Svensk trippel i dramatiskt Elitlopp

Tre svenska ekipage på pallen i ett internationellt storlopp är förvisso inte vardagsmat. Så var
emellertid fallet i Elitloppet 1987, vilket därtill bjöd publiken på ett antal överraskande
inslag. Nu skall i ärlighetens namn sägas att de utländska deltagarna inte var av det vassaste
slaget om man undantar fjolårsvinnaren Rex Rodney.
Loppet föregicks dessutom av funderingar och spekulationer huruvida Stig H. Johannssons
halvfranska styrkefenomen, Utah Bulwark (e. Utah IX u. Nibby Bulwark) skulle tackla den
korta distansen.
Heat 1 – Olle Goop för hela slanten
Olle Goops nyförvärv, den lilla amerikanskan Grades Singing (e. Texas u. Singing Bay),
visade direkt i starten var skåpet skulle stå. Från bricka fem pilade hon utan större besvär till
spets och släppte sedan ingen över bron. Flitiga elitloppsdeltagaren Junior Nobell (Sören
Norberg) utmanade visserligen inledningsvis, men gav snart upp och fick sedan harva i
dödens, vilket gav en trött häst redan halvvarvet kvar. Kampen om andraplatsen avgjorde
Utah Bulwark efter en strong långspurt före vinnarhålets Callit (Karl O. Johansson). Övriga
hästar gjorde blekare insatser, förutom norske Lord Roy F. (Ulf Thoresen), vars raska
avslutning belönades med ett fjärdepris. Segrartiden blev 1.12,6.
Heat 2 – Storfavoriten höll undan
Spets och slut-scenariot från första heatet upprepades i det andra, men här blev vinnaren
betydligt hårdare ansatt sista biten. Rex Rodney (Kjell Håkonsen), spelad till 13 riksdaler för
tian, anförde varje meter, men fick verkligen tänja på sig för att hålla från tredje ytter
formidabelt avslutande fransosen Prince Royal (Philippe Verva) från livet. Överraskande
trea blev italienstationerade men svenskägde Pay Nibs (Bengt Holm) medan Big Spender
(Berth Johansson) från en position i andra ytter var en stor besvikelse.
Finalen – styrkan avgjorde

Kjell Håkonsen hade chansat med
att rycka skorna på Rex Rodney
inför finalen, men detta ändade i
galopp efter 300 meter i försöken
att utmana Grades Singing om
spetsen. Olle Goops springare fick
dock inte ligga i fred i ledningen
utan utmanades av Callit, vilket
fick till följd att ledarduon gjort sitt
när man svängde in på upploppet.
Vid det laget verkade Pay Nibs ha
det torraste spurtkrutet, men även
han var tagen av det våldsamma temport och hade inget vapen mot Utah Bulwark (bild ovan),
som susade förbi på pigga ben. Callit räddade tredjeplatsen men skulle ha varit diskad då han
passerade mållinjen i passgång.
Vinnartiden blev 1.12, 1 och oddset 6,31.

