Travtips – Solänget, lördag 22 augusti
V4 (lopp 1 – 4)
V4-1 (lopp 1)
Vi inleder dagen med ett öppet och spelvänligt montélopp. Stöter på stora problem senare i
omgången och väljer därför att chansspika ”draget” 2 Marlon Donvici. Fullföljde fint som tvåa
bakom urstarke Pane Vino (obesegrad i två montéstarter) i Östersund 6/6. Mötte några av dagens
konkurrenter näst senast. Höll även då farten fullt godkänt som trea, och hästen var bra också senast
som femma i ett sulkylopp som vanns av Kapten Kidd. Jag tycker att han står bra till den här gången
och måste ses med vettig chans. Motstånd saknas verkligen inte och det är absolut inte fel att
gardera. 3 Barry Wadd var klart bra senast då han nosade ut en oerhört tapper Algot Zonett i snabb
avslutning. Måste tas på allvar här. 5 Vulcano O.P. är svårbedömd. Men är Bergh-tränad och rids av
Emilia Leo, och det räcker mer än väl för att motivera streck vid gardering. 1 Syria A.T. vann lätt
senast i enklare gäng. Är väldigt speedig även under sadel och kan duga om hon serveras rätta resan.
8 Prince Knight är jämn och säker, och gör det bra varje gång. Bra spurt som tvåa i överpacat lopp
näst senast då han mötte (och slog) min tipsetta, och även var en bit före 6 Macbeth Broline som
annars är helrätt inne i loppet och alltid är med och hugger därframme.
Rank A: 2, B: 3-5-1-8, C: 6
V4-2 (lopp 2)
Sparlopp där jag tycker att två ston höjer sig över mängden. Tipset till 6 Bowling El Mar som var
mycket bra vid spetssegern på Dannero 10/7. Senast blev det galopp efter ungefär 150 meter men
här ser vägen ut att vara krattad mot ledningen igen. Och sedan bör hon bli synnerligen
svårpasserad. Jag tror dock att 14 Natasha Avant är på väg att hitta nya växlar. Klart positiv senast
som tvåa från samma läge som nu. Örjan brukar hitta de rätta vägarna och det känns som att hon
slår de övriga oavsett löpningsförlopp. 7 Mellby Hyacint är en fin travare som går framåt med några
lopp i kroppen. Platsstrider, liksom snabba 11 Blue Bell – men däremot tror jag att de får svårt att
vinna.
Rank A: 6-14, B: 7,11
V4-3 (lopp 3)
Jag hoppas givetvis ha kopplat greppet med spik i första och tvåhästarslåset i andra. Vilket dock är
långt ifrån säkert… Ger i alla fall utrymme till nödvändiga garderingar i de två avslutande V4-loppen.
Här ett rörigt kallblodslopp där nog precis allt kan hända. 3 Månstiern A.M. är en sexårig helbror till
Månprinsen A.M., men ännu är han givetvis en bit ifrån dennes meritlista. Inlett lovande med tre
segrar på elva starter men tävlat sporadiskt och har en del att bevisa. Bra inne i loppet och fint läge.
Lär leda länge. 10 Gottjärry är fartfylld men lite ojämn i prestationerna. Nu hoppar Örjan upp i
sulkyn, och med all respekt för Matts Gottås kan väl ändå konstateras att det troligen är en
kuskförstärkning (?). Måste räknas tidigt. 11 Minna C.G. vann tre lopp utan att fungera fullt ut förra
året. Travat förbättrat i årets starter och senast blev det säker spetsseger efter två positiva
andraplatser. Med därframme igen. 9 Pegasus Mia var senast ute i Kriteriestoet där det blev en
hedrande tredjeplats trots strulig resa. Tufft möta äldre konkurrenter men får absolut inte
nonchaleras. Ytterligare några om budet där bakom och streckar även 8 Backestjärna (snabb men
hopplöst osäker), samt 12 Wild Donnan och 13 Åsrud Teddy.
