
Ja, nu så skulle det äntligen bli av, att spela på 
hästar! Det var med mycket spänd förväntan, som 
jag gav mig av till Hippodromen den här ljuvligt 
vackra, soliga februaridag. 

Vi var sju Sweor som var spelsugna. Det första vi 
gjorde var att inta vårt runda bord som var 
förbeställt av Gunnel. Vi beställde vår mat och vin 
och sen gick vi till en lucka och bestämde oss för 
vilka hästar vi skulle satsa på. Antingen bestämde 
man sig för gagnant eller placé. Gagnant betydde 
att den hästen skulle komma 1: a 2:a eller 3:a.  
Placé var att man placerade den hästen t.ex. bland 
de 7 eller 8 bästa. Det var olika för olika lopp. 
Lite krångligt var det för vi skulle också läsa vad 
expertisen tyckte. Nåväl vi bestämde oss för olika 
hästar i första loppet och vi satsade alla 5 euros 
var. Vi vann en del och lade pengarna i en hög på 
bordet.  

Maten kom in under tiden och de flesta av oss åt 
härligt grillade lammkotletter och därtill ett utsökt 
rödvin. Utsikten från vårt bord var hänförande 
vacker, med ett azurblått Medelhav, gröna gräs-
mattor och tjusiga hästar.  

Vi fortsatte att spela och lade alltid 5 euros var 
och pengarna i mitten. Pengahögen växte och 
servitrisen kom och ville ha betalt för vad vi hade 
intagit. Vi räknade pengarna och kunde konstatera 
att de inte räckte att betala räkningen med så vi 
bad servitrisen att återkomma efter nästa lopp. Det 
gick hon med på och gick leende från vårt bord. 

Jag satsade på jockeyer med färggranna tröjor 
eller hästar med skojiga namn som Potkol eller 
Baraamej, men det gick helt åt pipsvängen.  

När servitrisen kom nästa gång hade vi fortfarande 
inte fått ihop tillräcklig, så vi var tvungna att betala 
11,50 var. Vi skrattade åt hela situationen, men 
spelade en sista gång. Då vann den häst som Gunnel 
hade satsat på som vinnare. Vi skrek av glädje!  
Men vad skulle vi göra med pengarna ? Jo, det 
bestämde vi rätt snabbt för det räckte precis till 
en fin flaska Champagne!  

Tack snälla Gunnel för en trevlig dag på 
Galoppbanan! Det kan vi gärna göra om någon gång! 

Glad förlorare Gittan 


