En minnesrik travdag

Utdrag ur min dagbok fredagen den 7 juni 1968: ”Innehållsrikt färjestadstrav”. ”Hemmaseger genom
Johnny Nilsson”. ” Pulejot imponerade”. ”Vann en 50-lapp”.
Först på plan under tävlingarna var Elsvina (e. Pavin u. Elsy) med Arne Simonsson i vagnen. Efter 300 meter
satt stoet i ledningen och trots ett galoppinslag efter ett varv blev segern överlägsen. Arne hade även
fartvidundret Solels (senare första kallblodet under 1.30 för Gunnar Wallberg) efter samma mor i sin ägo och
satte med denne fart på tillställningarna med sin offensiva körstil.
Lopp 2 slutade med en bekväm seger för Uno Swed och Pierre Faune (e. Faune u. Eroica), vars mor var en
synnerligen duglig tävlingshäst och dessutom ett fölsto av rang. Bland hennes avkommor minns jag framför allt
Tjabo W., som Karl-Gösta Fylking hade stora framgångar med.
Så var det dags för en ”hemmaseger” i mina ögon. Gay Boss (e. Scotch Nibs u. Jessie), en häst från min
dåvarande bostadsort Sunne, körd av amatören Johnny Nilsson, som jag kände mycket väl, kunde trots en kort
startgalopp i en rykande avslutning betvinga Ayah Axworthy (Leif Adolfsson) och Daylight (Alf Nilsson).
Efter att Evert Pettersson och Alf Nilsson triumferat med Lancer Scott respektive Cita var det dags för dagens
huvudnummer, Solstadslöpning, ett voltstartslopp över 2200 meter som såg ryskfödde skimmeln Pulemjot (e.
Minjon u. Pavilika) som storfavorit.
Ett ryskt styrkebesked
Orloftravarna kunde under 50-och 60-talen tämligen väl hävda sig mot de amerikanskt stammade hästarna.
Starka men något ospeediga kom de bäst tillrätta över längre distanser. Pulemjot var dock ganska allround även
om det ofta var hans styrka som avgjorde.
Till en början var det Mona Maggiore (Ivan
Karlsson) som anförde det 12 hästar stora fältet,
men redan efter ett halvvarv avlöstes hon av Prins
Rebell (Waldemar Lindqvist). Dalslandsekipaget
hade emellertid gjort sitt när 500 meter återstod
och hade inget att svara med när Pulemjot (Stig
Nilsson) efter en trög start kom farande och
övertog befälet. Resten av loppet blev rena
uppvisningen av Pulemjot som mer eller mindre
okörd travade i mål på 1.20,2. Knapp tvåa i mål
slutade Rapid Boy (Bert Nordmark), vilken
avslutade starkt efter en startgalopp
på ett tjugotal meter. Ännu mer imponerade dock
trean Speedy Star(Uno Swed) efter att ha felat
bort ca 50 meter i starten.
En omskriven vinnare
Pulemjot var vid denna tid en rubrikernas häst. Kapaciteten hos den ryssimporterade hingsten var det ingen som
betvivlade, men favoritspelarna blev mer än en gång dragna vid näsan av olika anledningar. Särskilt
uppseendeväckande blev det när han som storfavorit i Gävle under en V5-omgång galopperade upprepat.

Orsaken skulle ha varit en tappad sko, men någon sådan gick inte att återfinna på banan. Händelsen
polisanmäldes, men utredningen lades ner i brist på bevis.
De gånger hästen fick chansen att visa sin förmåga var det inget snack om var skåpet skulle stå, vilket segrarna i
Åby Stora Pris 1968 och Arvid Stjernswärds Minneslöpning samma år ger ett gott belägg för.

