”Holgers" friska elitloppssatsning
Karl-Gustav Holgersson var under sin sollvallasejour en frisk fläkt som satte färg
på loppen och inte var främmande för att pröva okonventionella träningsmetoder.
Han tog fram hästar som Emter W., Yukon Deaner, Laban Laylock och Lime
Rodney. Senare flyttade han till Skåne för att till sist hamna i Italien, där han skötte
storstallet Biasuzzi´s hästar tillsammans med Olle Elfstrand. "Holgers" skicklighet
att träna hästar och dela med sig av sina kunskaper omvittnas av flera svenska
körsvenner som fått förmånen att arbeta för honom i spagettilandet, bl.a. Peter
Ingves. Numera är han tillbaka i Sverige och delar med sig av sina erfarenheter i
bokform, på Facebook och i artiklar.
Chanstagare
På Solvalla hörde man, särskilt från E-läktaren, grupper av fans emellanåt skandera
"Hissa Holger". Det var nog inte så ofta Karl-Gustav hörsammade uppmaningen,
som tillkommit på grund av hans sätt att lyfta tömmarna när han bad hästen om en
fartökning. När så skedde fick man emellanåt uppleva ett speedryck à la Svanstedt
som ofta förde hästen upp i ledningen.
Elitloppet 1974
Av de fem svenska ekipage som kom till start i Elitloppet 1974 var det endast
Holgerssons Lime Rodney och Noble Action (Berndt Lindstedt) som tillmättes
några chanser. Favorit var Timothy T. (Giancarlo Baldi) och Top Hanover
(Gerhard Krüger) med Spartan Hanover (Johannes Frömming) och Amyot
(Michel-Marcel Gougeon) som outsiders.

Första försöksavdelningen
I första försöket sköt Bourbon (Marco Branchini) till täten från sitt femtespår och
fick till en början Lyon (Olle Elfstrand) utanpå. Den senare avlöstes efter ett
halvvarv av Top Hanover. Dryga varvet kvar tog Amyot sats och trots dryga
svängar kunde han säkert koppla greppet på Bourbon i god tid före mål. Equileo
(Bernhard Froger) slutade trea före en blek Top Hanover. Noble Action felade bort
sig helt när ett halvvarv återstod. 16,5 blev den något blygsamma vinnartiden.
Andra försöksavdelningen
I andra avdelningen bjöd Holgersson på show. Lime Rodney forcerades direkt till
spets och anslog ett stenhårt tempo. Första varvet klockades till 15,5 och sista 500
till 13,9. Ingen av de övriga orkade haka på och segern blev närmast överlägsen.
Timothy T. avslutade anständigt till andraplatsen före Knabe (Olle Goop) och
Bebe du Parnasse (Leopold Verroken) medan Spartan Hanover slocknade helt i
slutkurvan. Segrartid: 15,2.
Finalen
Även i finalen satte "Holger" sprätt på loppet och ledde tills 100 meter återstod,
men tömningen under försöksheatet satt förklarligt nog i benen och Lime Rodney
fick nöja sig med en femteplats. Timothy T. höll ganska säkert Amyot och Equileo
från sig på upploppet, Bebe du Parnasse slutade fyra och Knabe tog sista pengarna.

