Gayonova och Espri - märrar på täppan
På 60-talet var söndagstrav ganska vanligt på Solvalla, varvat med vardagstrav under
olika dagar. Söndagen den 2 april 1967 avverkades en sådan tävlingsdag utan några
rubriklopp, men med god sport för övrigt.
Bernt Linstedt inledde tävlingarna med Petit Faune, vilken säkert sputrade ner
inbördes hårt stridande Observer (Stig Engberg) och Hell Nibs (Ivar Kilström).
I lopp två var det
stallkompanjonen Håkan
Wallners tur att triumfera bakom
kapable fyraåringen Monolog.
Denne låg till synes hermetiskt
fastlåst invändigt i fjärdepar
sedan han galopperat efter 400
meter, men Håkan lyckades
tråckla ut honom 200 kvar och
lätt plocka ner stallkamraten
Galie's Mirthful (Berndt
Lindstedt) och Arwill (Olle
Goop) över upploppet. 1.22,8
var tangeraat rekord för
segraren.
Ett fyraåringslopp med många framtidslöften såg ”Ostens” Rilda Rollo som klar
farvorit, men det segervana stoet gjorde bort sig direkt med en rejäl startgunga.
Popline (Gösta Nordin) dirigerade fältet från sitt innerspår, men släppte när
Gayonowa (Gunnar Nordin) kom farande efter 400 meter. 200 meter senare var det
dags för ännu ett ombyte i ledningen då Karl-Gösta Fylking sände snabba men osäkra
Ingela till spets. Den sistnämnde ledde långt in på upploppet, men kunde inte stå
emot Gayonowas starka avslutning.

I lopp fyra var det åter
dags för Håkan Wallner
att segerdefilera, denna
gång med välstammade
femåringen Peter Nibs (e.
Scotch Nibs u. Sister
Bulwark). Även här
anförde Fylking fätet in
på upploppet, men hans
Prince Tide orkade inte
stå emot Peter Nibs
slutrökare. Trea slutade
Stig H Johansson med
Stig Engbergs Spencer Sund.
Robert Westergren hade ingen av sina bättre dagar bakom favoriten Xanthe i lopp 5.
Efter tre kurvor i tredjespår var hästen tom när det var upploppsdags och Robban fick
i stället se Karl- Gösta Fylking ta revansch med Espri efter en våldsam slutstrid med
Monter (Gunnar Nordin) och Arctic Laylock (Nils Sundin).
Sven ”Ludde” Karlsson, som
vanligtvis satt bakom Espri,
vann i stället loppet därefter
med nioåriga Selekta till
knalloddset 43,51. Ekipaget
hölkl säkert undan efter
ledning från start till mål, men
segern underlättades kraftig av
att de tre förhandsfavoriterna,
Lollypop, Nutria och
L.M.Rodney hade
galoppskorna på sig.
Ett treåringslopp gick till Erikssunds Säteri i fom av Eternell Sund (Björn Larsson).
Go-avkomman lyckades kryssa sig fram till ledningen från ett niondespår, och var
sedan aldrig i förlustfara trots att tvåan Sergej Lifar (Gunnar Nordin) fick lifta med i
rygg och trean Lord Blizzard (Karl-Gösta Fylking) avslutade bra efter tidig galopp.
Dagen avslutades med en rafflande duell mellan ledande Ali Fafner (Gunnar Nordin)
och Ironi (Bruno Svensson) där den senare avgick med segern. ”Moralisk vinnare”
var dock Ali Fafner, vilken tvingdes svara ut en het Akvileja första halvvarvet.

