Det var snålkalla vindar som blåste den soliga söndagen den 23 maj 1965 när ett 15 mil
långt Östgötalopp skulle avverkas. Loppet bestod nu endast av det långa varvet över
Törnevik, Ulrika och Kisa då det kortare varvet över Kolbytemon inte längre fanns
med.
Det var full fart från start, och tyvärr var alla Hymercyklister avhängda redan i Slakabacken.
Men de var inte ensamma om att ha problem, Falkens Curt Söderlund bröt redan efter 25 km.
Han kände tydligen fortfarande av lördagens tur på 315 km. Vindarna gjorde att cyklisterna
trängdes på högerkanten av vägen, till förtret för övriga trafikanter. Det var ju ännu två år kvar
till det tillfälle då resten av Sverige övergick till högertrafik. När tempot lugnade sig något kom
de första attackerna, och det var grannstadens Antiloper som försökte sätta färg på tävlingen.
Palle Munther och J-O Johansson fick en lucka och höll den fram till Törneviksbacken som
kastade om ordningen i fältet.
Först upp var Upsalacyklisten Bengt Jansson, men fältet samlade ihop sig i de lättåkta
partierna. Jupp Ripfel punkterade i Ulrikabacken, och när han trött efter den hårda inledningen
borrade ner huvudet för att komma ifatt tätklungan krockade han med en mopedist och fick
föras till sjukhus. Fler punkteringar, attacker och fortsatt högt tempo decimerade klungan till
13 man efter Ulrika och ännu fler punkteringar gjorde att endast 10 cyklister återstod när man
nådde Kisa. De dammiga cyklisterna kunde nu andas ut när de nått asfalten och de flesta
grusvägarna var avverkade. Färden mot Rimforsa fortsatte i skapligt tempo, men attackerna
avtog både i antal och intensitet. Vid Skeda Udde var det den åkstarka Härnösandscyklisten
Sven Hamrin som drog, och när han plötsligt växlade tempo var inte övriga med på noterna.
Den enda som kunde hänga med till en början var Palle Munther, men så småningom lyckades
även Bengt Jansson komma ifatt. Trion samarbetade väl, och ledningen var snart uppe i
minuten. När Jansson drog igång spurten var det Hamrin som inte klarade tempoväxlingen,
men Munther satt kvar på hjul. Antilopencyklisten valde dock fel sida när han skulle utmana
Jansson och det blev för trångt för att han skulle kunna passera.
1. Bengt Jansson, Upsala CK
2. Palle Munther, CK Antilopen
3. Sven Hamrin, Härnösands CK

3.46.06,0
3.46.06,1
3.46.07,0

Efter tre år med stora startfält blev var betydligt färre cyklister på startlinjen söndagen den 22
maj 1966. I A-klassen var Gösta ”Fåglum” Pettersson skyhög favorit, men han punkterade
tidigt och bröt loppet. Täbys Alf Sandqvist tog kommandot och till slut en klar soloseger i Aklassen, men han var andra man över mållinjen. Örgrytes B-klassare Leif Bruun var nämligen
knappa minuten snabbare. Även tvåan i B-klassen, Bengt Andersson från Stefaniterna körde
ifrån den lilla huvudklungan och slog därmed tvåan i A-klassen som vann klungspurten.
Dagens glädjeämne för arrangörsklubben var Sven Högström som vann debutantklassens lopp
över 50 km efter en stenhård spurtduell.
1. Alf Sandqvist, Täby
2. Reine Jonsson, Hisingen
3. Jan-Olov Johansson, Jönköping

3.52.12,0
3.57.10,0
4.05.47,5

B:
1. Leif Bruun, Örgryte

3.51.15,0

