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TidsRANKeN
13,1: 4 nimbus C.d. 13,4: 5 Twin’s 
Fairytail. 13,5: 1 Kricken C.d. 
13,8: 2 I me mine. 14.1: 3 Pine Cool. 

TidsRANKeN
11,8: 2 Blue martini Ås, 7 Twigs Voici. 
12,8: 11 Valnes Chilly. 12,9: 3 ski to 
the max. 13,0: 1 Pelikan Trio.

1. Kricken C.D. E. Adielsson  4%
– Han har ju visat härlig form på 
slutet och han har tänt till lite efter 
nya hagkompisar. Han var fin i 
måndagens jobb och det är allt väl. 
Han är inte så snabb ut så vi får 
hoppas på tur och tempo. Han är 
inte helt golvad på formen, men 
visst är det bra emot, anser Hans R 
Strömberg.

2. I Me Mine T. Jansson  0%
Har lite bättre form än raden. Men 
vinner sällan och trea-fyra känns 
som en rimlig målsättning.

3. Pine Cool S. Melander  1%
Uttalar sig Stefan ”Tarzan” 
Melander om i sin krönika intill.

4. Nimbus C.D. Ö. Kihlstr. 46%
– Nimbus C.D. gjorde senast sin 
första start i Stefans regi och 
svarade för ett bra lopp. Även om 
han var rejält förberedd inför sin 
comeback så bör han vara stärkt 
av den genomköraren. Det är en 
härlig travare som kommer att bli 
spännande att följa framöver. 
Han ställs mot flera riktigt bra 
hästar men är bra själv i grunden 
och han ska ses med chans, 
säger Tommy Berghagen i stall 
Hultman.

5. Twin’s Fairytail J.Takter  25%
– Han gjorde ett kanonlopp i 
comebacken med tanke på att det 
blev en utdragen körning från 
början. Han känns fin efter det 
loppet och det ser väl ut som att 
han och Nimbus C.D. höjer sig lite 
över mängden. Tyvärr fick vi spår 
utvändigt om denne och från 
dödens kan det bli svårt att vinna. 
Inga ändringar jämfört med senast, 
säger Lars I Nilsson.

6. Montdore R. Bergh  16%
– Var fin vid V75-segern senast 
och det verkar som att han tog 
loppet på bra sätt. Det blir inga 
ändringar utan barfota igen och 
han är väl en av tre-fyra stycken 
som kan göra upp om segern, 
säger Jimmy Jonsson i stallet.

7. Hamras One More J.Tillm.  1%
– Spåret blev inte det bästa och 
det är ett snällt upplägg som gäller. 
Formen är lite osäker och tar han 
pengar är jag nöjd. Eventuellt kan 
det bli barfota runt om, inget är 
helt bestämt ännu dock, säger 
Mikael Selin.

8. Wannabe Kemp J. Kontio  3%
– Han var fyra i V75 senast och 
han känns fin i jobben, det finns 
inget att klaga på. Inte det roli-
gaste läget men det är få hästar 
med i loppet och det kanske kan 
lösa sig hyfsat. Han kan väl ta en 
peng i första hand, tror Claes-
Göran Björkroth i stallet.

9. Diego M.Boko C. Sjöström  3%
– Fick en resa i tredjepar invändigt 
senast på V75 och avslutade fullt 
godkänt sedan han fått fritt 
spelrum ur sista sväng. Han trivs 
bra om loppen körs i ett jämnt 
tempo vilket väl kan bli fallet här. 
Om det löser sig på ett bra sätt 
från bakspåret kan han vara med 
och slåss om en placering bland de 
tre, fyra första här, tror Tommy 
Berghagen.

1. Pelikan Trio P. Unterst.  10%
– Blev för laddad från innerspår 
senast med galopp som följd. Jag 
byter till ett norskt huvudlag den 
här gången och hoppas att hon 
sköter sig, men det blir svårt att 
hålla ledningen. Vi behöver lite 
klaff för att kunna vara med och 
kriga om det, säger Peter.

2. Blue Martini Ås K. Hau.  12%
– Hon står på tur för seger, det 
håller jag med dig om. Det gäller 
att det klaffar för henne under 
vägen bara för då borde hon vara 
med och strida. Det är fina förut-
sättningar men jag har inte kollat 
så noga vad hon möter. Skor 
igen, säger Roger Walmann.

3. Ski To the Max S. Melan.  12%
Uttalar sig Stefan ”Tarzan” 
Melander om i sin krönika intill.

4. Leia Way P. Airaksinen  1%
Mycket snabb ut! Men lär släppa i 
detta gäng och får sedan vara glad 
om det blir en liten slant.