Rank A: 3-10-11, B: 9-8-12, C: 13

V4-4 (lopp 4)
Och här hoppas jag att det räcker med åtta streck på kupongen. Ett jättefint stayerlopp som kan
utvecklas till rena ”kriget” i kampen om positioner inför slutrundan. Jag tror mest på 7 Kalashnikov
(användbar i krig) som är värd en fullträff efter lång rad av duktiga prestationer. Näst senast satt han
långt bak i lopp som öppnades på raska 1,07 första 500. Spurtade då starkt till andraplatsen på
topptid. Den långa distansen är en fördel. I striden. 6 Livi Majesty är också distansgynnad och var
jättefin vid busenkel spetsseger senast. 15 Armagnac har ett jobbigt läge men såg ruskigt fin ut vid
segrarna på Axevalla. Övertog ledningen efter 500 körda i andra försöket, vann lätt och tvingade då
fram ett skiljeheat där han stack undan på pigga ben. Grejade alltså tre lopp samma kväll på fint sätt,
och då finns ingen anledning tvivla på hästens distansförmåga. 1 Kapten Kidd återkom senast efter
lång frånvaro och tog en enkel seger via ledning från start till mål. Lär väl köras i den positionen igen
och är troligen ännu lite vassare med loppet i kroppen. 4 Pane Vino verkar obekymrad om distans,
läge, banunderlag och startmetod. Allt funkar och han har gjort det väldigt bra hela tiden hos
Linderoth. Senast briljerade han efter tidig ledning, och gled bara undan på snyggt sätt över
upploppsrakan. 5 Caligula har varit ifrån i omgångar, och återkommer nu efter ännu ett långt
uppehåll. Har skyhög kapacitet med nio fullträffar på 15 starter och Bergh fuskar aldrig med
träningen… Säkert bra direkt och måste streckas. Stallkamraten 12 Imagine Boko är hans tredje
bidrag i loppet. Inte vunnit lopp i år men stångats i tuffa gäng och gillar den dryga distansen. 8 Mr
Sånna var förbluffande bra vid segern senast då han bara försvann ifrån fältet till överlägsen seger.
Kan nog slå till igen.
Rank A: -, B: 7-6-15-1-4-5, C: 12-8
V4-förslaget: 1 x 2 x 7 x 8
112 rader/224 kronor
V75-1 (lopp 5)
14 Lipstick Tooma har imponerat stort vid tre raka segrar i liknande lopp som detta. Hon måste ses
med toppchans igen. Det som möjligen kan ställa till det är om hon skulle hamna lite på vingel då det
är s k dubbla springband. Springspår på tillägg kan vara perfekt men eftersom det är fyra volter finns
alltid liten risk att man inte kommer ner i slagläge. Nu lär ju Örjan lösa den detaljen, och så bra som
stoet varit på slutet kan det gå vägen med nästan vilket upplägg som helst. Hon lär bli ett hårt anlitat
singelstreck och då är det självklart högt spelvärde på konkurrenterna. Björn Goop kommer med en
hel busslast och hans 11 Easy Creation blir troligen värst emot. Given vid gardering. 6 Anna Mauds
Lassie har ett perfekt utgångsläge med bombsäkre Erik Adielsson från bästa springspåret. Leder
länge. I övrigt lyfter vi 8 Elsa Mearas som är bra igång och kan få en finurlig smygare härifrån. 15
Fragolini Am står egentligen på tur men hade ju synnerligen otur i spårlottningen och måste få svårt
att vinna från bakspår i tilläggsvolten.
Rank A: 14, B: -, C: 11-6-8-15
V75-2 (lopp 6)
Intressant konstatera att de tre som på förhand lär bli mest betrodda, samtliga har dåliga
utgångslägen. Kanske kan öppna upp för skrällmöjligheter, men mest troligt att det ändå löser sig för
någon av dem. Jag streckar den trion samt en lägesgynnad med toppform. Tipset till 8 Mellby Helios
som segrat i sju av 13 starter. Spurtvann på fin tid för tre starter senast, och senast lyckades han
komma igenom från bakspår och övertog ledningen efter 500 körda. Hade då full kontroll till slut och
det lär bli ett offensivt upplägg igen. Inte minst för att skapa avstånd till de två värsta
konkurrenterna. Jag tror att Ohlsson släpps till tät efter en bit. 10 Equal to None har inlett mycket

lovande med en andraplats och sedan tre raka segrar på fyra starter. Är givetvis lite orutinerad ännu
men spetsvann senast i ganska tufft gäng. Jättebra då och segerstrider igen. 12 Don’t be Weak har
galopp noterad senast men tog väl egentligen bara några språng innan bilen släppte fältet. Hamnade
i tredje par invändigt, fick luckan 600 meter från mål och spurtvann på topptid för klassen. Läget
grusar såklart men han kan definitivt vinna om lika bra igen. 1 Brida har sett jättefin ut vid tre raka
segrar i lite enklare sällskap. Perfekt läge nu och ett troligt scenario är att man släpper till tipsettan
och sedan får en perfekt resa i draget. Streckvärd!
