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TidsRANKeN
14,8: 4 Tunika. 15,1: 5 Lady jo. 
15,4: 7 silvia amok, 9 Port Ellen Broline. 
15,5: 2 Fika, 3 magnesia.

TidsRANKeN
13,9: 5 jagent. 14,7: 6 Cinnamon 
Prince. 14,8: 2 green Bax. 15,0: 
9 Utter. 15,3: 12 Kemas Barolo. 

1. Teeter Totter Ö. Kihlstr.  7%
– Hon har inte varit helt bra på 
slutet, men fick ju snabba pengar 
på sig och de andra har väl kommit 
ikapp henne lite. Det gäller att hon 
håller sig lugn. Hon kommer att få 
ett fint lopp härifrån och vi ändrar 
inget, säger Kenneth Haugstad 
i stallet. 

2. Fika T. Jansson  1%
– Vi provade att rycka framskorna 
senast men det föll inte väl ut. 
Annars är det är rätt så bra häst 
som kan öppna bra. Hon slår inte 
Tunika, men kommer hon till spets 
och får släppa till denne så kan 
hon vara tvåa, säger Anders Svan-
stedt.

3. Magnesia O.J Andersson 1%
– Hon har suttit fast på slutet med 
sparat och utvecklas hela tiden, 
och det kan bli skoryck. Det är bra 
emot och hon får bekänna färg den 
här gången. Hon lär väl inte vinna 
men kanske kan få med sig en fin 
slant, tror Patrik Fernlund i stallet. 

4. Tunika B. Goop  73%
– Jag var jättenöjd med henne i 
årsdebuten och hon tog loppet 
bra. Tunika känns jättefin i trä-
ningen och jag är nöjd med start-
spåret. Det är klart att jag måste 
tro på en bra chans, säger Tomas 
Malmqvist.

5. Lady Jo T. Wallin  4%
Klart uppåt på sistone. Slåss om 
platserna närmast Tunika.

6. Ridgehead Kwannon J. Kosk.  0%
Bra som tvåa näst senast men 
gjorde bort sig med galopp senast. 
Ett platsbud i felfritt lopp.

7. Silvia Amok J. Kontio  8%
– Hon har börjat bra hästen och 
man kan inte vara annat än nöjd. 
Hon känns jättefin hemma så vi 
tror på en ny fin insats. Men det 
kommer att krävas tur och det var 
ett par fina emot. Jag har inte hört 
något om några ändringar, säger 
Claes-Göran Björkroth i stallet.

8. Truly Charming B. Röckl.  0%
– Har ett tråkigt läge och hon lär ju 
inte slå en sådan som Tunika i alla 
fall. Vi får hoppas på tur och 
slantar om det klaffar på vägen, 
meddelar Björn.

9. Port Ellen Broline P. Unt.  4%
– Det är en fin travare men 
eftersom jag haft hästen så kort 
tid är det väldigt svårbedömt för 
mig, hon får bedömas på gamla 
meriter. Hon har gått ett lätt ban-
jobb och då var allt okej i alla fall. 
Vi kör barfota bak, med halvstängt 
huvudlag och jänkarvagn, säger 
Peter Untersteiner.

10. Tricia U. Eriksson  0%
– Det är ingen tokig häst i grunden 
och senast var hon ursäktad då 
hon fick tuff press och tvingades 
till 1.12,0 första varvet. Hon får 
smyga med och det är pengar som 
gäller i förra hand, säger Petri Sal-
mela.

11. Loving You Deeply Å. Lind.  1%
– Hästen jobbar fint och jag är inte 
främmande för att hon kan duga 
långt direkt trots det här läget, 
varnar Åke.

1. Zo Zo Hoss J. Kontio  19%
– Har ju inte startat på ett tag och 
har jobbat på bra här hemma. Han 
är väl förberedd och stallets form 
är mycket fin. Han har gått jobb 
här hemma på banan i 19-fart och 
vi är nöjda. Han kan öppna bra 
med bil men det är väl ingen topp-
form. Balansen får vi återkomma 
med, säger Claes-Göran Björkroth.

