Fylking i topp
Karl-Gösta Fylking var en tränare och körsven vars
känsliga händer och taktiska bedömning firade
stora triumfer. Han skulle med säkerhet tagit en
plats bland dagens främsta catchdrivers. Som
taktiker kan han närmast jämföras med Gunnar
Nordin och Örjan Kilström, kända för att med små
medel och iskalla styrningar veta var målet är
beläget.
TV- (senare radio-) profilen, travhästägaren och en
av initiativtagarna till Rixallsvenskan, Gert
Fylking, som ett tag arbetade på Västerbo Stuteri,
är förresten kusin till Karl-Gösta, vars dotter
Helena utmärkt sig som duktig tränare och
montéryttare. Bland annat vann Portmer i hennes
regi arabderbyt på Jägersro för ett antal år sedan. Karl-Gösta Fylking avled vid
segerdefileringen efter sin 1160 seger på Solvalla 1992. På samma bana körs
varje år i april ett minneslopp för lärlingar i hans namn.
Ett exempel på Karl-Göstas körkonst kunde man bevittna när Mälarpriset kördes
på Sundbyholm 1975. Loppet ingick i V65 (Gulddivisionen) och avgjordes med
autostart över 1600 meter.

Friskt tempo
När startbilen lämnade fältet pep Stig H Johansson direkt till spets med First
Boy och fick snart från bakspår startande Hassan Star (Olle Lindqvist) utanpå.
Air France (Lennart Karlsson) kröp ner i vinnarhålet och utanför denne
placerades Desert Air (Jan Nordin). Fylking bidade sin tid med Pelle J:r långt

nere i kön. Första varvet avverkades efter 1.17, vilket var relativt snabbt vid
denna tidpunkt.

Knallård slutstrid
In på upploppet hade First Boy fortfarande kommandot, men det höga tempot
började nu ta ut sin rätt. Mr Ego (Bert Nodmark) stod för en rejäl avslutning och
såg ett tag ut att gå mot segern, men längst ut spurtade Pelle J:r ännu
våldsammare efter en väl avvägd styrning av Kalle Fylking och kunde vinna på
målfoto. Hassan Star höll heroiskt som trea och var inte långt efter. De tre första
i mål fick samma kilometertid: 1.16,9.

