Stig H:s första kriterietriumf

Fyra gånger har Stig H vunnit Svenskt Travkriterium. Den första segern kom
1973 och utmynnade i en duell mellan Grain (e. Cahoot u. Ylva Rappson) med
Stig H. Johansson vid tömmarna och Micko Tilly (e. Frances Nibs u. Misti Iran)
som kördes av Gunnar Nordin. Bakom ekipagen stod Hans-Gunnar Tillander,
Almunge resp Claes Braunerhjelm, Dalarö, två namn som tillhör de allra största
i kategorin uppfödare/ägare i svensk travsport.
I motsats till Grain, som kunde betecknas som allround måste Micko Tilly
förlita sig på sin råstyrka, vilken tidigare visat sig vinstgivande, inte minst i ett
av de tre kvallopp som kördes inför kriteriet, där Micko Tilly knappt besegrade
Grain.
Giganternas kamp
Omedelbart efter start tog Stig H sats med Grain och övertog efter 300 meter
täten från ledarparet Goldfish (Sten Helt) och Pocahontas (K-G Fylking). Micko
Tilly startade sin vana trogen långsamt, men nådde fram till ledaren efter ett
drygt halvvarv och började pressa.
Dessa två drog sedan succesivt ifrån det övriga fältet och svängde in på
upploppet med 30 meters ledning. Micko Tilly kämpade berömvärt, men kunde
aldrig riktigt gå i närkamp med Grain, som till slut vann säkert. Sista rundan
gick i 18-tempo. Francisco el Canto (Olle Elfstrand) avslutade bäst av de övriga
och lade beslag på tredjeplatsen.

Resultat
1 Grain 19,9
2 Micko Tilly 20,1
3 Francisco el Canto 21,1
4 Mr Frost 21,3
5 Cornelia Fibber 21,7
6 Pocahontas 22,2
Opl: Goldfish, Grafina, Lassing och Happy Boy
Distans: 2600 meter
Förstapris: 50.000 kronor.
Odds: 1,97 Plats: 11-12-17
Tätduons vidare öden
Grain valdes till årets häst 1974. Han följde detta år upp sin ytterst lovande
karriär med en vattentät derbyseger före stallkamraten Gallini. Tragiskt nog
avled han på operationsbordet 1975, och svensk travsport gick härigenom
troligen miste om en travare av internationell klass. Stig H. tog dödsfallet
mycket hårt och betecknade det som ett av hans karriärs största bakslag.
Micko Tilly utvecklades under de kommande åren till en av landets bästa hästar
med segrar i bland annat Åby Stora Pris och Arvid Stjärnswärds Minneslöpning.
Hans prissumma slutade på 674.155 kronor och han noterade fina 1.15,8 över
medelsdistans med bilstart. Micko Tilly var även den första häst, ägd och tränad
i Sverige, som vann lopp i USA, en satsning som Stall Tilly senare återupptog
med några tvååringar.
Som avelshingst fick Micko Tilly 317 avkommor. Mickostard, Oliver Kid,
Micko Fripe (derbyvinnare) och Annsi Malou är några av dem.

