Pompe Trickson främst i Westlins

Tampiko, Scott Protector, Unor, Madison Avenue, Callit, Rite On Line – där har ni några av segrarna i
Westlins Minneslopp som körts sedan 1953 till minne av Harald Westlin, en av Färjestadbanans
grundare.
Startlistan för det 2600 meter långa loppet 1961 såg ut så här med tilläggen inom parentes:
1 Marilyn, Ivar Danielsson (00)
2 Taurin, Knut Ulven (00)
3 Pompe Trickson, Gunnar Nordin (00)
3 Sigrid, Evert Pettersson (00)
5 Rulle Rappson, Sören Nordin (20)
6 Joli de Gouvix, K. Wallander (20)
7 Scott, Bernt Sahlin (20)
8 King Bunter, Uno Swed (40)
Sören favorit
Förhandssnacket rörde sig mest om segervane Rulle Rappson, vilken spelades till storfavorit, men
rapporter från Norge varslade om en Taurin i storform och King Bunter kunde man inte räkna bort
över längre distanser.
Pompe starkast
Loppet inleddes med en hejdundrande galopp för Taurin och så var den dagen förstörd för
norrmannen. Marilyn fick agera hare i drygt ett varv då Sören sände Rulle Rappson till spets. Pompe
Trickson bidade sin tid som tvåa, trea, men när Gunnar lade in en högre växel genom slutsvängen hade
ledarekipaget inget svar och segern blev kassaskåpssäker. Rulle Rappson klarade andraplatsen före
King Bunter. 22,7 – 22,4 – 21,9 noterades för de tre främsta i mål. Oddset blev 6,68.

Några fakta om segraren
Pompe Trickson (e. Locomotive u. In
Spe) gjorde 65 starter, varav 20 slutade
med seger. Han fick rekordet 1.18,9a
och sprang in 122 800 kronor. Endast tre
avkommor lämnade han efter sig,
däribland Srelativt duglige Poppis
Trickson.
Unos fina årsfacit
Uno Sweds tredjeplats med King Bunter
sved nog inte så värst när han vid årets
slut kunde titta tillbaka på en säsong
fylld av succéer. Till dessa kan räknas
hans oväntade kriterieseger med
Stepdaughter och hans bedrift att som
den förste körsvennen vinna över 100
lopp på ett år och bli rikschampion med
122 segrar.

