Elitloppet 1978

Svenskarna hade mönstrat en stark trio i form av Pershing, Express Gaxe och
Madison Avenue när Elitloppet avvecklades 1978. Mot dessa ställdes i främsta
rummet fransmännen Eleazar och Hadol du Vivier samt italienska The Last
Hurra och Delfo.
Fransk-svensk duell
Startsnabbe Express Gaxe blixtrade till täten i första försöksavdelningen och
tilläts hålla ett stenhårt och alltför optimistiskt tempo av körande amatören
Gunnar Axelryd. Trots detta höll han segrande Eleazar (Leopold Verroken)
stången till strax före mål. Sluttiden 1.13,5 med ett sista halvvarv efter 16 säger
allt om det överpejsade loppet. Trea på behörigt avstånd slutade Madison
Avenue (Uno Swed), som sin vana trogen inlett trevande. Sista finalplatsen till
Charme Asserdal (Heikki Korpi). The Last Hurrah var en besvikelse och Fakir
du Vivier galopperade.
Säker för Pershing

I försöksavdelning två satsade Stig H Johansson våldsamt från start med Duke
Iran från ett åttondespår och lyckades fronta in i den första kurvan för att ett
drygt halvvarv senare släppa till Pershing (Berndt Lindstedt). Den senare höll
sedan säkert undan för ettrigt spurtande Hadol du Vivier (Jean-René Gougeon)
vilken efter en långsam start tvingats ut i fjärdespår genom slutsvängen. Duke
Iran klarade utan problem tredjeplatsen före Wiretapper (Sören Nordin) vars
speed ebbade ut på upploppet.
Fatal inledning
Spårfördelningen till finalen vid denna tidpunkt tillgick så att försöksettorna
lottades inbördes, därefter tvåorna o s v. När Pershing begåvades med bricka ett
var ”Osten” Lindstedt föga belåten då hästen tidigare haft svårigheter från just
detta läge, och mycket riktigt inledde hästen med en grov startgalopp som
spolierade alla chanser.
Express Gaxe och Duke Iran kivades inledningsvis om tätpositionen innan den
sistnämnde tog över taktpinnen. Hadol du Vivier var snabbt uppe utvändigt om
ledaren och fick Madison Avenue i rygg. Upploppet blev mycket sevärt när
Eleazar kastades loss från en position utvändigt i tredjepar och avslutade
magnifikt samtidigt som Duke Iran stretade emot föredömligt på sitt innerspår.
Hadol du Vivier sträckte dock på sig och kunde ta en relativt säker seger.
Express Gaxe satt som fyra fast i mål med en del sparat.

