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OVÆNTAD GALOPP. Nuncio galopperade för första gången i karriären senast. 

TRAV

Slopa heaten 
till Elitloppet

Toppchans från tät
HH1HVästerboHExact borde 

kunna hålla upp sitt spår 
och ska då ha toppchans att 
vinna på en snabb Jägers-
robana. 10HNobelHSouth-
wind får hoppas på rejält 
tempo – som 8HAileronH
kanske sätter upp?

Stark spurtare...
HH2HHe’sHaHDiffacolt får 

svårt att hålla ut 4HFuzz, 
som kanske vill ha rygg på 
6HJeepster? Den senare 
känns mycket tidig. Och 
blir det fart så kommer 9H
MellbyHCollector och 10H
OffshoreHMan fort.

V86-7 2 140 meter, auto V86-8 1 640 meter, auto

V86 XPRESS
• JÆGERSRO OCH SOLVALLA I KVÆLL

8 DEFY ANYTHING
Rätt snabb häst i ny regi nu. 
Ska passas noga i V86-3.

3 MUST HAVE
Gynnas mycket om det går att 
köra barfota. Skräll i V86-6?!

4 TRAGOPAN JET
Segervan gäst som är svår att 
sätta in i V86-5. Garderas...

7 TAHAYS BLUE AMBER
Väl hårt spelad på förhand i 
V86-6. Kan hamna illa till.2 ROLIGA P˚ 
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Stefan Melander: Jag tror inte det ändras  
– men det vore inte fel att lägga allt i en pott
Kör en final direkt i Elitloppet 
i stället för två heat.

Om inte topphästarna räcker 
till.

Pengarna gör det egentligen 
inte.

Men så ni får svar på alla frågor om 
Nuncio direkt, börjar vi med att 
titta bakåt (även om jag hellre ser 
framåt som ni vet):
4 Han värmde normalt.
4 När han gick upp bakom bilen 

var allt normalt.
Men ÖrjanHKihlström tyckte han 

var lite laddad uppe bakom bilen 
– och det blev galopp.

Nuncio har startat som tvååring, 
treåring, fyraåring, femåring och 
nu som sexåring.

MmM Utan att galoppera en enda 
gång.

MmM Förrän nu.
Jag kan inte ge nån given förkla-

ring. En liten kanske:
4 De fem inre banorna är doserade.
4 Sedan har nummer sex skarven 

och sju och åtta är doserade lite åt 
andra hållet för att vattnet ska 
rinna av.

MmM Jag skyller inte på det, så klart.
MmM  Han har säkert haft spår sex 

tidigare och klarat av det.
 Men ska man söka nån förklaring, 

att det blir en galopp efter 54 starter, 
tja kanske hade det nån liten betydelse.

MmM Allt snack om hur han ser ut 
inför loppen? Nån skillnad mot förr?

MmM  Bättre? Sämre? Fel på honom?
 Bra samtalsämne att ha i rutan. 

Men vissa hästar springer på vissa 
sätt. Nuncio springer på sitt i värm-

ningarna, han är – och har alltid 
varit – på sitt eget sätt.

- - -
Nästa start för Nuncio: på Sol-

valla 10 maj.
MmM Sedan får vi se hur fortsätt-

ningen blir.
MmM Meningen att han ska starta i 

Elitloppet sedan.
- - -

UpHandHQuick, 9 år är klar för 
Elitloppet.

MmM Sedan tidigare även Timoko, 
10.

MmM Kul med gamlingar som håller!
 Om de gör det. Hoppas sportche-

fen MarkusHMyron letar i yngre 
åldersklasser också. Jag har tvivlat 
lite på att BoldHEagle, 6, verkligen 
kommer. Men chanserna ökar nog 
om det är ett slitet gäng han får möta.

MmM Yngre brukar ju slå äldre.
- - -

Finland har inga bra 
hästar, inte Danmark 
heller. Det finns ingen vass 
från Norge som ställer upp. 
Italien har ingen heller.

HanneloreHHanover 
från USA kanske. Sedan 
får vi se om Resolve går 
nånting. ÅkeHSvanstedt 
skulle säkert vilja åka 
hit med Resolve.

- - -
Men egentligen 

kanske det skulle räcka 
med ett finalheat direkt i 
Elitloppet och lägga alla 
pengar där.

