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Lunchtrav med V4 och V5 

 

V4-1 (lopp 1): Lite smålurig inledning, särskilt då vår tipsetta lottats till femtespåret i volten i 

stressigt sprinterlopp. Men nog är 5 Kainai Goj ganska säkert bästa hästen, och han blir svårslagen 

om han håller sig på benen. Då är heller inte positioner och löpningsförlopp helt avgörande. 

Fyraåringen är van tuffare motstånd och tål ett offensivt upplägg. 9 Dreams Patric känns värst emot 

på förhand. Haft fin form en längre tid men vinner inte särskilt ofta. En seger, sju andra- och fem 

andraplatser på 42 starter är definitivt fel lutning. Men hästen är spurtstark och trivs bra över kort 

distans. Kan slå till! 3 Krutov Sund har däremot hög träffprocent (5 segrar på 23 starter) men har 

också dragits med en del problem och tävlat sporadiskt. Har nu några lopp i kroppen och lär väl ta 

hand om ledningen från bricka tre med Janne Norberg i jollen. Måste räknas tidigt. 11 Front Pace ger 

ett gediget intryck och är alltid med därframme. Trist utgångsläge men duger ju fint i detta gäng. 

Streckvärd. 

 

V4-2 (lopp 2): Vidöppet kallblodslopp. 1 Guli Frodo har ännu inte riktigt fått till det men blir allt 

stabilare i takt med ökad rutin. Hästen är ensam i startvolten och borde komma iväg i rätt gångart. 

Björn lär väl sedan försöka dra i jämn fart hela vägen och konkurrenterna får jobba om de ska hinna 

ifatt. 14 Troll Prinsen var väldigt bra vid segern på fin tid senast. Knepigt läge men i striden om lika 

bra igen. 3 Zibor verkar vara på rätt väg. Platsat i fyra av de fem senaste starterna och första segern 

kommer när som helst. 10 Rigubben är jämn och säker. Känslan är att det absolut kan skrälla i det 

här loppet. Strecka på… 

 

V4-3 (lopp 3): 3 Barry Wadd har en lämplig uppgift här. Gjort det bra varje gång på slutet och verkar 

dessutom trivas fint just på Solänget. Läget är perfekt och det kan vara ”spets och slut”. Vettigt 

spikförslag. 9 Cesar F.C. vinner sällan men gnuggar på bra i lite hårdare gäng. Formen sitter och han 

utmanar om det klaffar från knepigt läge. 12 So Gå Ikaros verkar vara lite på gång och är tveklöst 

mycket bättre än raden. Loppets luring! 10 Jeppas Qurt är nyttig. Med därframme igen. 8 Craizy 

Daizy agerar ojämnt men är bra i grunden. Passande smygläge. Typisk outsider. 

 

V4-4/V5-1 (lopp 4): Omgångens bästa och spelmässigt roligaste lopp. Tipset till 10 Järvsö Bukefalos 

som krigar på i skarpa sammanhang och är bra inne i klassen. Föreligger dock viss vingelrisk från 

lurigt läge, och har inte råd att ge bort något till jämngoda konkurrenter. 14 Vimse Lars verkar ha 

formen helt på topp. Dock bakspår från tillägg i kortlopp – ingen helt lyckad kombination, och 

behöver nog en del tur på vägen. Stallkamraten 3 Grude Tilla (Tjomsland) är lite hårt inne på 

pengarna men har istället ett perfekt utgångsläge. Leder väl farligt länge? 7 Källsjöviking har gjort 

det väldigt bra slutet, inte minst vid andraplatsen på topptid i ST’s Guldtäcke. Måste räknas tidigt 

här. 6 Järvsötekno har toppform och segerstrider igen.  

 

V5-2 (lopp 5): Känslan är att två höjer sig över mängden. 1 Emperor inledde med seger i debuten. 

Bara två hästar i startfållan och borde ha bra chans att hålla ledningen. Svårfångad. 9 The World is 

Mine har gnetat på och gjort det fullt godkänt utan att vinna på sju starter. Mött lite tuffare hästar 

än de han stöter på nu. Hamnar bra på det direkt och måste ses med god chans. Kan absolut räcka 

med två streck på kupongen, men vidöppet bakom och med ”bara” nio startande och vettiga 

spikförslag i kommande lopp rekommenderas ändå helgardering. 

 



V5-3 (lopp 6): Normalt inte så enkelt med orutinerade kallblod i lägsta klassen. Men nog måste 6 

Ivarsfenomen ha toppchans i felfritt lopp. Inledde starkt med andraplats på topptid i juni men drogs 

sedan med lite skadebekymmer. Duktig trea i comebacken i september men senast blev det galopp. 

Det är en riktigt fin treåring som jag tror bara vinner!  

 

V5-4 (lopp 7): Skrällvarning utfärdas i detta sprinterlopp. 6 Superraja har varit kraftigt förbättrad på 

slutet och övertygat vid segrarna. Startsnabb och läget passar alldeles utmärkt. Men inte helt att lita 

på ännu och känns sårbar om det vankas invändigt svar i startrusningen. 3 Kontur jagar första 

fullträffen och har varit klart uppåt på slutet. Givet motbud. 9 Affair of Theunion gjorde det bra vid 

segern i klen omgivning senast. Rätt distans och passande smygläge. 12 Palabra blir allt bättre. 

Fullföljt starkt vid andraplatserna i de två senaste starterna och kan slå till trots uselt utgångsläge. 4 

Må Bra är inte alls så tokig och var inte stort slagen av tipsettan vid andraplatsen senast. 5 Vicomte 

d’Inverne tappar från början men är stark och kraftigt tempogynnad. 1 Fool’s Desire har ju läget. 

Hm… Strecka på! 

 

V5-5 (lopp 8): Årets sista lopp på Solänget och något annat än hemmaseger skulle verkligen förvåna. 

11 Voulez Vous stångas ju normalt i snabblopp eller den tuffa Silverdivisionen och gör det alltid 

väldigt bra. Haft lite missflyt på slutet och dels inte hittat de rätta positionerna, och sedan blev han 

störd till galopp i en trång situation. Nu är han ute i ett s k p21-lopp och kusken kan väl i stort sett 

köra lite som han vill. Spik! 

 

/B-O Månsson 

 


