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TidsRANKeN
23,3: 4 Månprinsen a.M. 
24,3: 3 Hulte Magnus. 24,6: 7 Flex. 
24,7: 6 stamping. 24,9: 2 lomar. 

TidsRANKeN
14,7: 8 idol Tooma. 15,0: 11 pacific 
Broline. 15,1: 5 arctic Helen. 
15,2: 1 i’m Just a sund.

1. Mel Odin M. Melander  4%
– Allt verkar bara bra med hästen. 
Det var ett tag sedan han var med 
bakom startbilen och jag kommer 
därför att testa honom lite före 
tävlingarna. Det vore tacksamt om 
vi kunde hålla upp ledningen till en 
början i alla fall. Vi slår ju inte 
Månprinsen A.M. men de övriga 
tycker jag att Mel Odin matchar. 
Om allt går som planerat så tar vi 
sikte mot ett V75-lopp på Umåker 
efter det här. Han kommer att gå 
barfota runt om nu vilket är  
optimalt för honom, säger Micael 
Melander.

2. Lomar I. Eriksson  1%
– Han tog loppet bra senast och 
han är pigg som bara den. Han 
kommer nog att vara bättre nu än 
senast. Det är en tuff uppgift och 
vi kommer inte att ändra något. 
Vi får vara glada om han kan vara 
trea, eller fyra, säger Tage H 
Eriksson.

3. Hulte Magnus U. Ohlsson  2%
– Han fick det inte att stämma 
senast på ny balans och därför 
återgår vi till den vanliga balansen 
igen. Jag tror väl inte att han kan 
besegra Månprinsen A.M. men 
bakom honom ska han kunna vara 
med och kriga om en bra placering, 
säger Leif Jonsson.

4. Månprinsen A.M. G. Mel.  84%
– Galoppen senast berodde på 
att han fjantade sig mot en 
hingst invändigt om oss, jag hade 
inte skärpt upp honom tillräckligt 
innan loppet. Nu ska vi vara med 
i bilprovstarten innan tävlingarna 
för att få honom mera fokuserad. 
Han är inte i toppform ännu, men 
tillräckligt bra för att jag ska tro 
på bra chans. Jag hade väldigt 
mycket att åka med senast och 
det blir inga ändringar, säger 
Gunnar Melander.

5. Best Elden O. A Lindqvist  2%
– Han var ju trea senast och det 
var en pigg avslutning av en gam-
ling. Nu är det tufft emot och han 
ska möjligen kunna ta sista 
slanten, men det kan bli svårt.  
Barfota bak igen och han kommer 
att göra ett fint lopp, säger Björn 
Karlsson.

6. Stamping F. Sikberg  4%
– Senast var Stamping riktigt bra 
i Romme. Och det är oförändrad 
form efter det. Månprinsen A.M. 
går ju inte att slå, då den är i en 
klass för sig. Men jag hoppas att vi 
ska kunna vara trea, eller möj-
ligtvis fyra. Vi körde med ett halv-
stängt huvudlag senast och det 
blir samma utrustning igen. Att 
vinna blir alltså svårt, klargör, 
Heino Louhelainen.

7. Flex K. Åkerlund  3%
– Han gjorde det bra som femma i 
comebacken på Hagmyren och var 
ganska lugnt jobbad inför det 
loppet. Det kanske behövs ytterli-
gare något lopp innan Flex är i full 
form. Men jag tror ändå att han 
kommer att vara förbättrad  
gentemot senast. Nu blir det  
barfota fram eventuellt och han 
kan vara med och slåss om plat-
serna närmast Månprinsen A.M., 
säger Jan Ove Olsen i stallet.

1. I’m Just a Sund D. Redén  3%
– Han har gjort det helt okej, de 
har inte sprungit ifrån honom i alla 
fall. Tittar man på raden ser det ut 
som en ickevinnare, men det tror 
vi inte är fallet. Han är lite ojämn 
från start, men vi rycker skorna nu 
och det är spännande, säger Pär 
Pergenius i stallet.

