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Sista chansen
”Marre” gör comeback.

Och man måste kolla kalendern.
Tiden går fort numera. Inte långt till Prix 

d’Amerique.

Om ni undrar varför vi startar sex 
hästar från vårt stall i Gulddivisionen 
i morgon: 

Det finns inte så många andra lopp 
för hästarna i högsta klassen.

Förr kunde Berth Johansson 
komma med en stjärna som hade tio 
raka vinster i snabbloppen uppe i 
Norrland. Nu måste de bästa hästarna 
mötas mycket oftare. Det blir inga 
sådana segerrader med färre lopp 
att välja bland.

MmM Men å andra sidan finns inte 
lika mycket pengar att tjäna längre, 
så det blir inte många gulddivisio-
nare…

Maharajah med 23,5 millar på kontot 
är så klart ett undantag.

Såg normal ut i comebacken. Vann 
inte, men det var väl inte meningen heller.

”Marre” hade betäckt 150 ston i Sverige och 
150 till i Europa. Så man kan förstå att han haft 
lite annat i tankarna.

MmM Tror att han som tioåring får tufft i Prix 
d’Amerique. Men man ska aldrig säga aldrig,  
särskilt inte med ”Marre”.
Av övriga svenska hästar är det väl bara 

On Track Piraten som kan duga, men 
det är en valack som ej får starta i Pd’A. 
Mosaique Face visar tveksam form. 
Travar han illa där så diskar de. Men 
”Luddepojken” satsar säkert vidare och det 
är helt rätt: Det är många som kan vinna Prix 
d’Amerique.

- - -

Från USA snackas faktiskt om två olika hästar. 
Dels Bee a Magician som vore kul att se, visser
ligen ett sto på svårbedömd distans. Men testa 

gärna. Dels Market Share, men han är väl för 
liten för att räcka där.

- - -

Världens snabbaste häst genom 
tiderna Sebastian K gör nog inte så 
många fler starter i livet.

Där är det end of  the story snart.

- - -

Fransmännen själva då? Deras 
bästa Universe de pan, som vann 
Oslo GP, blev skadad i paddocken.

MmM Så nu är väl Up and Quick deras 
storfavorit.

- - -

På en helt annan nivå: I ett lopp på 
Halmstad var Bula Bula AM så 
överlägsen att bara tre hästar 
i loppet, inklusive vinnare, fick pris
pengar.

Övriga räknades som distanserade 
och diskades för att de var för långt 
efter. 

I Frankrike kan det inte hända, där har de sju 
priser oavsett 
hur långt efter 
nån häst är.

MmM Apropå 
alla olika reg-
ler som finns i 

samma sport. Vi 
har pratat om detta 

tidigare: Kom 
överens!

 W 9 DIGITAL INK
V75-3: Har fått två opassande lopp. Är kraftigt på 
gång nu. Känns mycket fin. Har lite chans. 
Utrustning: Barfota fram, öppet huvudlag.

 W 2 DISCO AE
V75-3: Har fått ett bra läge, kommer få en bra 
position. Fyra-femma? 
Utrustning: Barfota fram, öppet huvudlag.

 W 7 STANDOUT
V75-3: Galopperade senast, slipper möta Piraten 
nu, men läget är inte jättekul. Har han tur att 
komma ned nånstans, så kanske? Outsider. 
Utrustning: Barfota fram, helstängt huvudlag.

 W 1 TIDIED ACCELERATOR
V75-3: Galopperade också senast, bra form, 
räcker väl ändå ej? 
Utrustning: Barfota fram, helstängt huvudlag.

 W 8 DEMOCRAT
V75-3: Inget kul spår, kan få en bra position 
ändå. Ganska bra form, men får svårt vinna här. 
Utrustning: Skor, öppet huvudlag.

 W 11 HARALDINHO
V75-3: Får svårt, nöjd om han blir femma-sexa. 
Utrustning: Barfota fram, öppet huvudlag.

 W 11 DIGITAL FRAME
V75-7: Jättefin, men svårt läge. Trea-fyra. 
Utrustning: Nog barfota runtom, öppet huvudlag.

 W 12 PATRY BOAT HANOVER
V75-7: Gjorde sig tyvärr illa sig för en månad sen, 
annars en av de bättre. Svårt spår nu, femma-
sexa? Utrustning: Barfota, halvstängt huvudlag.

 W 5 GROSS WEIGHT
V75-7: Riktigt bra form, kraftigt uppåt, gick ett 
jättebra försök. Outsider! 
Utrustning: barfota fram, öppet huvudlag.

