Elitloppet 1977
1977 var året då...
- Jimmy Carter blev president i USA.
- man påträffde 75 tunnor gift nedgrävda hos B T Kemi i Skåne och den dittills
största miljöskandalen i Sverige var ett faktum.
- ett jordskred gjorde 436 personer hemlösa i Tuve på Hisingen, när ett 27 hektar
stort område gled ner mot Kvillebäcken och 65 bostäder förstördes. Nio personer
omkom.
- den svenska riksdagen förbjöd de spelautomater som kallades enarmade
banditer.
- den legendariske rocksångaren Elvis Presley avled.
En av de mest uppmärksammade händelserna i travvärlden samma år, åtminstone
ur sportslig synvinkel, var självfallet Solvallas Internationella Elitlopp, vilket inte
gick av för hackor. Här fanns 5-årige Keystone Pioneer, som blivit "Årets travare" i
USA 1976, franska storstjärnan Eleazar, välstammade Granit (e. Ayres u.
Roquepine), italienarna Dalko II och Waymaker (USA-född), Danmarks stora hopp
Tarok och våra egna Madison Avenue och Wiretapper.

Avdelning I
Första försöksavdelningen slutade med en säker viktoria för Eleazar (Leopold
Verroken) före länge ledande Dalko II (Antonio Macchi) och Madison Avenue
(Uno Swed). Som fjärdehäst till final gick Waymaker (Antonio Quadri), som hela

tiden hängt med invändigt utan att ha med utgången att göra. Tarok (Jörn Laursen)
ödelade alla chanser med en 40 meters startgunga.
Avdelning II
I andra avdelningen spårade Wiretapper (Sören Nordin) länge och väl, men mitt på
upploppet slocknade han betänkligt och fick inrikta sig på att rädda en finalplats
(slutade fyra). I stället kunde Keystone Pioneer (William Haughton) efter en 700metersrökare knappt hålla Dauga (Michel-Marcel Gougeon) ifrån sig på upploppet.
Granit klar trea efter en trög inledning.

Finalen
Keystone Pioneer spelades till favorit i finalen sedan Eleazar och inte minst
Wiretapper imponerat föga i försöken. Amerikanaren inledde dock med startgalopp
från sitt innerspår, vilket förde honom ner i kön. Sören Nordin däremot satte allt på
ett kort från sin position längst ut på vingen, och i ett huj var Wiretapper till
mångas förvåning i ledningen.
Sören höll sedan ett moderat tempo (ca 17 första varvet) med Dauga utanpå, Granit
i "vinnarhålet" och Madison Avenue i andra ytter. Eleazar, som inlett lite trevande,
sågs invändigt i tredjepar. Genom slutsvängen och in på upploppet eldade Sören på
för fullt, och ett tag såg det ut att bli svensk seger. Eleazar avslutade emellertid
strålande och kunde knappt men säkert avgöra strax före mål. Dauga ohotad trea
före Waymaker. Keystone Pioneer tröttnade efter ett avancemang i tredjespår
genom slutsvängen, medan Madison Avenue galopperade vid upploppets början
som slagen.

Kort om huvudaktörerna
Wiretapper (e. Noble Victory u.Winter Frolic) ägde Sören själv tillsammans med
hustrun, Astrid. Han hade hittat honom på en liten bana i Florida och fallit för hans
exteriör. På ett år förvandlade han hästen från medelmåttig travare till
världsstjärna. Han segrade i Copenhagen Cup, Müllers Memorial, Eliterennen i
Gelsenkirchen, Internationellt Pokallop i Forssa (2 ggr) och flera större nationella
lopp. Beklagligt nog dog han 1978, endast sex år gammal, efter ett kolikanfall.
Stridigheter med skattemyndigheterna beträffande Wiretappers intjänade pengar
var en av anledningarna till att Sören flyttade till USA.
Eleazar (e. Kerjacques
u. Ouerida) kom till
Elitloppet som
etablerad topptravare
och Prix d´Ameriquevinnare. Trots att
Leopold Verroken
tränat travare som Tony
M., Dimitria och Jorky
var Eleazar den häst
som låg honom varmast
om hjärtat. Han vann
Prix de France tre
gånger och Prix de
Paris två gånger. 1978
slutade han tvåa i
Elitloppet efter Hadol
du Vivier.

