På tilläggens tid

När jag emellanåt bläddrar i mina travprogram av lite äldre datum finner jag
otaliga belägg för att gårdagens travare var betydligt mer ojämna än dagens och
några diskussioner om ”spets och slut” eller än mindre öppet spår var totalt
främmande för travpubliken.
Som exempel kan vi ta Östersunds Stora 4-åringslopp för kallblod 1961 där
man redan propositionsmässigt strävade efter att inbördes rangordna hästarna
för att uppnå ett så jämnt lopp som möjligt i publikens smak:
Hästar vägande 530 kg och däröver…..2200 meter
”
”
480 kg till 529 kg ……2220 meter
”
”
under 480 kg………...2240 meter
Dessutom tillägg 20 meter per vunna 3000 kronor
Favoritvinst och stora avstånd

Trots de många tilläggen med hästar utspridda på fem volter, där Sola (Gunnar
Bergkvist) och Brynjola (Elis Skoglund) stod längst bak, blev det mycket luft
mellan de bästa och de sämsta hästarna till slut, med en suverän segrare och lika
överlägsna platshästar.
Det blev Pavinblända
(e.Pavin u. Solblända)
som tipsenligt drog det
längsta strået sedan
startfållans Gullvina
(Eric Myrskog) och
välstammade Moring
(Erik Eriksson) lekt
romman av sig under
inledningsvarvet.
Örebrochampion Bengt
Nilsson, erkänt skicklig
på kallblod, satte in stöten när en runda återstod och Pavinblända blev helt solo
till slut. Förstapriset utgjordes av mastiga 15 000 kronor med 7000 kronor till
tvåan Wimin (Hilmer Haglund). Denne gjorde ett strongt lopp efter att ha
hoppat bort åtskilliga meter varvet kvar och hade inga problem med att förvisa
Brynjola till tredjeplatsen. Av hemmahästarna visade sig Axel Johnsons Nory
starkast som fyra långt bakom Brynjola.
Pavinblända betalade oddset 1,71 och platserna blev 11-12-12. Segrartid:
1.41,3.
De som enbart är intresserade av trav kan sluta läsa här, men läsare som vill
sätta in året 1961 i ett tidsperspektiv kan med fördel ta del av följande som
timade detta år:
12 april - Ryssen Jurij Gagarin blir den första människa i rymden.
24 april - Regalskeppet Vasa, som sjönk 1628, bärgas från botten av
Stockholms ström.
5 maj - Alan Shepard blir den förste amerikanen i rymden.
Sveriges främste medeldistanslöpare Dan Waern avstängs enligt
amatörreglerna från tävlande av Internationella friidrottsförbundet.
18 september - FN:s svenske generalsekreterare Dag Hammarskjöld
omkommer i en flygolycka vid Ndola i Kongo.
Ernest Hemingway, amerikansk författare, nobelpristagare avlider

1961 var även året då
Kanonloppet kunde ståta
med att vara först i
Sverige att arrangera en
Formel 1-tävling. Vann
gjorde Stirling Moss.
Joakim Bonnier stod
fören stark insats som
tvåa. I loppet deltog
även. en blivande
världsmästare, skotten Jim Clark.