2. Green Bax D. Redén  15%
– Han avslutade bra senast och 
gången innan var han ute i kval 
till Kungapokalen. Formen verkar 
uppåt igen efter en downperiod 
och läget är bra, men han är inte 
snabb från start och hamnar nog 
en bit ner. Men han möter inte 
det värsta motståndet och borde 
ha skaplig chans ändå. Han gick 
med ghostvagn och skor fram 
senast och det flöt bättre, jag 
inte tänka mig att det blir några 
ändringar till denna start, säger 
Pär Pergenius i stallet.

3. Heavy Rotation G. Wester  1%
Fick ej chansen senast. Max plats.

4. Champ Walk In B. Goop  16%
– Han galopperade senast och är 
inte helt stabil bakom bilen. Sköter 
han sig kan han öppna skapligt 
men jag tror att vi får vara nöjda 
om han kan vara bland de fem 
främsta här, ett platsbud i bästa 
fall, säger Anton Sverre i stallet.

5. Jagent U. Ohlsson  3%
– Vi får hoppas på körning och det 
blir säkert barfota i någon form, 
säger Reijo Liljendahl.

6. Cinnamon Prince M. J And.  11%
Bra i V75 senast. Inte ofarlig här.

7. Desuper Filius Ö. Kihlst.  11%
– Agerade knepigt senast vilket 
han inte har gjort tidigare. Jag 
kommer därför att utrusta honom 
med rycktussar till den här starten 
och då hoppas jag att han ska vara 
mer fokuserad när det blir allvar. 
Kapacitetsmässigt duger han bra i 
klassen och kan vi hitta ned i ett 
vettigt läge så har jag förhopp-
ningar om att vara bland de tre. 
Skor runt om, säger Svante Båth.

8. Sapajou E. Adielsson 14%
– I sin senaste start var han inte 
frisk. Nu har vi försökt träna igång 
honom, men jag måste säga att 
Sapajou har varit väldigt trög att få 
igång. Det är svårt att få någon 
fart på honom. Är mest med för att 
få ett lopp nu och har knappast 
segerchans. Eventuellt barfota 
runt om, säger Stig H Johansson.

9. Utter T. Jansson  4%
– Fick senast välförtjänt utdelning 
på formen. Kommer han hyggligt 
till från spår nio och ser jag honom 
som en bättre chans än Sapajou, 
säger Stig H Johansson.

10. Mr Gorgonzola P. Unters.  3%
– Jag hoppas på tempo och att 
min gör ett fint lopp. Vi ändrar 
inget, säger Lars-Göran 
Oscarsson.

11. So Gå Hero H. Svensson  2%
Felat tre gånger i rad. Fart finns!

12. Kemas Barolo J. Takter  1%
Hyfsad form, för tufft placerad nu.
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HH 4HTunika sitter tidigt 
i ledningen och sedan 
ska det mycket till för 
att favoriten ska förlora. 
1HTeeterHTotter eller 
2HFika hittar vinnerhå-
let. 5HLadyHJo spurtar 
bra vid tempo.

HH 1HZoHZoHHoss kan 
öppna bra normalt sett, 
men har ju varit ifrån. 
6HCinnamonHPrinceH
kommer fort utifrån.                 
2HGreenHBax är inte så 
snabb ut men desto star-
kare till slut...

Spel mot ett mål... Stark A-trio här

vinnaren
4 Tunika 
gjord det 
väldigt bra 
redan som 
tvååring och 
hon inledde 
även denna 
säsong på 
bästa vis.

utmanaren
5 Lady Jo 
befinner sig i en bra trend nu och 
avslutade starkt senast. Bra chans 
att blanda sig i striden vid tempo.

vinnaren
2 Green Bax 
avslutade 
starkt bakom 
en vass vin-
nare senast. 
Han är inte 
så snabb ut 
men sitter 
i andraspår. 
God chans.

utmanaren
1 Zo Zo 
Hoss har inte startat på länge men 
Nurmos brukar inte fuska i jobben.

