Stig H mot fransmän i Elitloppet 1976

Det gick ett sus i publikhavet när storfavoriten och det stora dragplåstret till Elitloppet 1976, fyraårige
Keystone Pioneer med världsberömde William Haughton i sulkyn, slog på en förödande startgalopp
i den första försöksavdelningen. Markförlusten kunde uppskattas till omkring 40 meter och var
förståeligt nog irreparabel.
Franskt i topp
Det blev i stället fransk seger genom 25-oddsaren Dauga (Michel-Marcel Gougeon), som i en rasande
finish betvingade länge ledande Duke Iran (Stig H Johansson), vilken tvingats öppna i 13-tempo för
att få överta spetsen från Emter W. (Karl-Gustav Holgersson). Den senare kastade in handduken
redan 300 kvar medan Waymaker (Vittorio Guzzinati) avslutade hyggligt till tredjeplatsen. Till final
kvalificerade sig även Song Key (Berth Johansson).
Ny triumf för Gougeon
I försöksavdelning två anförde Michel-Marcel med Clissa första halvvarvet, men överlät sedan ledningen till Parlay R.C. (Lennart Selin), vilken omedelbart ströp tempot. Första varvet avverkades
efter mycket blygsamma 19. Gougeon placerade därför snabbt Clissa i dödens och kunde efter ett
avslutande halvvarv på 13 förvisa Dinès P. (Michel Feuillet), Dimitria (Léopold Verroken), som
sinkats av en mindre startgalopp, och Regina Roy (Sören Nordin) till platserna bakom.
Stenhård upploppsstrid

I finalen utnyttjade Stig H Duke Irans erkända startsnabbhet och frontade med lätthet från sitt
fjärdespår. Dimitria placerades utanpå ledaren med Clissa i vinnarhålet och Dauga utvändigt i
andrapar. Dinès P. hamnade illa till i tredjespår och tröttnade tidigt medan Regina Roy sumpade alla
möjligheter med en startgunga och Song Key diskvalificerades för trängning.
Duke Iran såg lysande ut när det drog ihop sig till slutstrid, men trots en avslutning på 12,9 sista fem
kunde han inte försvara sig mot Dimitria, vilken fick övertaget alldeles före mållinjen. Clissa räddade
tredjeplatsen före Dauga efter att ha kommit loss 150 kvar.
Dimitria blev efter fullbordad tävling mor till Extra Extra, vilken i sin tur lämnade topptravarna Mara
Bourbon och Qualita Buorbon.

