Lill Mavils rekordår

Det finns en del hästar som blommar ut för fullt först under sin levnads höst. Ett
slående exempel på detta är Lill Mavil, vilken som tioåring 1967 hade en kort
men succéartad säsong under vilken hon satte etablerade storheter på plats i en
rad storlopp.
Uppfödd på Väsby
Lill Mavil föddes på Väsby Stuteri 1957 och köptes samma år av Allan Ljung i
Dals-Långed för 5000 kronor. Allan skötte själv inkörningen av hästen innan
han lämnade över den i proffsträning
Inledde karriären hos Swed
Det var Uno Swed som tränade Lill Mavil under hennes tidiga karriär som
fyraåring. Stoet från Dals Långed uppvisade hyggliga fartresurser, men var
aningen bångstyrigt och avslöjade till en början inga talanger som tydde på en
presumtiv stjärna. Genombrottet kom först som femåring då hon vann 11 lopp
på 12 starter, däribland Nordiska Femåringspriset, men sedan satte en
gaffelbandsskada stopp för vidare framfart.

Comeback
Det blev Åmålstränaren Bernt Johansson som fick förtroendet när Lill Mavil
som nioåring gjorde comeback 1966. För honom vann hon 16 lopp på 24 starter,
oftast tagna enligt receptet avvaktande inledning och en virvlande avslutning.
Dessvärre förolyckades Bernt Johansson i en trafikolycka i december samma år
och det blev i stället före detta lärlingen hos Bernt, Svenning Eriksson, som fick
överta tömmarna under hästens sista tävlingsår.
Steget upp i eliten
Lill Mavils debut i storloppscirkusen blev både sensationell och succéartad.
Efter en rad triumfer mot ljummare motstånd på Axevalla ställdes hon mot
topptravare som Rodney Key, Cap Nibs, Xanthe och Gallant Victory i
Färjestads Jubileumslopp och slog alla med häpnad genom att från spår nio i
den första avdelningen av detta sprinterlopp spurtslå alla namnkunniga
konkurrenter till oddset 25,27. I det andra heatet lyckades hon visserligen inte
plocka ner Xanthe över upploppet, men i skiljeheatet visade hon åter var skåpet
skulle stå och höll undan i ett lopp som kördes i masktempo tills 250 meter
återstod.

Prestationer i toppklass
En lika strong insats gjorde Lill Mavil i Årjängs Stora Heatlopp, men här blev
rollerna ombytta, dvs Xanthe segrade i skiljeheatet efter att båda vunnit sina
respektive avdelningar. Åby Stora Pris blev kulmen på den sagolika säsongen.
Från en position invändigt i tredjepar trocklade sig Svenning Eriksson loss i
slutsvängen och kunde i en våldsam avslutning slå klorna i Rodney Key och Big
Lama. På bilden, som är tagen i början på upploppet, syns det hur långt fram
hon hade till täten.
I det slagna fältet fanns även topphästar som Scott Protector, Oracle II,
Suspense II och Xanthe. Innan Lill Mavil föll för åldersgränsen hann hon även
med att besegra Jane Will och Moneymaker i Harald Westlins Minneslopp på
Färjestad den 6 augusti, men sedan var det dags för avelsboxen.

Stam och avkommor

Lill Mavil (e. Volant Lad u. Mavil) var halvsyster till mycket framgångsrike
King Bunter (e. Bunter Hanover u. Mavil). Mavil var även mor till Sister
Bulwark, vilken lämnat två kapabla travare i Guy Nibs och Peter Nibs. Själv
fick Lill Mavil nio avkommor, men ingen av dem satte några djupare spår inom
sporten även om Mavil Harper blev en duglig travare.