I Dubai sprang de om 70 
miljoner i World Cup.

MmM I Elitloppet är det tre miljoner i 
finalen. 

MmM Inte mycket för det som ska 
vara vårt största lopp.
Jag tror aldrig de ändrar och skip-

par försöken.
 Men helt fel vore det inte att att 

lägga allt i en pott. 
- - -

Skräll inom travsporten:
Tydligen har ÅkeHSvanstedt 

börjat köra med travhobbles. Många 
av tänkartränarna pysslar med det 
där borta, för att tvinga hästarna 
att trava. 

MmM Men Åke sa att han aldrig skulle 
göra det när han flyttade över. 

MmM Och Svanstedt är ju sånt proffs 
så att han inte skulle behöva det. 
Är lite överraskad faktiskt. 

Kanske catchdrivers som legat på 
om det, såg att BrianHSears körde 

en del åt honom och 
”matchisarna” där borta 
brukar gilla hobbies. 

Tydligen hade Sears 
också sagt att han inte 
ville att hästarna skulle 
gå barfota efter att ha 
kört galopp med en av 
”Svanens” hästar.

Själv tycker jag att 
det är jättekonstigt att 
jänkarna inte kör MER 

barfota.
- - -

På söndag vinner 
Propulsion i Finland 
förresten, så där finns ju 
en Elitloppshäst till – så 
det kanske räcker till två 
heat ändå?

VINNAREN
HHViHväljerHattH

spikaHdenH
troligeH
ledarenH1 
Västerbo 
Exact.HHästenH
galopperadeHiH
V75HsenastH
menHärH
normaltHstabil.

UTMANAREN
 H10 Nobel 

SouthwindH
harHloppHiHkroppen.HSpurtstarkHochH
uppåtHtillHdetta.

VINNAREN
 H9 Mellby 

CollectorH
hadeHsvårtHattH
plockaH
längderH
senast.HBlirH
detHbättreH
tempoHhärHblirH
hanHinteHlättH
attHståHemot.

UTMANAREN
 H6 JeepsterH

vannHsäkertH
senast.HHonHladdasHåterigenHförH
spets.HKanHmycketHvälHvinna.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Västerbo Exact, T. Uhrberg 34%
–HDetHblevHgaloppHsenast,HdetH
gickHväldigtHfortHiHdetHlägetHochH
bananHvarHocksåHlös.HHanHkändesH
braHiHmåndagensHjobb.HInnerspå-
retHkanHvaraHbraHochHdåligtHmenH
hanHärHsnabb.HBarfotaHruntHomH
igen.HMåsteHhaHbraHchansHiHspets,H
trorHRogerHPersson.

2 Speedy Sus, A. Jacobsen 5%
–HHästenHharHvisatHstigandeHformH
ochHjagHärHnöjdHmedHläget.HMenHdetH
blevHettHväldigtHtufftHloppHochHkanH
hanHvaraHblandHdeHtreHfrämstaHärH
detHbraHgjort,HsägerHAxel.

3 Abano H., D. Spangenberg 27%
BraHtioåring.HSkaHräknasHtidigt.

4 Nelle Atticus Jake, P. Ingves 1%
NyttigHmenHfåHsegrar.HInteHhet.

5 Day Sun Dream, S. Dyhrberg 1%
FickHäntligenHtillHdetHsenast.HHadeH
hellreHsettHlängreHdistans?

6 Sugarboy Petoj, K. Oscarsson 1%
–HKämparHpåHfintHförHdagen,HochH
gickHbraHävenHsenast.HHanHärHrättH
hyggligHbakomHbilen,HdetHberorHliteH
påHhumörHockså.HHanHvarHliteH
rappareHbarfotaHsenast,HmenHdetH
kommerHinteHattHbliHsåHnu.HHanHfårH
jagaHpengar,HsägerHKevin.

7 New Star Power, W. Paal 6%
–HHonHärHnästanHiHtoppformHochHvarH
väldigtHbraHsenast.HHonHharHgåttH
braHenHlängreHtidHfaktiskt.HViHärH
ganskaHuppåtHinförHonsdag,HmenH
taktikenHärHinteHklarlagd.HHonHärH
ävenHspeedigHochHdistansenHärH
ingaHproblem.HViHändrarHinget,H
sägerHWilhelmHPaal.