V˚R�RANKiNG
  4 Tunika
  5 Lady Jo
  2 Fika
  3 Magnesia
  1 Teeter Totter
  7 Silvia Amok
  9 Port Ellen B.
  6 Ridgehead K.
11 Loving You D.
10 Tricia
 8 Truly Charming

V˚R�RANKiNG
  2 Green Bax
  1 Zo Zo Hoss
  6 Cinnamon P.
  4 Champ Walk In
  7 Desuper Filius
11 So Gå Hero
  8 Sapajou
10 Mr Gorgonzola
  9 Utter
  5 Jagent
  3 Heavy Rot.
12 Kemas Barolo

Ett läckert lopp
för alla spelare
stefan�Melander: Maven är min favorit
Elitloppet är ett fantastiskt lopp.

Nucio kan vinna. Men det kan alla.
Ett ruskigt läckert lopp för er spelare.

Vi går rakt på min traditionsenliga genomgång.
4 Heat 1

1. Univers de Pan... besviken på honom i år, satt fast i 
Finland, men ändå – jag blev inte imponerad då. Final-
plats på läget och grundkapaciteten.

2. Support Justice... kommer bli mycket vassare med 
helstängt och barfota. Kan gå till final på spåret, men 
jag ej helt övertygad om att det blir en toppdag för 
norrmännen.

3. Vincennes... har överraskat enormt. Lotterian var 
dock inte världens bästa lopp när hon vann. Har läget, 
men tror hon får problem nå final.

4. Mosaique Face... såg inte så himla bra ut i värm-
ningen, men var ruskig i provstarten och loppet vet ni 
ju. Tar förmodligen ledningen och är en 
stark vinstkandidat i denna form.

5. Ustinof  du Vivier... har ”staket” (fem 
raka segrar) och då är man svår att räkna 
bort, men jag tycker ändå känns ”så där” 
med denna uppgift.

6. Royal Fighter... med den uppvisning 
han hade senast (var grym!) kan detta vara 
en jätteskräll om de kommer förbi ”Ludde” 
i starten.

7. Nuncio... känns som vi kan komma 
risigt på det, vi behöver hjälp av att det 
går fort, så lite osäker är jag.

8. Wind of  the north... har ryckt upp sig 
väldigt mycket på slutet, men måste få 
svårt härifrån.

Ranking: 4. Mosaique Face, 6. Royal Figh-
ter, 1. Univers de Pan. Outsider: 7 Nuncio.
4 Heat 2

1. BBS Sugarlight... mångas favorit, men 
jag är inte så himla säker på att hanvinner.

2. Nahar... kan vara otroligt bra i bland, ”Bergharn” 
nöjd och fått ultimat läge. Säkert final.

3. Bret Boko... bra läge, men jag ser intehonomi 
final ändå.

4. Maven... håller henne somfavorit, sista 700 
mycket imponerande senast, bra läge nu och otrolig 
form – kan vara slutsegrare.

5. Magic Tonight... gillar den hästen, hade trott den 
kunnat vinna alltihop, men varit lite svårbedömd på 
slutet. Tvåa för mig här.

6. On Track Piraten... får nog svårt även om han sett 
jättebra ut. Jag tvivlar på final.

7. Timoko... kan vara bästa hästen av alla, men 
spåret väldigt svårt. Tror grejar en finalplats trots 
allt.

8. Voltigeur de Myrt... känns som han är borta 
härifrån.

Ranking: 4. Maven, 5. MagicTonight, 7.Timoko. 
Outsider: Nahar.

- - -
MmM Slutfavorit: utifrån detta ovan är det 

 Maven.
- - -

Auktion på fredag är också läckert för 
köparna.
4 Digital Ink harvarit sjuk och missar 
Elitloppet, men man köpa ”Inkens” brorsa 
som dyker upp på Elitauktionen. Han är 
hingst, så ni kan betäcka med den. Digital 
Ink har sprungit in fem miljoner. 
4 Säljer även en brorsa till Jodas Julia 
(kutat in fyramiljoner)
4 Och en brorsa till Aisle Stand (som 
sprungit tre och en halv miljon).

