En travdag på Sundbyholm 1963

Efter att ha försett mig med ett program till kostnaden av en riksdaler stövlade jag in
på Sundbyholmstravet den 16 juni 1963 för att övervara elva lopp av skiftande
kvalitet. Huvudattraktionen för dagen var Meetingsfinalen vilken avgjordes som
poänglopp i två avdelningar över 1600 resp 3100 meter.
Dessförinnan fick man dock bevittna två vattentäta segrar för Viska (Lennart
Arvidsson) och Charm (Arne Törnqvist). Den förstnämnda kunde hålla undan till en
säker seger sedan storfavoriten Orrisa (Gustaf Lennartson) felat i repriser medan
Charm lätt tog ner Prins Peter (Rune Jederud) och Gena (Alf Halvarsson) över
upploppet.
När ekipagen defilerade förbi till första avdelningen av Meetingfinalen till taktfast
marschmusik var det i främsta rummet Kapten Fortuna (Börje Andersson) och Grey
Brodde (Bo Weber) som vinnarspelarna investerade sina pengar på, men i stället blev
det Centa Söndergaard och Gustaf ”Express” Lennartson som drog längsta strået. När
ledande Tomin (Ove Persson) tog till galoppen efter 400 meter gled Centa till spets
och höll sedan säkeert undan för King Odin (Kurt Lindblom) och Kapten Fortuna.
Grey Brodde felade när 600 meter återstod, men var gott gående när ytterligare ett
inslag i slutsvängen satte P för alla vinstmöjligheter.
Lopp 4 slutade med en lätt
spurtseger för ett i
mellansverige välkänt
kallblodsekipage vid denna
tidpunkt, Majona och Ingvar
Pihlblad. Närmast sörjande var
Lill Bjälke (Bengt ”Kniven”
Nilsson) och Sollotta (Bengt
Olsson).
P.O. Gustafsson visade i lopp 5
upp femårige Derby Dan i ett

gott skick. Det blev ledning från start till mål. Frågan är dock hur det hade gått om
inte måltvåan Katie Key (Arne Törnqvist) galopperat stort kort efter start och tappat
massor av mark.
I den längre avdelningen av Meetingsfinalen galopperade båda hästarna på startfållan,
Tomin och Bunter Boy (Lars Biderman) och störde 20 meter bakom startande Centa
Söndergaard, vilken ändå kunde manövreras till fronten efter ett hundratal meter. Mitt
på upploppet var dock krafterna slut och Grey Brodde kunde segla förbi till en knapp
seger före Golden Shadow (Erik Larsson) och en trött Centa, vilken blev dock blev
slutsegrare före Grey Brodde och kunde hämta hem 3 000 kronor.
Från de återstående fem loppen
kan noteras
...att nordsvenske Pavinson och
Erik Larsson besegrade
fyraåringarna Juvinor (Olle
Loqvist) och Rya Pingvin (Lennart
Arvidsson).
...att Calla (Bengt Andersson)
kunde vinna efter receptet ”spets
och slut” sedan favortitspelade
Sedel (Bengt Nilsson) diskats för
orent trav i slutböjen.
...att Börje Anderssons kapable
Rush tryckte sönder Baroness
Logan (P.O. Gustafsson) och höll
undan för Eagle (T. Brattlöf) och
Rascal (K-G Fylking).
...att Harry Lindblom-tränade Golden Senator med Olle Lindblom i vagnen säkert
förvisade Florian Flash (Dan Wegebrand) till andraplatsen.
och att...Ingvar Glad tog en överlägsen seger med Spencer Iran i avslutningsloppet.

