En segerstaplare visar klorna

De som frekventerade travbanorna i västra delen av vårt land under 60-talet minns säkert Uno
Sweds segerrika sto Agget (e. Court Day u. Lady Luminta) uppfödd av Alfred Nilsson i
Sjöbo. Med en segerprocent på 47% och en platsprocent på 83% var de tillfällen då hon inte
syntes i främre träffen när loppen avgjordes lätträknade.
Galopp för favoriten
I Påskpriset på Färjestad den 30 mars 1964, vilket kördes som poänglopp över 1600
respektive 2100 meter, spelades Agget, för dagen körd av Bertil Rogell, till klar favorit. Tre
norska gäster ansågs i förhandstipsen utgöra de största hoten: Zarina (Trygve Diskerud),
Princess Elsie (Alf Ulven) och tilläggsbelastade Martin Lain (Egil Bingslin).
Ingen av dem visade sig dock segeraktuella i den första avdelningen trots att Agget inledde
med en galopp i första svängen, vilket förde henne ner till jumboplatsen. I stället blev det,
trots en resa utvändigt om ledande Casino (Evert Pettersson), Jaguar Fortuina (Bernt
Johansson) som säkert höll Locomotive J:r (Kurt Andersson) och storstilat reparerande
Agget ifrån sig på upploppet till oddset 13,61. Casino sjönk som en sten genom fältet 300
kvar, Martin Lain hamnade i dryga svängar, Princess Elsie avslutade bra efter galopp medan
Zarina agerade stinglöst.

Revansch
Även i den längre avdelningen var det Jaguar Fortuna som tog befälet. I rygg följde
Locomotive J:r medan Princess Elsie fick trava utvändigt om ledaren skuggad av Oké Speed
(Owe Persson). När Agget från en position mitt i fältet satte in slutstöten genom sista sväng
var de övriga försvarslösa och segern blev kassaskåpssäker. Locomotive J:r hängde med till
en andraplats före Oké Speed och 20-fållans Martin Lain. Vinnartid: 1.24,8. Odds: 1,67.
Gott påbrå
Aggets far, Court Day, var en etablerad beskällare med 216 registrerade avkommor. Daniel,
Natan och Reno tillhörde de bättre. Modern Lady Luminta (e. Scovere u. Sonja Luminta
DK), själv en duglig löpningshäst, fick 10 avkommor och alla kom till start. Vinstrikast blev
Mr Nixon och ovan nämnde Reno (vilken som synes var helbror till Agget).

