En överraskande hemmaseger
Som värmlänning blev det av förståeliga skäl inte så många besök på
norrlandsbanorna under mina tidiga år som traventusiast. Avstånden, ofta på
krokiga grusvägar, förskräckte liksom kostnaderna (bensin, logi etc). 1961
gjorde jag emellertid en tur till några travovaler uppåt i landet, och det främsta
minnet från den färden är Bergsåkers Stora Heatlopp den 25 juni.
Starka solvallaekipage
Loppet ägde rum i ett strålande sommarväder inför en talrik publik (se bild).
Från Gunnar Nordin var ganska klar favorit med synnerligen välstammade
Loconey, vars moder Honey lämnat en handfull fina travare som Locomite,
Gulliver och Dino. Skulle hon göra bort sig fanns två andra starka namn från
huvudstadsbanan, Joli de Gouvix (Gösta Nordin) och Rulle Rappson (Bo
Barkinge). Hemmahästarna Jeanne Loc (Hans Erik Skoglund) och Jarl Fafner
(Olle Holm) tillmättes inga större chanser.

Snöplig galopp
Allt såg också ut att gå programenligt då Loconey tog spets i första heatet och i
slutkurvan fickRulle Rappson utanför sig, men plötsligt felade Loconey, och gav
fritt utrymme för vinnarhålets Jeanne Loc, vilken levererade en enorm slutrusch
och stack huvudet före Rulle Rappson. Trea i mål var Norsa Margret (Karl
Svensson). För övrigt kunde man notera galopper för Jerk, Clementz och
stallkamraterna Dahlia Day/Major Day.
Jarl Fafner starkast

Även i andra heatet blev det en
landsortshäst som kom att spela första
fiolen. Loconey spårade fram till
upploppet, medan Rulle Rappson
avvaktade bakom klungan efter en
misslyckad start. Mot Jarl Fafners
slutstöt hade dock ingen av dem något
att sätta emot, men körande Olle
Holm hade nog hjärtat i halsgropen då
hästen rullade över i galopp precis
efter mållinjen. Här slutade starkt
spurtande Rulle Rappson tvåa med
Clementz på tredjeplats. Jeanne Loc spolierade dessvärre alla sina chanser med
en förödande startgalopp och även Joli de Gouvix tog till fel gångart när han
efter en rejäl långspurt avancerat fram till en tredjeplats vid upploppets början.
Envig i skiljeheatet
Eftersom de båda heaten bjudit på olika segrare var det dags för skiljeheat, vilket
resulterade i en knapp seger för Jarl Fafner, som i en långspurt knäckte tappert
kämpande Jeanne Loc strax före mål. Den oväntade totalvinnaren möttes
förståeligt nog av högljudda ovationer vid segerdefileringen.
Erfaren segerkusk

Jarl Fafners (e. Iris Fafner u. Umbra) ägare och körsven, Olle Holm, Bergsjö,
tillhör en av många genuina hästkarlar från denna trakt. Han ropade in Jarl
Fafner för 2 000 kronor på en auktion i Bollnäs och vann ett femtiotal lopp med
honom, däribland Solängets Stora Heatlopp. Docky, Fibbla och Billy Fafner är
tre andra travare som Olle firade triumfer med.

Plurus visar upp sig
I "snabba kalla" samma dag gjorde kallblodsstjärnan Plurus (Paul Oscarson) en
strong insats då han från 40 meters tillägg över 1700 meter plockade ner länge
ledande Bickel (Holger Nilsson). Som synes på bilden är det mycket luft ner till
trean, Solsticka (Gustav Eklund). Här startade även fyra av dåtidens kallblodiga
norrlandsstjärnor, Jäntungen, Solbergsgutten, Refuxa och Remus från 40metersfållan, men de fick aldrig med segerstriden att göra.

