”Stålmannen” och ”Holger” i tvekamp
Klipphällar och avsatser, vilka utgör en del av Årjängs naturliga läktare, var
packade med folk när Stora Heatloppet 1964 (1600 meter voltstart på den tiden)
avgjordes i ett strålande väder. Solvallaekipagen dominerade startlistan, men två
västsvenska och två norska travare fanns också representerade.
Sensation i första heatet
Norske Checco (Kai Eriksen) försvarade innerspåret i heat 1 med Uffe Kejstrup
(Sören Nordin) utvändigt och Memento (Olle Elfstrand) i rygg. ”Stålmannen”
eller ”Mäster” (kärt barn har många namn) avlöstes dock i dödens av Locotime
(Ivar Kilström) efter en knapp runda, men denne hade gjort sitt när fältet
svängde in på upploppet.
I stället kom Metro Star (Karl-Gustav Holgersson) flygande som ett jehu från de
bakre regionerna och lyckades på de allra sista stegen sätta nosen före Uffe
Kejlstrup. Memento speedade snabbt till tredjeplatsen efter att ha kommit sig
loss mitt på upploppet. 18,0 – 18,0 – 18,2 blev tiderna för de tre främsta och
oddset 49,22.

Revansch för Uffe
I andra heatet inledde Metro Star med startgalopp och ”Holger” forcerade sedan
aldrig sin häst utan siktade in sig på skiljeheatet. Uffe Kejlstrup tog behändigt
hand om ledningen och Elfstrand backade även denna gång ned Memento i
vinnarhålet, väl medveten om att kortspeeden var hästens enda vapen. Gay Gal
(Gösta Nordin) fick den föga avundsvärda uppgiften att vandra utanpå ledaren.
Locotime utmanade Uffe sista halvvarvet, men var chanslös när det drog ihop

sig till slutstrid och slutade trea, slagen även av en starkt avslutande Memento.
Segrartiden noterades till 17,9.

Ren speeduppgörelse
Skiljeheatet blev rena sömnpillret första varvet med Uffe Kejlstrup i täten och
Metro Star avvaktande bakom. Jag bommade att klocka, men med tanke på
sluttiden (25,1) torde det ha avverkats i 35-tempo. 600 meter kvar lät ”Holger”
sin springare speeda upp vid sidan av ledaren och sedan vidtog en våldsam
duell. Mitt på upploppet kopplade dock Stall North Stars fina femåring greppet
och kunde segla ifrån till en säker vinst.

