Kentucky Fibber – jubel bland svenskarna

På 60-talet var det internationella utbytet inom travsporten betydligt
blygsammare än i våra dagar och inskränkte sig till några få storlopp.
Restriktioner av olika slag satte ofta stopp för gästspel från andra länder och
dessutom var ju kommunikationerna betydligt sämre. Därför hade lopp som
Skandinaviskt Mästerskap en hög status. Det lockade gräddan av den svenska,
norska och danska eliten. Den höga prissumman gjorde säkert sitt till, men det
var minst lika mycket en fråga om prestige.
Svenska travare hade dominerat tillställningen från början av 50-talet. Frances
Bulwark hade triumferat fyra gånger och senare dök namn som Adept och
Julienne upp bland vinnarna. Norrmännen lyckades bryta den svenska
segersviten med Jens Protector (1959) och Scott Protector (1966), men 1967 var
det åter svenskt i topp i form av Kentucky Fibber.
1968 kördes loppet på Charlottenlund (man alternerade mellan ländernas tre
huvudstadsbanor) och publiken bespetsade sig på en enorm duell mellan Scott
Protector och Kentucky Fibber. Den förstnämnde var urstark och hade sopat
banan med sina svenska konkurrenter vid flera tillfällen, medan Kentucky
Fibber visat en mera ojämn formkurva.
Övriga deltagare:
Sverige: Fairland, Xanthe.
Norge: Tove Bulwark, Lloyd Protector.
Danmark: Herold Samson, Gigant, Helmuth R.
Kentycky Fibber tog spets från spår ett i det 2 600 meter långa loppet. Scott
Protector som sinkats av en kort galopp efter 200 meter, fanns snart utanpå
ledaren. När Karsten Buer insåg att Knut Lindblom inte tänkte släppa ledningen

höll han in Scott Protector och släppte fram Tove Bulwark, som han också
tränade, till dödens.
Slutstriden i loppet stod helt mellan tre hästar. Scott Protector tryckte på
utvändigt om Kentucky Fibber genom slutsvängen och bakom lurade Fairland,
vilken Uno Swed på sedvanligt vis givit en smygresa. In på upploppet ryckte
Knutte undan och vann konfortabelt. Fairland avslutade vasst och tog sig kort
före mål förbi Scott Protector. Stort jubel bland svenskarna, medan besvikelsen
var stor hos tillresta norrmän. Segrartiden blev 1.20,3. De danska ekipagen
spelade som många gånger förr andrafiolen, men Helmuth R. krigade i alla fall
till sig en fjärdeplats.

