Ett annorlunda derby
Svenskt Travderby 1970 avgjordes under minst sagt märkliga premisser. 3 100
meter med voltstart - en distans som loppet kördes över t o m 1982 - var väl i
och för sig ingen ögonbrynshöjare, men att det hela skulle avgöras i två
avdelningar med sluttiden som helt avgörande inbjöd till spekulationer. Hur
skulle körsvennerna i första avdelningen lägga upp loppet? Det gällde ju
förutom att vinna att få en bra tid. Var det rättvist att deltagarna i andra
avdelningen hade första avdelningens tider att gå på? Diskussionerna gick i
vågor, men loppen som sådana kom att bjuda på såväl dramatik som
en stor överraskning.

I första avdelningen fördelade sig favorittipsen mellan Ito (Stig H. Johansson)
och Harper Arrow (Lennart Stjernlöf) med Iwanowitsch (Sören Nordin) som
dark horse. Galär Sund (Björn Larsson) tog hand om taktpinnen och fick efter ett
tag Jägersros unghäststjärna Lepidopt utvändigt. Båda dessa hade emellertid lekt
rommen av sig när allvarets stund närmade sig. Ito övertog ledningen när ett
halvvarv återstod, men var chanslös att svara när Iwanowitsch kom farande från
en position utvändigt i tredjepar. In på
upploppet tycktes Sören gå mot en klar
seger, men 250 kvar hade Lennart
Stjernlöf lyckats trockla ut Harper
Arrow från ett instängt läge, och i en
visslande avslutning så när snuvat
ledaren. Iwanowitsch fick liksom
Harper Arrow kilometertiden 1.22,9,
men den förstnämndes sluttid var
naturligtvis något bättre. Ito slutade
trea på 1.23,4.

Avdelning två var på pappret betydligt öppnare. Bonhomme, Famita, Diana
Dalia och Revisorn var några som nämndes bland förgrundsfigurerna. Efter att
Bonhomme, Scotch Clean och Famita avlöst varandra i ledningen i nämnd
ordning satte Stig H. Johansson full fart med helt otippade Segerstorps Comet
när 700 meter återstod. I ett huj svepte ekipaget till spetsen och försvann sedan
till en minst sagt överraskande seger. Hur noggrant Stig hade koll på klockan är
svårt att säga, men han höll igång hästen ända in i mål och noterade tiden 1.22,8.
Slutresultatet blev sålunda:
1. Segerstorps Comet
2. Iwanowitsch
3. Harper Arrow

Hur resultatet blivit om ekipagen mötts inbördes står dolt i skyarna liksom om
de båda avdelningarna körts i omvänd ordning. Hursomhelst betraktade många
segern som Stig H:s definitiva genombrott som kusk och tränare. Till sina fans
delade Segerstorps Comet ut det glada oddset 74.36 (platsoddset blev 115 –
översatt till dagens räknesätt 11.50).

