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Forss tog Björnspjutet – 4 hemmasegrar!
Det blev den finländska sulkyeleganten Mika Forss som gick segrande ur
Björnkampen 2019 och fick åka hem med det åtråvärda Björnspjutet.
Hemmatränaren Hanna Olofsson tröstade sig med att vinna V64-avslutnigen
med 100.000 kronor i första pris med egentränade Atlas Eagra.
Mika Forss hade på förhand kanske sin bästa chans i den första avdelningen med
Callipygian men fick se sig slagen av hemmakusken Jorma Särkiniva som serverade
Nils Bertgren-tränade Lennox Laday en fin resa i rygg på ledaren för att leta sig ut i
slagläge runt sista sväng och in på upploppet avgjorde man plättlätt efter en snabb
avslutning.
Istället fick Mika Forss segerdefilera med Skellefteåtränade Marciano som hade ”en
mil” fram till en hårt dragande Rally Funny på sista långsidan. Men samtidigt som
krafterna började tryta för ledaren in på upploppet hade Mika Forss fått full fart på
Marciano som kunde ta sig förbi kort före mål. 4-2-4 var finländarens placeringar i de
övriga Björnkampsloppen och det räckte till en säker seger.
Kvällens penningmässiga höjdpunkt var V64-avslutningen med 100.000 kronor i första
pris. Där gick Hanna Olofsson segrande ur striden efter att ha fått ett fin lopp i på
innerspår samtidigt som det var tuff körning hela vägen. När fältet splittrades upp på
sista långsidan kunde Olofsson hitta slagläge med Atlas Eagra som kämpade ner en
urtapper Don Draper över upploppet.
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Ytterligare en seger till stallet blev det för Hanna Olofsson när regerande
Björnkampsmästaren Rikard Skoglund ledde från start till mål med Whipering Pines.
En som visade Björnkampsklass denna kväll var Älvsby-amatören Nils Nyström som
har en liten guldklimp i sin Wolfhills Star. Nu kom karriärens första seger för treåringen
efter en mästerlig styrning av Nyström som hittade fritt spelrum i mitten av sista
svängen och sedan gled undan till en enkel seger.
Tävlingarna avgjordes i ett fantastiskt sommarväder inför 2680 personer.
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