Ett annorlunda Elitlopp

Det tog ett bra tag innan Solvallas Internationella Elitlopp hittade sin nuvarande form
med två försök och final, över 1609 meter. De första sju åren kördes loppet som
heatlopp över distansen 1600 meter med tillägg för att 1959 till 1961 avgöras över 3
200 resp 2 700 meter, även här med tillägg. 1962 blev så Eidelstedter och Johannes
Frömming det första ekipage som segrade enligt dagens proposition (med undantag
av att distansen t o m 1964 var 1600 meter).
Elitloppet 1961, som avverkades över 2 700 meter, blev en tvekamp mellan två
ekipage med övriga deltagare klart akterseglade på ett tidigt stadium. Därtill fick
åskådarna uppleva såväl regelöverträdelser som otaktiska och ojusta styrningar innan
det hela slutligen avgjordes med en upploppsduell i publikens smak.
De svenska ekipage som startade från 2 680 meter bestod av Lady Rollo (Bo Weber),
Zipora (J. Ödquist), Direktiv (S. Nordin), Gibs Bulwark (N. Sundin) och Adept (T.
Jonsson). 20 meter bakom dessa fanns italienarna Newstar och Lavandière III samt
franske Kracovie.

Loppet kom iväg efter två omstarter. Roger Vercruysse bakom Kracovie tjuvade grovt
i de två första och även i den giltiga, men då nöjde sig startpersonalen med att
uppgivet skaka på huvudena.
Efter att Lady Rollo och Zipora galopperat blev det Adept som tog kommandot efter
750 meter med Direktiv, Gibs Bulwark och Kracovie på släptåg efter. När ett knappt
varv återstod pressade sig Kracovie till täten, men skar ner på innerspår så tvärt att
Torsten Jonsson tvingades ta upp sin häst häftigt. Om incidenten påverkade Torstens
taktiska manöver under resten av loppet låter jag vara osagt, men han styrde i alla fall
på omedelbart och försökte pressa musten ur sin erkänt starke motståndare sista 700
meterna i stället för att bida tiden i rygg. Härmed avgjordes loppet då en tapper Adept
aldrig lyckades få grepp om Kracovie över upploppet. Stort slagen trea var Gibs
Bulwark.
Kracovie landade på 1.20,3 och gav oddset 3,34. Han fick 40 000 SEK för insatsen
medan favoritspelade Adept fick nöja sig med 17 000 SEK.

