Sport och spel
Trea men vinnare
Om jag inte missminner mig vann hästen Grådask på 50-talet ett lopp trots att
han bara var trea i mål sedan de två hästar som var före honom bägge stupat
och avlidit på mållinjen.
Historisk V5-vinst
Så här såg den V5-kupong ut
som Tore Falk knåpade ihop till
Åby den 6 mars 1960. Han blev
ensam vinnare och kunde
kvittera ut 634 476 kronor.
Jättevinsten kom att betraktas
som historisk och utlöste en
veritabel V5-feber, vilken var
synnerligen välkommen för
svensk travsport, som sedan
en tid tillbaka dragits med stora ekonomiska problem.
1648,80 – amatören Åkes superodds.
10 kronor. Så mycket satsade spelarna på Åke J
Eriksson och Romeo Express 1985 på Umeå. Det är
fortfarande historiens värsta skräll, men amatören Åke
J Eriksson var inte alls överraskad. För spelarna var det
däremot helt oväntat.
– Hästen skämde ut sig första gången han startade för
mig. Det här var andra starten, säger Åke J Eriksson.
Han hade då tjänat 250 kronor, vilket inte avskräckte
Åke från att använda sig av en offensiv taktik.
– Jag visste att Romeo Express var kapabel, men lite
knepig och het i rygg på hästar. Därför körde Åke
direkt fram utvändigt om ledaren och såg till att
tempot skruvades upp. Vinnaroddset blev otroliga
1648,80. Ett odds som Åke tror är oslagbart.
– Det spelades för tio kronor på min häst. Det är
ganska svårt att slå.
För Romeo Express del blev segern en slags vändning. Kallblodet tjänade
närmare 400 000 kronor och vann mellan 19 och 20 lopp, innan karriären tog
slut.
Far och flyg
Numera är det inte ovanligt att kuskar kör på två banor samma dag, framför allt
efter införandet av lunchtrav. Annat var det förr i tiden, men redan 1938 löste
Ragnar Thorngren transportproblemet på ett effektivt sätt. Efter att ha vunnit

samtliga tre uppsittningar på Åby tog han flyget till Malmö och startade Escape i
ett större lopp, i vilket hästen emellertid misslyckades.

Favoriternas dag
En travdag med nio lopp där
genomsnittsoddset inte blev högre än
1,83 låter som en skröna, men det
inträffade faktiskt på Åby pingsten 1938.
Så här såg vinnarlistan ut med oddsen
efter:
Rosalinde 1,48
Solo 1,59
CA Va 1,34
Prince the Preacher 2,33
Morocco 1,30
Helion 1,25
Ebano 3,03
Don Walker 1,31
Jack Diamond 2,85
Storslam
1980 vann Birger Widell på Åby med Inside före King Nover och Billie Holiday.
Ägare till alla tre hästarna var Sten-Åke Bohlin från Kungsbacka.