5. Bostonz Credit D. Redén  26%
– Hon har varit lite sjuk, men det 
var inte så allvarligt. Hon har bara 
gått lugna intervaller i sanden så 
det går inte att säga så mycket om 
formen, men lite svårbedömt är det 
allt. Vi kör utan skor runt om och 
Windy Ways ska nog tippas före, 
säger Pär Pergenius i stallet.

6. Recation T. Jansson  2%
Inte märklig i comebacken senast. 
Borde gå framåt med loppet men 
ändå inte jättehet.

7. Twigs Voici J. Kontio  8%
– Stoet är i bra form men ett trist 
utgångsläge sänker förhoppning-
arna på förhand. Vi får se hur det 
löser sig under vägen, menar 
Jorma Kontio.

8. Aroma Grim J. Unterstein.  2%
– Aroma Grim har jättebra form 
men iskallt läge. Det blir barfota 
runt om och för första gången 
kommer hon att tävla med hel-
stängt huvudlag och med en jän-
karvagn, säger Johan Untersteier. 

9. Windy Ways B. Goop  23%
– Hon felade senast, blev för 
laddad på Åby. Hon visar fortsatt 
form – hon har tränat i sanden 
utan anmärkning. Lite rund om 
magen kanske då hon ätit grönt 
gräs men det får vi väl se om det 
påverkar. Vi kör optimalt, säger 
Pär Pergenius.

10. Hankypanky Pagan R. Ber.  2%
– Hon vek ned sig lite för enkelt 
senast. Läget är inget vidare den 
här gången och hon får starta på 
och söka efter formen. Inget hett 
bud som det känns på förhand, 
säger Jimmy Jonsson.

11. Valnes Chilly Ö.Kihlström  1%
– Hon gjorde ett okej lopp från 
fjärde par invändigt senast. Hon 
kommer att tävla barfota runt om 
men jag tycker inte det är något 
hett bud. Hon har visat att hon är 
bäst med tidig tätkänning och 
därmed är läget ett minus såklart, 
säger Jimmy Jonsson i stallet.

12. Bonnies Maggie E. Adiels.  1%
Chanslös.
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HH 4HNimbusHC.D. är 
mycket snabb bakom 
bilen och ska ha topp-
chans att hålla undan 
sedan. Starka motbud 
finns i form av 5HTwin’sH
Fairytail och 6HMont-
dore som är tuffa.

HH 4HLeiaHWay är kusligt 
snabb bakom bilen, men 
släpper. Kanske kan 
5HBostonzHCredit vara 
först fram? Även 6HReca-
tion är klart snabb de 
första stegen. 2HBlueH
MartiniHÅs är speedig!

Örjan leder runt om Kul drag i V86-2...

vinnaren
4 Nimbus 
C.D. gjorde 
senast debut 
för Stefan 
Hultman och 
hästen såg 
fin ut i skym-
undan. 
Klockan 
visade 
11-fart sista 800 meterna. Spik!

utmanaren
5 Twin’s Fairytail är en tuff häst 
som är på väg tilbaka.

vinnaren
2 Blue Mar-
tini Ås står, 
minst sagt, 
på tur för en 
seger. Sköt 
till vasst 
efter sen 
lucka senast 
i Mölndal.

utmanaren
5 Bostonz 
Credit har 
hög kapacitet. Återkommer nu 
efter en liten tävlingspaus, dock.

V˚R�RANKiNG
  4 Nimbus C.D.
  5 Twin’s Fairytail
  6 Montdore
  9 Diego M.Boko
  1 Kricken C.D.
  3 Pine Cool
  8 Wannabe K.
  2 I Me Mine
  7 Hamras One M.

V˚R�RANKiNG
  2 Blue Martini Ås
  5 Bostonz Credit
  3 Ski to the Max
  9 Windy Ways
  7 Twigs Voici
  6 Recation
  1 Pelikan Trio
  8 Aroma Grim
10 Hankypanky P.
11 Valnes Chilly
  4 Leia Way
12 Bonnies M.

NuNCIO VÆSSAS
INFØR ELITLOPPET
stefan�Melander: Jag har lagt ut en krok 
till John D Campbell om han vill köra hästen
Volstead vann Kungapokalen och Ruby Trap 
Drottningens.

Härligt, så klart.
Men nu får de vila över fyraåringsloppen på 

Elitloppshelgen.

Angående de Elitloppsaktuella hästarna, så tar vi dem 
direkt här:
4 Nuncio gick ett träningsjobb på rundbana i går.
Jag kör aldrig hårda jobb med hästarna, men 

feelingen var bra.
Har lagt ut en krok på JohnHDHCampbell om han 

skulle vilja komma och köra. Men de har 
en del viktiga lopp på Meadowlands, så kan 
spricka på det.
4 Digital Ink kändes också jättefin i job-

bet i går. De gick i olika heat.
Problemet är att han inte startat på 

länge. Han tappade tre veckor på kraftig 
förkylning.

