Julienne överlägsen i kriteriet

1961 års travkriterium kördes med bilstart över 2600 meter och hade ett förstapris på 14
000 SEK.
Startlistan enligt programmet:
1 Noon Bulwark, ägare Stall Keyson, uppfödare G. Fylking, Sundbyberg, körsven
Gunnar Nordin.
2 Indikan, ägare Stall Borgny, uppfödare Erik Larsson, Sundbyberg, körsven Erik
Larsson.
3 Gay Boy, ägare Stall Harper, uppfödare B. Persson, Ulriksdal, körsven Bo Weber.
4 Peter Viking, ägare Stall Jörgen, uppfödare Ingvar Eriksson, Nyhammar, körsven O.
Andersson.
5 Astrid Ford, ägare Stall Frenesi, uppfödare Ellert Larsson, Tumba, körsven Sten Helt.
6 Princess Cleo, ägare Stall Bo, uppfödare B. Henricson, Malmö, körsven A. Fransson.
7 Julienne, ägare Stall Rör, uppfödare A. Lundgren, Sundbyberg, körsven Sören Nordin.
8 Guy Fibber, ägare T. Almén, Tvåvad, uppfödare L. C. Peterson-Brodda, Skurup
körsven Roland Wike.
9 Metro Star, ägare Stall North Star, uppfödare G. Halner, Tungelstad, körsven K-G
Holgersson.
10 Junker, ägare Stall Hans, uppfödare O. Wallenius, Stockholm, körsven Gösta Nordin.
11 Meteor Fortuna, ägare Stall Guld, uppfödare N. Bengtsson, Malmö, körsven L.
Carlén.
12 Duke Abbey, ägare J. G. Ericsson, Malmö, uppfödare J. G. Ericsson, Malmö, körsven
Olof Persson.
13 Arctic Icicle, ägare H. W, Isberg, Stockholm, uppfödare H. W. Isberg, Stockholm,
körsven Ulf Reslow.
Som synes var det en total dominans av hästar tränade på huvudstadsbanan, och av
hästarnas uppfödare var det endast Malmöregionen som mäktade med en inbrytning.

Dunderfavorit var Sören Nordins överlägsna kulletta och hon visade med all önskvärd
tydlighet var skåpet skulle stå. Efter vissa positionsväxlingar under inledningsvarvet
forcerades Arctic Icicle till fronten medan Sören lät Julienne glida fram till en position
utvändigt om ledaren närmast följd av Peter Viking och Junker. Över bortre långsidan
gjorde Julienne processen kort med sina medtävlare och försvann till en överlägsen seger.
Arctic Icicle gick kräftgången och i stället blev det starkt spurtande Astrid Ford som trots
en startgalopp kunde lägga beslag på andraplatsen före inbördes hårt stridande Junker och
Metro Star. Gay Boy försatte sina chanser till en framskjuten placering med upprepade
galopper och Peter Viking hade inget att ge när upploppet nalkades. Oddset stannade vid
1,16 och vinnartiden blev 1.23, 5.

Några fakta om Julienne
När Rune Sundbom 1961 inköpte det treåriga stoet Julienne (e. Rollo u. Lilian Harvey)
för ansenliga 58 000 SEK var det en stor chansning. Såväl Sören Nordin som två
veterinärer ansåg efter besiktning att det var högst tvivelaktigt om hästen skulle hålla för
en tävlingskarriär.
Trevande start
Julienne tränades som tvååring av Stig
Alexandersson, privattränare för Stall
Segerhuva (Olof Wallenius), men levde
inte riktigt upp till fackfolkets
förfäktanden att hon var kullens suverän
under sina fem första starter, varav endast
den sista slutade med seger. Sören hade
dock fått upp ögonen på det ädla stoet med
sin effektiva aktion bara för att konstatera
att hon inte var till salu.
Skadedrabbad
Året därpå spreds ryktet at Julienne var till
salu, men nu hade hon allvarliga

skavanker i form av fyllda leder och senskidor. Rune Sundbom framhärdade dock i sina
föresatser att bli ägare till hästen och så småningom hamnade hon i Sörens vård.

Perfekt aktion
Vad var det då som gjorde att Julienne, utsedd till årets häst inte mindre än fyra gånger,
kom att bli en av de mest framgångsrika representanterna för svensk travsport? Ja
förutom Sörens odiskutabla förmåga som tränare finner man svaren i stoets fysik och
rörelseschema. Julienne hade en väl tilltagen lungkapacitet och ett kattmjukt,
markslukande steg. Hennes accelerationsförmåga från start och att hon aldrig lade bort
kraft genom att pulla i loppen var andra omvittnade plusfaktorer.