 W 6 AIR FRAME
V75-1: Gigant Neo-häst utanför sig i försöket. 
Vår häst kan gå bättre bakifrån. Tror trea typ? 
Utrustning: Kan bli barfota runtom, öppet huvudlag.

 W 2 IPONEMA
V75-3: Superläcker, inte så stor men kan speeda. 
Perfekt läge. Har chans i alla fall, en av flera. 
Utrustning: Barfota runtom, öppet huvudlag.

 W 9 PANORAMIC
V75-4: Hoppas och tror att det var banan senast. 
Känns kanonfin! Vår bästa chans i omgången, 
Utrustning: Kan bli barfota fram, öppet huvudlag.

 W 9 HIGH STAGE
V75-7: Ruskigt fin i bra i jobben, men kanske 
ändå inte är någon vinnare. En av flera! 
Utrustning: Barfota fram, halvstängt huvudlag,
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V75-pAnelen med sTjÆRnkuskARnAs bÆsTA Tips infØR esk ilsTunA i moRgon

Ørjan Kihlström
En av världens skickligaste kuskar.

Jorma Kontio
Nordens segerrikaste kusk.

Johan Untersteiner
Halmstadproffs. Växer hela tiden.

V75-1
2 Time Machine 
spikas då det är en 
bra häst med bra 
läge. Han kan nog 
leda länge, mycket 
länge. 5 Food Money 
är också en jättebra 
häst och det är det 
naturliga motbudet.

V75-2
3 Sobel Jocke kan 
bättre än senast och 
han är bra i grunden. 
Har ett bra läge. 
Givet bud, alltså.                       
10 Muchmore- 
muscles har gjort fina 
lopp på slutet och 
ska ses med chans. 

V75-3
3 Oasis Bi spikas. 
Han har ett fint läge 
och skulle han kunna 
komma till spets är 
han inte så enkel att 
slå. 9 Digital Ink gick 
riktigt bra i skym-
undan senast och 
han är given.

V75-4
7 Bart M.M. är en 
kapabel häst som 
ska ses med chans 
trots det trista läget. 
9 Panoramic har bra 
kunnande och det är 
nog ett plus med lång 
distans. Tycker vi ska 
streckas här.

V75-5
1 Ritmo di Poggio är 
inte så dum och har 
ett vettigt läge. Borde 
vara med i striden. 
4 Lasken Palema är 
också bra och han 
ska kunna bjuda 
upp till strid. Klarar 
spåret utan problem.

V75-6
6 Lucky Luke Zenz 
kanske kan komma 
till spets och borde 
i sådana fall ha vettig 
chans att vinna. 
3 Montdore är ned-
struken och det är ett 
plus. Är mycket stark 
och räknas. 

V75-7
10 Coldtown gör fina 
lopp hela tiden och 
jag tror att han har 
bra chans att blanda 
sig i slutstriden här. 
4 L’Heritier står på 
tur för en viktoria 
och den kan mycket 
väl komma nu.
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V75-1
5 Food Money är 
startsnabb och 
lyckas han nå led-
ningen från femte-
spåret lär han bli 
svårfångad. 2 Time 
Machine har brottats 
med trista utgångs-
lägen på slutet. 

V75-2
3 Sobel Jocke har 
vunnit fyra av karriä-
rens åtta starter och 
når han ledningen 
blir han segerfarlig. 
6 Hero Sjöhammar 
utmanar om led-
ningen och han ska 
med på kupongen.

V75-3
5 Chelsea Boko 
har fått två lopp i 
kroppen efter lång 
vila och formen är på 
gång. Han är start-
snabb men det är 
även 3 Oasis Bi som 
har spår invändigt 
om oss, tyvärr.

V75-4
7 Bart M.M. är en 
kapabel travare som 
visar fin inställning 
till tävlandet. Trots 
ett trist utgångsläge 
tror jag att han är 
huvudet högre än 
sina konkurrenter. 
Och jag spikar.

V75-5
1 Ritmo di Poggio är 
en fin travare som 
blev trängd till galopp 
i den senaste starten. 
Jag är inte säker på 
hur han kan hantera 
innerspåret men utan 
strul slutar han långt 
framme.

V75-6
3 Montdore är en fin 
travare som inlett 
i bra stil i Robert 
Berghs regi. 1 Linus 
Wibb har jag inte 
kört tidigare men 
vi bör få en fin resa 
från innerspåret och 
vi ska räknas.

V75-7
10 Coldtown gör det 
bra varje gång och 
han växer fint för 
varje uppgift trots 
att motståndet blir 
tuffare. Tyvärr fick vi 
åter ett bakspår men 
trots det ger jag inte 
slaget förlorat.
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V75-1
2 Time Machine 
har äntligen fått ett 
bra läge och han är 
snabb den första 
biten. Han borde 
ha bra chans. Min 
3 Overtaker by Sib 
har osäker form och 
är inget hett bud. 

