Ett rafflande kriterium

Svenskt Trav-Kriterium 1966 - 2600 meter, voltstart, lätt bana - blev en
uppgörelse helt i publikens smak med ideliga omväxlingar i täten och en
gastkramande avslutning.
Kort presentation av huvudaktörerna
Grafik, mörkbrun hingst e. Lion Scott u. Babyett (mor till kapabla Hennes),
rekord 22,4a, tränare och körsven Sören Nordin, ägare Göte Nilsson, Malmö,
uppfödare Göte & Thorsten Nilsson, Malmö, loppets favorit.
Jimbo, fux hingst e. Faune u. Nike (8 avkommor, 7 kom till start), rekord 23,0a,
tränare Håkan Wallner, körsven Berndt Lindstedt, ägare A. Hall, Linköping,
uppfödare Kurt Mattsson, Vallentuna.
Oklahoma, ljusbrunt sto e. Carné u. Primavera (ostartad men mycket god
förvärvare, bl a Immondo och Danelia), rekord 24,0, tränare Gösta Nordin,
körsven Rolf Nordin, ägare Stall Moon, uppfödare Jörgen Elmquist, Enskede.
Safari Galvator, brun hingst e. Safari the Great u. Miss Galvator (mor till
kapable Chim D.), rekord 22,4, tränare och körsven Gösta Nordin, ägare G.
Björk, Solna, uppfödare Adolf Demmers, Heby.
Monolog, mörkbrun hingst e. Gibs Bulwark u. Kings Ophelia (undan utmärkta
fölstoet Lady Pinero), rekord 22,8, tränare och körsven Håkan Wallner, ägare
Stall A.B.C.,uppfödare Lars Cassel, Johanneshov.
Golden Cross, brun hingst e. Golden Bulwark u. Kathleen Scott (lämnade
segervana Top Secret och Ethel Scott), rekord 22,1a, tränare och körsven Birger
Widell, ägare Stall Dalia, uppfödare Gustav Andersson, Mellerud.

Ingela, brunt sto e. Safari the Great u. Carnéa (unghäststjärna som även lämnat
Lista), rekord 23,0a, tränare och körsven Sven Karlsson, ägare Stall Frey,
uppfödare Hans Liljedahl, Vaxholm.
Ideliga ledarskiften
Det tog ett och ett halvt varv innan positionerna i loppet för en kort stund
fastställdes. Inledningsvis syntes Petra Sund (Björn Larsson) i täten bara för att
avlösas av Oklahoma efter 300 meter. Gezer (Gunnar Nordin) hamnade
invändigt som trea och fick Grafik utanför sig. Efter ett halvvarv tog Stig H.
Johansson sats med Mr X, via ett tredjespår genom andra kurvan och övertog
spetsen från Oklahoma efter en knapp runda. Den fjärde ledaren blev Golden
Cross, vilken tog befälet när ett varv återstod. Första fem gick i 18-tempo och
första varvet klockades till 21,8.
Knallhård slutstrid
Över bortre långsidan gick Grafik i närkamp med ledaren, som dock svarade
genom slutsvängen. Samtidigt avancerade Monolog och Ingela snabbt från de
bakre regionerna. In på upploppet fick Grafik snabbt övertaget på Golden Cross,
men längre ut i banan avslutad Monolog och Ingela rykande och kampen var
oviss ända in på mållinjen, där Monolog lyckades sticka nosen först. Alla tre
hästarna noterade 22,2 efter en slutrunda på 21,5 och ett sista halvvarv på 20,4.
Golden Cross räddade fjärdeplatsen före Safari Galvator och Jimbo.
Böter för de tre främsta
Loppet, som förresten för
första gången kördes
permanent på Solvalla,
fick ett mindre angenämt
efterspel då tättrions
kuskar i stridens hetta
tappade koncepterna och
dömdes för missbruk av
körspö.