2. Boomer E. Svensson  1%
Räcker inte mot de bästa i loppet.

3. Camelot Sisu J. Kontio  4%
– Camelot Sisu hade visat uppåt-
form innan förra starten och blev 
fast med krafter sparade mot topp-
hästar, han hade haft vinstchans 
med fritt. Tyvärr fick han en sår-
skada i hagen efter det loppet och 
fick ta det lugnt i två veckor. Jag 
tror därför inte att han har samma 
form utan behöver ett lopp eller 
två innan han är tillbaka. Vi fort-
sätter med att köra barfota runt 
om, säger Petri Salmela.

4. Aileron S. Melander 3%
– Han har inlett bra och kämpade 
starkt senast från dödens. Det är 
en jättefin häst. Nu är det tufft 
emot men vi kör barfota bak nu 
som är maximalt just nu. Han är 
inte slagen på förhand trots tufft 
emot. Bästa chansen av våra på 
V86, säger Marcus Schön i stallet.

5. Arctic Helen P. Korpi  8%
Snabb ut. Plats som bäst.

6. Xceed G.T. P. Lennarts.  10%
– Han gjorde årsdebut senast men 
blev för ivrig, kusken var nöjd 
annars. Han har kapacitet den här 
och det känns som som han har 
utvecklats i vinter. Han går som 
senast och felfri borde han vara 
med långt fram, säger Jimmy 
Dahlman. 

7. Iller Tooma M. Djuse  0%
– Det är tufft emot och läget ställer 
till det så det kommer att krävas 
massor av tur. Vi ändrar inget, 
säger Henrik Larsson.

8. Idol Tooma Ö. Kihlström  5%
– Han attackerade först i tredje-
spår genom slutsvängen och gick 
rejält hela vägen hem. Nu har han 
återigen lottats till ett åttondespår 
bakom bilens vingar och det är 
bara att hoppas det kan lösa sig på 
ett vettigt sätt, säger Tommy Berg-
hagen i stallet.

9. Sucre C. Eskilsson  5%
– Sucre möter bra hästar och jag 
ligger lite lågt. Hästen har annars 
tränat fint och det känns som att 
han har utvecklats. Vi har kört 
1.16/1600 med honom inför 
comebacken. Det blir öppet 
huvudlag, säger Tomas Malmqvist.

10. Clemenza Am E. Adiels.  18%
Vunnit fem av nio. Tidigt bud trots 
bakspåret.

11. Pacific Broline B. Goop  42%
– Utvecklas för varje start och 
slog flera av de bättre i kullen 
regelrätt från dödens sist. Han 
har visat att han är en topphäst. 
Det finns frågetecken runt några 
av motbuden så trots läget tycker 
jag att han måste räknas. Inga 
ändringar, säger Anton Sverre.

12. Floyd Fortuna C.Lugauer  1%
Duktig senast. Trea-fyra med klaff.
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HH Mel OdinHkanHnogH
hållaHuppHledningen.H
MenHomHMånprinsen 
A.M.HkommerHsåHsläppsH
hanHtillHledningen.HOav
settHlöpningsförloppHsåH
börHfavoritenHvinnaHdetH
härHloppet.

 H 11 Pacific Broline 
ärHnogHbäst,HmenHharH
mångaHattHrunda.HLed
ningenHtarHtroligenH
5 Arctic HelenHsomHärH
raskHbakomHbilen.HKörsH
där?H9 SucreHharHenH
vassHspurtHattHtaHtill.

Taktiken oväsentlig Bara spåret emot?

vinnaren
Gunnar 
Melander 
kan nog köra 
hur han vill. 
För vilken 
taktik han än 
väljer så 
borde 
4 Månprinsen A.M. lösa den här 
uppgiften som storfavorit.

utmanaren
3 Hulte Magnus är på väg uppåt 
i form och ska ses med bra chans 
att bli tvåa.

vinnaren
11 Pacific 
Broline är 
kapabel och 
har inlett 
mycket bra. 
Rundar alla 
trots spår-
oturen?

utmanaren
6 Xceed G.T. 
kan massor 
men det 
gäller att han sköter sig om han 
ska kunna segerstrida.