8 Aileron, J. Takter 16%
–HHanHåterkommerHefterHenHpaus,H
menHhanHkännsHbraHochHkommerH
medHladdadeHbatterier.HNuHvarHdetH
syndHpåHlägetHmenHviHfårHhoppasHattH
detHklaffar.HHanHharHgåttHbanjobbH
införHdettaHiH17-fartHochHviHtrorHpåH
enHbraHinsats,HmenHliteHlågtHfårHmanH
ligga.HTroligenHskorHochHbike,HsägerH
PrebenHSövikHiHstallet.

9 Flo Rida Sea, C. Eriksson 1%
–HVarHliteHvekHsenast,HmenHhadeH
tränatHbraHföreHdetHsåHjagHhadeH
kanskeHhoppatsHpåHmer.HHanH
kommerHsäkertHvaraHbättreHnu,HhanH
kännsHnästanHbättreHänHnågonsin.H
NuHharHviHbakspårHochHdåHkrävsHdetH
tur,HmenHhanHkanHspurta.HBarfotaH
igen,HsägerHHenrikHSödervall.

10 Nobel Southwind, S. Söderkv. 5%
–HNobelHSouthwindHfickHliteH
småreaktionerHefterHårsdebuten.H
HanHärHfulltHtränadHochHjagHtrorHattH
hanHkommerHgåHbraHigen,HsägerH
PeterHUntersteiner.

11 Christine Sixteen, K. Eriksson 1%
–HHonHharHfåttHettHdåligtHlägeHigenH
ochHdetHbörjarHkännasHorättvist…H
JagHskulleHgärnaHviljaHseHhenneH
göraHettHloppHfrånHledningenHmenH
detHblirHjuHinteHdenHhärHgångenHiH
allaHfall.HDetHkrävsHöverpaceHochHenH
delHturHomHhonHskaHvaraHmedHiH
segerstridenHfrånHettHbakspårHpåH
Jägersro.HIngaHändringar,HsägerH
SofiaHAronsson.

12 Gambino Degato, J. Unterstein. 2%
–HFårHkörasHpåHchansHfrånHdetHhärH
spåret.HFormenHärHbraHochHhanH
gjortHdetHbraHpåHsistone.HHanHtävlarH
utanHskorHigen,HsägerHJohan.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Valeur, P. G Norman 19%
–HHanHvarHbraHsenastHochHgickHenH
finHtid.HHanHrumpladeHtillHenHgångH
påHupploppet,HmenHjagHvetHinteHomH
jagHhadeHslagitHvinnarenHändå.HHanH
öppnadeHliteHbättreHsenastHochHjagH
hoppasHpåHsammaHnu,HmenHdetHärH
ingetHspetsbud.HLöserHdetHsigHärH
hanHvassHtillHslutHochHhanHgårHsomH
senast,HsägerHPeterHGHNorman.

2 He’s a Diffacolt, B. Goop 3%
–HHanHgickHklartHgodkändHiH
årsdebutenHochHhanHharHkäntsHfinHiH
träningenHefterHdetHloppet.HLägetHärH
braHochHdetHskulleHvaraHintressantH
attHseHhonomHiHledningen,HmenHdetH
finnsHflerHstartsnabbaHhästarHmed.H
EttHplatsbudHskaHhanHiHallaHfallHvara,H
sägerHAntonHSverreHiHstallet.

3 Flash Håleryd, P. Unterst. 8%
–HVarHinteHsomHbästHsenastHochH
hadeHliteHproblemHmedHblodvär-
dena.HJagHvarHnöjdHmedHhonomHiH
årsdebutenHochHhanHharHkäntsHfinH
införHdetHhärHloppet.HDetHblirHförstaH
startenHmedHhelstängtHhuvudlagH
ochHjagHladdar,HsägerHPeterHU.

4 Fuzz, C. Sjöström 1%
–HHanHfickHinteHrättaHfästetHsenastH
menHgjordeHdetHbraHochHföreHdetH
harHhanHsuttitHfastHnågonHgång.H
FormenHärHokej,HmenHdetHgårHfortH
denHhärHtidenHpåHåret.HÄrHnöjdHmedH
enHhyggligHpeng,HsägerHLiHHanné.