- - - 

Vi är inbjudna till Elitloppet med båda. 
När jag tackade ja med ”Inken” var han 
fullt frisk, men efter att han tappade en 
eller två starter är jag osäker. Angående 
Nuncio har vi inte tackat ja, vi måste 
fundera på det bästa utifrån våra hästars 
synvinklar. 

MmM Jag kan inte ta hänsyn till hur många 
platser som är kvar och så vidare.

MmM Hästarnas bästa avgör.
- - -

En brorsa till Digital Ink, en ettåring, kan ni förres-
ten köpa på Elitloppsauktionen.

- - -
Vinnaren av Finlandia Ajo: Bret Boko gav drygt 35 

gånger i Frankrike. Hälften i Sverige.
Lite märkligt med dessa olika spelpooler.
Men prispengarna är ju högre i Frankrike, så de har 

väl nåt skäl att ha poolerna för sig själva.

- - -

På fredag var det så många anmälda till ett unghäst-
lopp på Solvalla, att de delade loppet och gjorde två 

stycken med 20 000 i första pris.
På samma kväll på Romme gjorde de 

likadant, men där kostar det STC en kvarts 
miljon att dela loppen.

Hur kan Solvalla ha förvandlats till en 
bana i den äger klassen? Obegripligt.

- - -
Det är väl förresten givet att finländaren 

ska vara med efter segern i Finlandia Ajo? 
Om inte annat för ATG:s skull, så blir det 
extra spelintresse från öster.

- - -
Från Finlandia Ajo kan de också bjuda 

in Univers de Pan som satt fast i mål. En 
jättefin häst som kan ersätta den andra 
fransmannen Aladin d’Ecajeul som hop-
pade av.

- - -
MmM När det kommer fina gäster hoppas vi 

 förresten att de fixar alla hålen i asfalten när 
bilarna ska köra in till Solvalla.
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 W PINE COOL
V86-1: En väldigt ojämn häst, kan blixtra 
till och vara väldigt bra. Men levererar inte 
alltid. Utrustning: Barfota fram, kanske 
skygglappar.

 W SKI TO THE MAx
V86-2: Avslutade mycket bra i första 
starten för oss, har fått ett bra läge, 
står hårt inne i loppet så svårt bedöma 
chansen - men känns som en mycket fin 
häst. Utrustning: Skor, öppet huvudlag 
(troligtvis).

 W SECRET MISSION
V86-3: Var otroligt fin när jag vann med 
honom, lite konstig efter när han var väldigt 
spänd. 

Nu senast var Johnny Takter ganska 
nöjd med honom i stenhårt gäng. Är väl lite 
lättare här och kan ha chans. 
Utrustning: Barfota, skygglappar.

 W DONT LOOK DOWN
V86-5: Bra form, men läget blev helfel. 
Utrustning: Troligen skor, öppet huvudlag.

 W SuPER WILLE
V86-5: Känns fin, men feelingen är väl att 
han ändå får svårt räcka. Utrustning: Bar-
fora fram, skygglappar och ev urrycker för 
första gången.

 W NOSE GEAR
V86-6: Har riktigt bra form och läget 
passar. Vår bästa chans. Tål att gå rejält. 
Utrustning: Barfota fram, skygglappar.

 W PANORAMIC
V86-6: Är besvärlig men har väldigt hög 
kapacitet. Vissa gånger hur bra som helst, 
vissa gånger spänd. Beroende av fast bana. 
Utrustning: ev barfota, helstängt.

 W INCREASED WORKLOAD
V86-7: Var ute på betongbana i Italien, bara 
glömma den starten. Var bra innan, men 
svårbedömd efter den insatsen och resan. 
Utrustning: Ev skygglappar, barfota fram.

 W STANDOuT
V75-6: Är kraftigt på gång, men möter 
fruktansvärt bra hästar. Var otroligt bra i 
Karlstad, men medium från svårt läge uppe 
i Umeå. Tror han kommer göra ganska bra 
lopp. Utrustning: barfota, skygglappar.

 W LONG NIGHT
V75-7: Var vi jättenöjda med efter lång 
vila, borde gå ännu bättre nu. Kommer att 
göra bra lopp, men räcker väl ej ända fram. 
Utrustning: Barfota fram, skygglappar.

 W SCREEN HEIGHT
V75-7: Har gått stentuffa lopp, ny i silver 
nu, bra form, men tufft vinna. Jämngoda 
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Vissa gånger hur bra som helst, 
vissa gånger spänd.

fUll�fART�MoT�solVAllA? Här laddar Nunico för Elitloppet, som avgörs om elva dagar. Bilden ovan är 
från träningsjobbet i går på Stefan ”Tarzan” Melanders gård utanför Enköping. Foto: SIMON HAGEN
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