V˚R�RANKiNG
  4 Månprins. A.M.
  3 Hulte Magnus
  1 Mel Odin
  7 Flex
  6 Stamping
  5 Best Elden
  2 Lomar

V˚R�RANKiNG
11 Pacific Broline
  6 Xceed G.T.
  9 Sucre
  1 I’m Just a Sund
10 Clemenza Am
  5 Arctic Helen
  4 Aileron
  8 Idol Tooma
12 Floyd Fortuna
  3 Camelot Sisu
  7 Iller Tooma
  2 Boomer

DÆRFØR NOBBAR 
HAN STORLOPPET

stefan�Melander: Kör race på hemmaplan
Nu drar storloppssäsongen  
i gång på riktigt. Härligt!

Ni ska få alla chanser här.

Men vi börjar medHNuncioHsomHINTEH
startarHiHKungapokalen.HMedHbaraHettH
loppHiHkroppenHvarHjagHinteHtändHpåH
attHåkaHnerHtillHÅby,HsåHkändesHrättHattH
geHhonomHettHraceHtillHhärHpåHhem
maplanHiHställetH(SolvallaHnästaH
onsdag).

VemHvet:HDetHkanskeHblirHhårdareH
härHochHhanHkanskeHinteHvinnerHigen,H
menHdetHvarHfeelingenHjagHhade.

MmM Jag hoppas att det blir rätt upp-
lägg. Det finns gott om lopp att testa 
honom i senare under året. 
OchHviHharHjuHmångaHandraHutHiH

kvalenHtillHDrottningHSilviasHPokalH
ochHKungapokalen.HHärHfårHniHinfoH
omHsamtligaHpåHsöndag:

Hingstar:
Mm Al DenteH...HblirHinteHlättförHdeH

andraHattHtasHmed,HkanHöppnaHbra.H
Utrustning:HTroligenHskorHruntHom.
Mm VolsteadH...HotroligtHnöjdHmedH

honom,HdetHärHenHjättefinHhäst.HFårH
siktaHinHsigHpåHandraplatsenH(bakomH
AlHDente).HUtrustning:HBarfotaHfram.
Mm Warawee perseus ...HserHbortlot

tadHutHhär.HUtrustning:HTroligenHbarfotaHruntHom.
Mm Gross weightH...HenHkanonfinHhäst,HmenHspårHåttaH

(somHfleraHfått).HSkulleHbehövtHfleraHloppHiHsigH(galoppe
radeHtyvärrHiHstartenHsenast).HUtrustningH
BarfotaHframH(minst)
Mm Party boat hanoverH...HgickHjätte

braHsenast,HärHstabil,HmenHsvårtHvinnaH(kanH
skrällstreckaHhonomHpåHmånga).HUtrust
ning:HMinstHbf Hfram.
Mm Secret missionH...HvarHläckerHnästH

senast,HmenHspändeHsigHsenastH(vetHejHvar
för).HKännsHjättefinHiHjobben.HLiteHtufftHemot,H
tyckerHjag.HUtrustning:Hbarfota.

Ston:
Mm IponemaHärHdenHsomHärHhårdastHavH

allihopaH(harHflestHstarterHiHsig).HSattHfastH
medHrubbetHsenast,HskaHräknasHfrånkanon
läge.HUtrustning:HTroligenHbarfotaHruntHom.
Mm Simple solution ...HräckerHnormaltHsettH

inteHmotHHIponema.HUtrustning:HTroligenH
barfotaHruntHom.
Mm Fight hill ...Utrustning:HBarfotaHfram,H

troligenHbakskorHpå.