Rank A: 8-10-12, B: 1
V75-3 (lopp 7)
Ett av omgångens lurigaste lopp på förhand. 5 Moses är jättebra och kommer från övertygande
seger på knallfin tid för klassen. Men nu är det kort distans och många startsnabba innanför. Det kan
bli en tuff väg fram till dödens, men om någon ska vinna från den positionen är det nog just den här.
1 Enriko Ha vann på bra sätt i slutet av maj men har sedan inte övertygat helt. Fullgod tvåa näst
senast och sist är han ursäktad efter omöjligt löpningsförlopp. Har läget. 2 La Plus Belle är i strålande
slag och har ju också ett passande utgångsläge. Räknas tidigt. 3 Slippery Runway har stångats i V75
och tuffa årgångslopp, och blivit allt bättre. Startsnabb och offensive Kaj Widell brukar inte vara blyg
av sig. 4 Global Wizard är också snabb ut bakom bilen och trivs nog bäst i spets. Kanske svårt komma
dit den här gången men kusken får väl göra ett försök i alla fall. Om det blir allt för våldsam
tokkörning gynnas bakspårsduon 10 Mellby Granat och 12 Riptide R.D. som då kan komma in i
matchen med tunga avslutningar.
Rank A: 5-1-2-3, B: 4-10-12
V75-4 (lopp 8)
Det känns rätt och riktigt att hedra minnet av populäre Säterbest (och gamängen Bertil Ödmark)
med denna högklassiga upplaga. Hela 34 hästar anmäldes till loppet och bland annat tvångsströks
två 1000-poängare. Tveklöst omgångens svåraste lopp att bena ut. 6 Bol Brage har gjort allt rätt på
slutet och är det givna förstavalet. Avgjort plättlätt vid segrarna och på slutet mycket bra som tvåa.
Kusken Mats E Djuse gör också det mesta rätt för dagen och detta är ett väldigt samspelt ekipage. 9
Pyrmo övertygade vid tre raka segrar innan han senast var lite sämre i knallhårt gäng. Är startsnabb
och Ohlsson prickar fint från springspåret. Bara tre hästar i startvolten och inte omöjligt att hästen
tidigt sitter i ledningen. 4 Aas Balder skrällvann Guldtäcket på Dannero men står tuffare till den här
gången. Avslutade med en vass 22-runda och det lär duga fint igen. 12 Spang Viktor stod då 40
meter bakom och var chanslös efter för krävande förstavarv. Nu står de lika start och vi minns ju
hästens triumf i Sjunga Bests Minne i början av juni. Då vann han på storfina 24,0/2140 och när han
sköter sig går ingen säker i klassen. Lita också på att Björn Karlsson är särskilt sugen på att vinna just
det här loppet på hemmaplan. 11 Valle Hugo är bra igång och svarar för idel fina prestationer. 5
Gomnes Hans T. likaså. En stark rackare med uppåtgående formkurva. Loppets rysare är 15 Joel
Klipp som sett ruskigt laddad ut på slutet. Senast vann han överlägset trots dubbla tillägg i Oviken.
Se upp! Kanske tufft att ranka ner 13 Guli Major som kommer med tre raka fullträffar. Men läget är
knepigt med bakspår på tillägg och nog är motståndet lite tuffare den här gången. Formen dock helt
på topp och han får givetvis inte glömmas helt.
Rank A: 6-9-4-12, B: 11-5-15-13
V75-5 (lopp 9)
Dagens duell! Här ska två italienska topphästar göra upp i en tvekamp som kan nå episka höjder. 2
Zap di Girifalco har segrat i 20 av 48 starter och är under fortsatt utveckling hos Björn Goop där han

tagit tre V75-segrar på sju försök. Läskigt speedig men här blir det väl ett försök att leda från start till
mål. Utmanas av 10 Vae Victis Club som vunnit 22 av 54 starter. Tagit två raka i nya regin (Daniel
Redén), och senast imponerade hästen enormt i Sommartravets final. Verkar björnstark och det är
troligt med ett tidigt avancemang till dödens. Det är fullt möjligt att jag är helt ”ute och cyklar”, men
tror faktiskt att båda haft chans att vinna Silverörnen om de anmälts upp i ”Guld”… 1 High Glider är
fin och har utmärkt läge men det är svårt tro att han ska rubba favoritduon. 3 Spickleback Face är
jättebra och bör gå framåt med lopp i kroppen. I första hand ett platsbud den här gången.
