mer väntad var Eileen Edens (Johannes Frömming) seger i den andra
försöksavdelningen. Ekipaget tog omgående befälet och höll sedan lätt undan
för Kentucky Fibber (Knut Lindblom) och Thètis IV (Robert de Wulf).
Vinnaroddset stannade här vid 1.27.

Bland proffsen på innerplan
Till finalen knallade jag ner på innerplan för att få några fartfyllda närbilder vid
provstarterna på bortre långsidan. Jag kände mig lite som en sparv i tranedansen
med min Leica och endast ett 90mm-objektiv medan Einar Andersson och de
andra proffsen närmast liknade julgranar med all sin utrustning.
Eileen Eden utan konkurrens

I finalen var Eileen Eden nedspelad till 1.30 och gjorde heller ingen besviken.
Jane Will snabbstartade sin vana trogen och höll ledningen tills 800 meter
återstod då Frömming övertog kommandot för att sedan lätt reglera de övriga.
Seigneur gjorde ett jättelopp som tvåa med en kurva i tredjespår och resten av
loppet i dödens, medan Kentucky Fibber som stort slagen trea var den ende som
fick godkänt av de övriga. Krepki -Zarok syntes hela tiden i kön utan att kunna
blanda sig i slutstriden. Segrartiden blev 1.15,8.