Mm Coco de vieH...HharHtyvärrHbaraH
ettHloppHiHkroppen,HmenHkanHvaraH
medHdärHframmeHändå.HUtrustning:H
BarfotaHfram.
Mm Stirling cher ...HärHenHhårdHhäst,H

liteHknepigtHfrånHspårHåttaHnu,HmenH
gjortHalltHrättHochHärHlångtHframHtrotsH
attHenHdelHandraHharHmerHerfarenhet.H
Utrustning:HMinstHbf HframH(kanHvaraH
runtHom).
Mm First visit ...HvarHkraftigtHför

bättradHsenast,HfårHsvårtHräckaHtillH
vinstHändå.HUtrustning:HBarfota.
Mm Ruby trapH...HsyrraHtillHScarletH

Knight,HjättefinHhäst,HmenHdetHärHinteH
såHlättHloppHdetHhär.HRankarHhenneH
förstHpåHspåret.HUtrustning:Hskor.
Mm Bella bulugaH...HhadeHliteHförH

kortHdistansHförHhenneHsenast,HtufftH
spårHnu,HmenHjagHskulleHrekommen
deraHstreckHförHhenneHockså.HUtrust
ning:HBf,HåtminstoneHfram.

- - -

BästaHchansenHblandHhingstarna:H
AlHDente.HAvHtjejerna:HKanskeHIpo
nema.

- - -

På söndag körs LotterianHiHNeapel.H
ViHåkerHnedHmedHFrictionHochH
IncreasedHWorkload.HJosHVeerbeckH

skaHköraHbåda.HSenastHIncreasedHWorkloadHvarHiHItalienH
torskadeHhanHettHskiljeheatHpåHstrul,HärHännuHmerHpåH
gångHnuH–HmenHviHfårHseHhurHgårHfrånHspårHåtta.

- - -
PåHV75HdagenHföreHärHNoseHGearH–Hdefini

tivtH–HbästaHchansen.

- - -

Imponerad av spelarnas tålamod.
IHsöndagsHdiskadesHLetsHGoHOnHpåHVag

geryd.HDetHvarHhögHutdelningHochHmycketH
pengarHpåHspel.

JagHtyckerHdiskningenHsågHhårdHut,HmenH
kanHinteHbedömaH–HvarförHfårHmanHinteHseH
deHtvåHfilmernaHsomHdomarnaHsägerHdigH
dömaHutefter?

- - -
RedanHiHkvällHkörsHV86.H
NiHskaHfåHkommentarerHomHdemHfram

över,HmenHtrorHfaktisktHinteHviHvinnerHmedH
någonHavHdemHiHkväll.H
MmM Ska ni strecka några så är det Air  

Frame och Screen Height (båda går utan 
skor).

BÆsTA�V75-chANseN. Stefan Melander tror mycket på Nose Gear på lördag.  Foto: ADAM STRÖM/STAll TZ

Stefan 
Melander
sport@expressen.se

TRAV

 W NOSE GEAR
V75-1: Kanonfin häst, gynnad nu av 
lång distans. Sedan får man komma 
ihåg aldrig lätt på V75. Utrustning: 
Skygglappar, barfota fram.

 W PINE COOL
V75-2: Har superform, riktigt bra i ord-
ning, men måste ha tur i den här klassen. 
Strecka om ni tar flera. Går bra nästan 
alltid sedan han blev valack. Utrustning: 
Öppet huvudlag, minst bf fram.

 W PORTHOS AMOk
V75-3: Tror han är kraftigt på gång, bra 
läge, kan få fint lopp. Tror nog ändå att 
sjuan är för bra i detta lopp. Utrustning: 
barfota fram, banan avgör om bak också. 
Kan bli helstängt huvudlag.

 W DISCO AE
V75-3: Blev glad nu när han slapp 
backen på Vincennes. Spurtade otroligt 
bra senast. På gång. Bortlottad. Utrust-
ning: Öppet huvudlag, minst bf fram.

 W SUPER OTTO
V75-6: Har grym form, lite långt ut på 
vingen kanske. Kämpat tappert varje 
gång. Utrustning: Helstängt huvudlag, 
utan framskor.

”TARZAN” MELANDER 
OM V75-HÆSTARNA