- - -
MmM Vi ska sälja alla ettåringar förresten, 

som det känns nu. Hur många hästar vi har? 
Vågar inte ens räkna dem samman nu.
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stefan melander om sina v86-hÆstar i kvÆll, v65-hÆstar p˚ fredag och v75-hÆstar p˚ lØrdag & sØndag

Stefan 
Melander
sport@expressen.se
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ANAlys�och�RANKiNG�Med�JoNAs�NoReeN

 W 3 FAITH HILL
V86-5: Hon gick jättebra i skymundan 
i kvalen till Drottningens Pokal, hade lite 
trafikproblem då. Är bra i ordning. Utrust-
ning: kan bli skygglappar, barfota fram.

 W 5 BonJoUR SHAnGRILA
V86-5: Väldigt bra form, ganska hygglig. 
Alla tre kan streckas om ni tar några. 
Utrustning: Öppet huvudlag, skor.

 W 7 KEYPAD
V86-5: Bara tre år, men visat bra kapa-
citet, jämngod med de andra två. Utrust-
ning: Öppet huvudlag, barfota runt om.

 W 4 AILERon
V65-2: En jättefin häst som blev för 
laddad senast, hoppas han håller sig 
lugnare nu. Bra emot, men han är bra 
själv också. Utrustning: öppet huvudlag, 
barfota bak.

 W 6 DIGITAL BRonZE
V65-2: Går helt OK nu, inte så tokig. Men 
räcker inte till vinst, den andra har bättre 
chans. Utrustning: Öppet huvudlag, skor.

 W 3 YATHZEE DEo 
V65-3: Tyvärr väldigt ojämn, inte så tokig 
om vaknar på rätt sida. Utrustning: Öppet 
huvudlag, barfota.

 W 8 Don’T LooK DoWn 
V65-3: Gick riktigt bra senast, men 
bortlottad igen. Utrustning: Skygglappar, 
barfota fram.

 W 11 STIRLInG CHEER
V65-5: Blev lite rädd i starten och galop-
perade, dåligt spår nu, tyvärr, bra häst 
för klassen! Farlig trots läget. Utrustning: 
Helstängt, barfota runt om.

 W 15 CRoqUE
V65-6: Inte så tokig ibland, som ni vet, 
men vi ligger lågt den här gången. Utrust-
ning: Öppet huvudlag, skor på.

 W 1 LETICIA BI
V75-1: Var lite seg i första starten för 
oss, hon har tränat bra, men svårt ändå. 
Utrustning: Helstängt, barfota.

 W 11 TALK THE TALK
V75-1: Riktigt bra form, men tyvärr bort-
lottad, går bara om blir överpace. Utrust-
ning: Ev skygglappar, barfota fram.

 W 1 noSE GEAR
V75-2: Har jättebra form, bästa läget, 
kan öppna ganska bra. Det är tufft lopp, 
men han är bra själv. Utrustning: Hel-
stängt, troligen barfota runt om.

 W 5 SUPER oTTo 
V75-3: Fruktansvärt bra form, tycker inte 
att han är speciellt oärlig. Utrustning: 
Helstängt, barfota fram.

 W 15 PoRTHoS AMoK 
V75-7: Varit ute på fel distanser, är bäst 
på stayer, men väldigt tufft emot här 
såklart. Utrustning: Öppet huvudlag, utan 
framskor.

 W 7 nUnCIo
V75-2: Hade velat ha fler lopp i honom, 
men var vinter, kallt 
och omställ-
ningsproblem. 
Fick tyvärr 
näst sämsta 
spåret, och däri-
från blir det tufft. Är fyra år bara, men de 
amerikanska hästarna är nog bäst som 
fyra- och femåringar, så vi satsar nu. 
Utrustning: skor och öppet huvudlag.

 W 1 AL DEnTE 
V75-7: Var seg i Kungapokalen. Provar 
på ny utrustning med barfota runt om 
och helstängt huvudlag. Då kan han ju 
blixtra till från perfekt spår. Var beredda!

onsdag

fredag

lördag
söndag

NUNcio. Tufft läge – men en out-
sider. Stefan Melander om sin ameri-
kanska stjärna Nuncio. Foto: ADAM STRÖM

”Fick tyvärr 
näst sämsta 

spåret”