Rank A: 2-10, B: -, C: 1-3
V75-6 (lopp 10)
6 Jackpot Vrijthout är ytterligare ett vettigt Goop-bud. Bra vid två raka och bör vara lägesgynnad
även om lite oklart hur han hanterar voltstart (och springspåret). 5 Four Guys Dream är värst emot,
och även om man knappast jublade efter spårlottningen tror jag inte att det så stor galopprisk.
Däremot blir det väl knappast någon pangstart och han får ju inte hamna allt för illa till. Hästen har
aldrig startat över lång distans men det oroar inte heller, det ska han kunna hantera på fint sätt.
Några frågetecken alltså, men jag håller hästen väldigt högt. Givet streck! 11 Everest Sisu är ett roligt
bud i omgången. Jag gillar den här fina hästen som visat att han inte räds V75-motstånd. Ströks inför
tilltänkt start 9/8 (dåliga blodvärden) men lär vara i ordning då tränaren väljer att anmäla igen. Stark
och rejäl och kan absolut slå till med lite flyt på vägen. 4 Indra’s Secret är stark som brännvin och har
imponerat vid flera segrar över distansen. Dock inte till sin fördel på slutet och känns väldigt
svårbedömd den här gången. Typisk outsider. Jag har inte så bra koll på 10 Anything For You men
han har svarat för fina prestationer vid tidigare Sverigebesök. Formen verkar god med bl a
långloppsseger näst senast och han körs av Erik Adielsson. Måste passas.
Rank A: 6-5-11, B: 4-10
V75-7 (lopp 11)
Årets upplaga av anrika Silverörnen. Stig H Johansson tog sin första seger i loppet redan 1973 (!) med
Tim Cross. Därefter har det blivit ytterligare sex kusksegrar (den sista/senaste med Victory Tilly 2004)
samt en tränareseger med Plantagenet (07). Nu är han tillbaka med Forspro-ägde 3 Diamanten som
kommer från övertygande triumf i Ego Boys Minne. Det här är ju en topphäst i grunden som tyvärr
dragits med en hel del problem de senaste åren. Dock visat rejäl uppåtform på slutet och segern i
Rättvik var välförtjänt. Drog ”vinsten” i spårtombolan och det mesta talar för att han dirigerar loppet
från början till slut. 8 Dreammoko verkar trivas väldigt fint på Solänget. Gör sin tredje raka start i
Silverörnen. Vann ju för Peter Ingves 2018 och ifjol blev han tvåa bakom en chockerande bra
Shocking Superman som brakvann på tangerade löpningsrekordet 10,7/2140a. Goops häst har ju
inget roligt läge den här gången men är bra igång och måste ses som främsta motbudet. Redén har
en fin duo i form av 5 Bucks to Burn och 6 Rose Run Sydney. Båda är vassa avslutare och kan duga
vid klaff. 4 Mindyourvalue W.F. är väldigt stark och trivs väl som allra bäst i dödspositionen. Brukar
vara ledigt där och jag tycker inte att man kan såga hästen helt.
Rank A: 3, B: 8, C: 5-6-4
V75-förslaget: 1 x 4 x 7 x 8 x 2 x 5 x 1
2240 rader/1120 kronor
Övriga lopp
Lopp 12

Vi avrundar den fina tävlingsdagen med ett sprinterlopp. Treårige 8 Abraxas har ännu inte segrat på
åtta starter, men tagit fem pallplatser och är under utveckling. Läget givetvis inte bra men jag tror
att Hanna laddar och blir inte förvånad om man hamnar fint till ändå. Chanstippas. 2 Entre har inte
släppt till ännu men kommer nog allt mer. Tränaren kan det här, och inget större fel på kusken heller
(hihi). 5 Florianne får Goop i vagnen för första gången och det får ofta positiv effekt. 4 Donna
Beyonce är våldsamt startsnabb i volt. Mer oklart hur hon hanterar auto. Höll fint vid dött lopp om
segern näst senast. Outsider. 10 Flirtin Viktoria har segrat i två av fyra årsstarter tillsammans med
Oskar Florhed. Inte helt borta.
Rank: 8-2-5-4
/B-O Månsson

