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Commander Crowe är verkligen en 
hedershäst.

Synd att kariären inte avslutas i stil.

Commander Crown har sprungit in 32,7 miljo-
ner kronor. Till helgen kan det vara sista star-
ten i karriären.

Då går ”Commandern” ut i Breeders Crown-
final i USA. 

En värdig avslutning för elva åringen skulle 
man kunna tänka.

Om det inte vore för att det 
i programmet står att han ska 
tävla på Lasix.

- - -
Man tar seden dit man kom-

mer.
Men det är tråkigt.

- - -

Klart att det har en kick för hästarna när de 
i USA inför start säger ”first time on Lasix”  
i högtalarna.

Det sägs att 250 hästar per kull i USA tävlar 
på det vätskedrivande preparatet.

För många.
Bättre att hästarna tävlar på morötter som 

här hemma.

MmM Commander Crowe hade för övrigt otur och 
fick spår nio, så det kanske inte räcker med 
kicken av Lasix.
Favorit blir Maven (som för övrigt tävlar på 

Lasix hon med).
- - -

Här hemma testar de GPS på 
nummerskyltarna, så att man ska 
kunna följa alla hästarna via satel-

lit med hela fältets 
nummer i tv-
rutan.

Blir förhoppningsvis 
verklighet snart.

- - -
Jag skrev om 

fransmännens 
spelsamarbete 

med USA förra veckan.
Visade sig att de lirade för 1,7 

 miljoner dollar till de fem loppen 
på Yonkers.

Synd att vi hemma i Europa bara 
pumpar in pengar hos fransmännen 
och inte tvärtom.

- - -
Tiégo d’Etang rankade vi upp  

i Prix de Bretagne här i spalten förra veckan.
Hoppas ni höll koll på liret och lirade till tolv 

gånger degen.
- - -

Täby Galopp ska ju ersättas av en ny bana  
i Upplands-Bro.

I många år har jag tjatat om att då rita in en 
stor travbana också i bygget.

Skulle kunna blir ett lyft för 
travSPORTEN med en jättebana. 
Men verkar som de inte ritat in nåt 
från travet.

Synd att de tänker så litet.
MmM Tänk att få se mäktiga lopp som 

de på  Vincennes där alla får chan-
sen över ruggiga upplopp.

- - -

V75 i helgen. Vi har med Haral-
dinho. Tror inte ni behöver 
strecka. 

Men egentligen är det läge att 
inte spela alls.

MmM När inte alla svenska banor har 
V75, och Solvalla blöder – hur man 
kan lägga en V75-omgång på Bjerke 
i Norge, med helt iskalla lopp, är 
obegripligt.

TRAV

Stefan 
Melander
sport@expressen.se

TRAV

Stefan Melander: Ingen värdig avslutning, Commander Crown
LASix. En vanlig travdag på Pocono i USA. En starthäst får en Lasixspruta. Till helgen är det dags för Commander Crowe att tävla på Lasix.

V75-pAneLen Med STjÆRnkuSkARnAS bÆSTA TipS infØR bjeRke i MoRgon

Ulf Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Norrland.

Jorma Kontio
Nordens segerrikaste kusk.

Vidar Hop
En av Norges skickligaste kuskar.

V75-1
1 Underpaid Hanover 
körde jag under 
Elitloppshelgen och 
gillade honom skarpt. 
Han visade ju bra 
form senast och ska 
ha bra chans om det 
klaffar. 9 Air Gunner 
är ett tidigt motbud.

V75-2
5 Red Team Rex har 
en snygg resultatrad 
och loppet ser inte 
värre ut än att han 
borde ha skaplig 
chans att vinna.  
1 Mr Hot Shot är 
ingen blixt från start, 
farlig om det löser sig.

V75-3
13 Rare Wise As fick 
gå en bit i dödens 
senast och höll bra. 
Har ju visat att hon 
duger bra i V75 och 
känns het trots läget. 
1 Kicki the Dancer 
kan vara ett roligt 
skrällbud.

V75-4
6 Teddybear Song 
har en imponerande 
resultatrad med 
segrar på alla olika 
distanser och han 
kommer nog att bli 
svårslagen. Man får 
nog köpa honom som 
storfavorit.

V75-5
2 Aqua Challenger 
vann från spets 
senast och läget kan 
ju innebära att det 
blir ledningen igen. 
Tippas, men här ser 
det väldigt öppet 
ut och man bör nog 
strecka på lite.

V75-6
5 Tumble Dust kan 
nog hålla ut 6 Väs-
terbo Fantast från 
start och det kan 
avgöra loppet. Samti-
digt måste man säga 
att Västerbo Fantast 
var ruggigt bra vid 
segern senast.

V75-7
5 Going for Gold Zaz 
kan öppna bra och 
skulle Jorma hitta till 
spets är det hästen 
att slå. Det är inte det 
värsta loppet för att 
vara Gulddivsionen 
och jag testar med en 
chansspik.

WW MIN VINNARE:W
1WUnderpaidWHanover

WW MIN VINNARE:W
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WW MIN VINNARE:W
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WW MIN VINNARE:W
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WW MIN VINNARE:W
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WW MIN VINNARE:W
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WW MIN VINNARE:W
5WGoingWforWGoldWZaz

V75-1
1 Underpaid Hanover 
har tävlat jämnt och 
säkert och han har 
gjort sig förtjänt av 
en seger. Lyckas han 
behålla täten från 
innerspåret är det 
inte omöjligt att han 
spårar hela vägen.

V75-2
Flera okända hästar 
i startlistan för mig 
här, men 5 Red Team 
Rex är en segerrik 
travare som sticker 
ut ur startlistan.      
10 Greenhill’s Life är 
en fin travare under 
utveckling.