V75-2
Ett väldigt lurigt lopp. 
Jag tror att 6 Hero 
Sjöhammar kan bli 
svårslagen. Han har 
gått 1.14-tider på 
distansen och det 
räcker långt. 12 Syl-
vester America är en 
väldigt bra häst.

V75-3
3 Oasis Bi har för-
visso inte startat på 
ett tag, men jag tror 
att han duger direkt. 
Han är ju härdad mot 
de allra bästa i eliten. 
5 Chelsea Boko och 
7 Standout är nog de 
enda motbuden.

V75-4
Jag har sett 7 Bart 
M.M. vinna på 
Solvalla och den 
har imponerat på 
mig. Han ser ut att 
vara rätt typ för 
2 640 meter. Jag kör 
2 Greenhill’s Candy 
som får svårt.

V75-5
1 Ritmo di Poggio 
är en av mina två 
spikar. Ska man gar-
dera loppet krävs det 
en massa streck för 
att känna sig säker. 
Om han håller upp 
ledningen ökar för-
stås chansen.

V75-6
7 Bartender In har 
blivit nedstruken ett 
spår och står perfekt 
inne på pengarna 
i Klass I. Jag tror 
väldigt mycket på 
honom och även här 
föreslår jag ett  
singelstreck

V75-7
10 Coldtown gör bra 
lopp varje gång och 
kommer att bli tung 
att stå emot. 8 Bear 
Dancer har ett svårt 
läge, men kommer 
han till i loppet så 
har han visat att han 
duger i klassen.
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SyStEMEt: V75-1:W2 time Machine (5, 1). V75-2:W3, 10, 12, 8, 6 (9, 4). V75-3:W3 oasis bi (9, 5). V75-4:W7, 9, 4, 5, 8 (1, 2). V75-5: 1, 4, 5, 13 (9, 10). V75-6:W6, 3, 7 (9, 10). V75-7:W10, 4, 2, 6 (8, 7). 1 200 rader/600 kronor

SyStEMEt: 
V75-1:W5, 2, 9, 12 (1, 8). 
V75-2:W10, 4, 3, 12, 15 
(6, 9). 
V75-3:W7, 3, 5, 4 (10, 1). 
V75-4:W9 Panoramic 
(7, 8). 
V75-5: 1, 4, 13, 12 
(11, 3). 
V75-6:W3 Montdore (7, 1). 
V75-7:W6, 10, 8, 4 (2, 1).
 1 280 rader/640 kronor

SyStEMEt: V75-1:W5 food Money (2, 1). V75-2:W3, 6, 9, 12, 4 (10, 8). V75-3:W3, 5 (7, 9). V75-4:W7 bart M.M. (4, 9). V75-5: 1, 4, 13, 9, 11 (5, 12). V75-6:W3, 1, 8, 6, 7 (4, 2). V75-7:W10, 4, 2, 3 (6, 8). 1 000 rader/500 kronor

SyStEMEt: V75-1:W2, 5, 7, 8, 4 (3, 1). V75-2:W6, 10, 12, 3, 15 (5, 8). V75-3:W3, 5, 7 (9, 10). V75-4:W7, 9, 4, 5 (3, 8). V75-5: 1 ritmo di Poggio (5, 4). V75-6:W7 bartender In (1, 10). V75-7:W10, 4, 2, 8, 9 (1, 6). 1 500 rader/750 kronor

Veckans gäst

tomas Brolin
Fotbollslegendar & travexpert.

Jackpot och fina 
pengar att spela 
om i morgon. 

Bästa spiken 
hittar jag i lägsta 
klassen.

9 Panoramic  
(V75-4) har vunnit 
tre av sex starter 
i år. Senast galoppe
rade han som etta 
i mål, men det 
berodde på ban
underlaget enligt 
tränaren Stefan 
Melander. Jag 
räknar med bättre 
underlag nu och då 
ska segerchansen 
vara mycket bra.

I V756 tror jag 
mycket på Robert 
Berghs 3 Mont-
dore. Är nog mycket 
bättre än den klass 
han befinner sig i. 
Passar bra på lång 
distans. Min andra 
spik i omgången!

Panoramic 
bästa spiken

stefan melander: Maharajah får det tufft 
i Prix d’Amerique – men är inte chanslös

gApAR efTeR myckeT? Up and Quick är Frankrikes favorit till Prix d’Amerique. Foto:WSTaLLWTZ

Stefan 
Melander
sport@expressen.se

TRAV


