V65-skrällar

Innan V75 tog över som det dominerande rikspelet var det V65 som gällde. Med
den tidens betydligt blygsammare omsättning hände det emellanåt att ingen
spelare lyckades pricka in sex rätt.
Så var fallet när V65-finalerna avgjordes på Jägersro den 23 maj 1983. Detta
trots att dagen inleddes med två favoritvinster sedan Speedy Painter och Olle
Goop vunnit första avdelningen till oddset 1,68 och Ulf Nordin följt upp med
Coque (odds 3,88). Inte heller Per-Erik Petterssons femoddsare i tredje
avdelningen, Eliza Song, sållade nämnvärt, men sen var det dags för skrällarnas
afton.
Rappe Håleryd storfavorit
Avdelning tre skulle enligt de flestas mening vara vikt för välstammade Rappe
Håleryd (e. Hoot Speed u. Olympia Fortuna), en segerstaplare av rang som
bland annat utmanat Legolas ända in på mållinjen. Rappe Håleryd tillhörde en
formidabel syskonskara, innefattande Garry Håleryd, Desert Air och Ville
Håleryd. Han uppnådde segerprocenten 61% och platsprocenten 73%.
Skrällen
Favoritspelarna fick hjärtat i halsgropen när Rappe Håleryd inledde Klass 1finalen i fel gångart, men det hela verkade reda upp sig när Mats Hugosson

lyckades få hingsten på bättre tankar och hitta ner i andra ytter. Vid varvningen
kördes så storfavoriten resolut till spets och ryckte ifrån fältet in på upploppet.
Per-Olov Pettersson hade dock inte gett upp hoppet med speedige Feidippides
(e. Speed u. Caprifol), vilken avslutade sylvasst när han fick luckan i
slutsvängen från ett invändigt läge och strax före mål satte klorna i ledaren.
67,81 blev oddset på vinnaren och storsållningen var ett faktum.
Fler fiduser
Nästa lopp på programmet var Peterson-Broddas Minneslopp (Gulddivisionen),
och här överraskade Per-Erik Pettersson och Bora Ghibli med att sätta betydligt
mer betrodda Mr Vasa, Rex Håleryd och Solo Hagen på plats till oddset 32,12.
När så Lars Lindberg bakom Fred Profit drämde till med drygt 27 gånger
pengarna i sista avdelningen kunde man konstatera att det inte fanns några
sexor. Fem rätt betalade 6 575 kronor och för fyrorna fick man 119 riksdaler
(inga jackpotar på denna tid). Omsättningen var 18 068 429 kronor.