V75-3
8 Frida Montana är 
härdad i tuffa säll-
skap och klaffar det 
med positionerna 
från åttondespåret 
blir hon att räkna 
med. Detsamma 
gäller 11 Donna di 
Quattro.

V75-4
6 Teddybear Song är 
obesegrad i år efter 
sex starter och det 
inger alltid respekt. 
Han har vunnit över 
såväl kort som lång 
distans och i somras 
vann han på 1.11-tid 
över aktuell distans.

V75-5
3 Quantanamera 
är ett fint sto som 
kämpar på bra. Skulle 
hon nå ledningen är 
det läge för henne 
att leda loppet länge. 
4 Hamilton As har fin 
fart, och håller han 
ihop aktionen så...

V75-6
5 Tumble Dust och 
6 Västerbo Fantast 
höjer sig något ur 
mängden men när 
två träter kan en 
tredje kliva in i hand-
lingarna. Jag väljer 
därför att plocka med 
flera lägesgynnade.

V75-7
5 Going for Gold Zaz 
har fått två lopp i 
kroppen efter lång 
vila. Han svarade 
för en överraskande 
bra insats direkt och 
med de två loppen 
i kroppen bör han 
bara bli bättre.
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V75-1
Jag tror att Björn 
Goop kan bi fast 
med 1 Underpaid 
Hanover. Min tanke 
är att 2 K.L.M. Buy-
methemoon tar hand 
om spets och anför 
länge. Men det är ett 
jämnt lopp. Gardera!

V75-2
Här ser det ut som 
att 5 Red Team Rex 
ska ha bra chans. 
Hästen har övertygat 
väldeliga på slutet 
och de svenska häs-
tarna verkar ju inte 
vara av den värsta 
sorten.

V75-3
8 Frida Montana och 
11 Donna di Quattro 
har jag förstått är 
bra. Och den senare 
bör snabbt vara uppe 
i rygg på starthäs-
tarna och får tipset. 
12 Glad Hall T. är en 
bra häst.

V75-4
Här kommer det 
ut en otroligt bra 
häst. 6 Teddybear 
Song har gått från 
klarhet till klarhet 
och har alldeles för 
lite pengar på sig i 
förhållande till kapa-
citeten. En bra spik.

V75-5
2 Aqua Challenger 
visade form senast 
och det är en häst 
som det krånglat med 
då och då, men han 
har fint kunnande 
då han står på friska 
ben. 5 Chocolate Day 
är en fin treåring.

V75-6
Här ser det ut 
att kunna bli en 
svensk duell mellan 
5 Tumble Dust och 
6 Västerbo Fantast. 
Den förstnämnde har 
haft en lång säsong 
och jag tror på Erik 
Adielssons häst.

V75-7
5 Going for Gold Zaz 
var ute i ett stentufft 
gäng senast och kan 
nog bli svår att slå 
om han kommer till 
ledningen. Jag kör 
2 Broadway Legs, 
men det känns inte 
som något hett bud.
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SyStEMEt: V75-1:W1, 9, 11, 2, 10 (6, 4). V75-2:W5, 1, 8, 4, 3, 10, 9, 6 (7, 12). V75-3:W13, 8, 11, 1 (12, 7). V75-4:W6 Teddybear Song (11, 5). V75-5: 2, 4, 7, 10, 1 (6, 3). V75-6:W5, 6 (1, 10). V75-7:W5 going for gold Zaz (3, 11). 1 600 rader/800 kronor

SyStEMEt: 
V75-1:W11, 1, 2 (9, 10). 
V75-2:W5 red Team rex 
(8, 9). 
V75-3:W1 Kicki the dancer 
(8, 9). 
V75-4:W4, 6, 5, 8 (1, 2). 
V75-5: 7, 3, 4, 2, 1 
(10, 6). 
V75-6:W5, 6, 10, 1 (3, 4). 
V75-7:W10, 3, 11, 1, 5, 2 
(9, 8).
 1 440 rader/720 kronor

SyStEMEt: V75-1:W1, 9, 11, 5 (2, 4). V75-2:W6, 1, 8 (3, 10). V75-3:W8, 11, 1, 9, 13 (14, 5). V75-4:W6 Teddybear Song  (5, 4). V75-5: 3, 4, 7, 1 (2, 5). V75-6:W5, 6, 1, 3 (7, 10). V75-7:W5 going for gold Zaz (3, 10). 960 rader/480 kronor

SyStEMEt: V75-1:W2, 1, 11, 5, 9, 6 (10, 4). V75-2:W5 red Team rex (6, 1). V75-3:W11, 8, 12 (13, 7). V75-4:W6 Teddybear Song (1, 11). V75-5: 2, 7, 6, 4, 5, 10, 3 (1, 11). V75-6:W6, 5 (1, 10). V75-7:W5, 11, 1, 3, 10 (2, 9). 1 260 rader/630 kronor

Tomas Brolin
Fotbollslegendar & travexpert.

Svårlöst V75-
omgång i vårt 
västra grannland. 

Jag litar på 
Bo Westergårds 
segermaskin 

Bjerke står som 
värd för morgonda-
gens V75-omgång 
och den känns tuff  
att lösa då det är 
svårt att ha koll på 
alla hästar. 

Jag spikar i alla 
fall Bo Wester-
gårds segermaskin 
5 Red Team Rex 
(V75-2). Han har 
vunnit sex av nio 
starter och gillar 
lång distans. 

11 Queasy 
(V75-1) vill jag 
varna för. Har 
mycket bra form 
men är lite bort-
glömd på grund av 
läget. Ett måste på 
kupongen!

Queasy har 
skrällchans

Veckans gäst

Bättre att 
hästarna 
tävlar på 
morötter

Hur kan man 

V75-omgång  
i Norge, obegripligt

lägga en 