5 Quel Bourbon, T. Dalborg 5%
KännsHbaraHsomHutfyllnad.

6 Jeepster, K. Widell 22%
–HHonHvannHlättHsenastHochHdetHblevH
juHganskaHbilligt,HmenHdetHgörHinteH
ossHnågot.HHonHbiterHifrånHsigHbraHiH
spetsHochHdetHärHalltHvälHiHjobbenH
efter.HNuHharHviHspårHenHbitHutHmenH
viHladdarHochHhoppasHpåHtät.H
DistansenHärHettHplus.HKanskeH
bakskorHpå,HsägerHMonicaHJanisels.

7 Topgear, H. G Eriksson 2%
–HKändesHbraHsenastHochHjagH
hoppasHattHhanHskaHfortsättaHså.H
NuHärHdetHtuffareHemotHochHviHskaH
nogHprovaHattHköraHbarfota.HJagH
hoppasHattHhanHärHblandHdeHfyraH
främsta,HsägerHHansHGHEriksson.

8 Britt Palema, F. Persson 1%
StartspåretHförstörHmycket.HEjHhet.

9 Mellby Collector, Ö. Kihlstr. 19%
–HGickHbraHiHenHsnabbHspurtH
senastHochHdetHärHenHhästHsomH
alltidHgörHbraHlopp.HHanHärHuppeHiH
enHtuffHklassHsåHhanHkanHinteH
baraHgåHutHochHvinnaHhelaHtiden.H
DistansenHkanHvaraHettHplus.H
BarfotaHframHtrorHjag,HsägerH
JulienneHFontaineHiHstallet.

10 Offshore Man, F. Jensen 17%
–HVarHliteHtungHiHkroppenHsenastH
ochHdetHvarHnyttigtHattHfåHdenH
genomköraren.HHanHkännsHocksåH
liteHvassareHiHträningen.HMenHdetHärH
enHtuffHuppgift,HsägerHFlemming.

11 Camelot Sisu, U. Ohlsson 2%
–HHanHharHbraHformHochHfjärdeplat-
senHiHUmeåHvarHmaxplaceringHförH
hansHdel.HSprinterdistansHochH
bakspårHärHinteHvadHmanHvillHha,H
menHklaffarHdetHmedHpositionernaH
trorHjagHattHhanHkanHvaraHtreaHellerH
fyra,HsägerHPetriHSalmela.

12 Nose Gear, P. Lennartsson 1%
Stefan Melander uttalar sig om 
chanserna i sin  krönika.

RANKNING
   1 Västerbo E.
 10 Nobel South.
  8 Aileron
  3 Abano H.
  9 Flo Rida Sea
12 Gambino Deg.
  7 New Star P.
  2 Speedy Sus
  5 Day Sun D.
H11HChristineHS.
HH6HSugarboyHP.
HH4HNelleHAtticus.

RANKNING
  9 Mellby Col.
  6 Jeepster
10 Offshore Man
HH3 Flash Håleryd
HH1 Valeur
   7 Topgear
  2 He’s A Dif.
11 Camelot Sisu
  4 Fuzz
HHH8HBrittHPalema
12HNoseHGear
HH5HQuelHBourbon

 WTIDSRANKEN: 13,2: 10 Nobel 
Southwind. 13,6: 7 New Star Power. 
13,8: 11 Christine Sixteen.

 WTIDSRANKEN: 12,0: 3 Flash 
Håleryd. 12,1: 10 Offshore Man. 12,3: 
11 Camelot Sisu. 12,4: 1 Valeur.

5 DICE MAN (V86-2)

 ”Är en jättefin häst, tränar bra. 
Behöver lopp i kroppen, gissar 
jag, svårbedömd. Utrustning: 
Öppet huvudlag, skor.
7 D.D’S PERSEVERANCE (V86-2)

 ”Är på gång, blir svårt från 
det här läget kanske, men 
träningen lovar gott. Utrustning: 
Öppet huvudlag, skor.
12 NOSE GEAR (V86-8)

 ” Iskallt läge, vi ligger lågt och 
hoppas på en annan gång med 
bättre läge. Utrustning: Öppet 
huvudlag, barfota fram.
9 MACH NUMBER (V75-4)

 ”Har gått bra nästan varje 
gång, tycker jag, fortsatt fin i 
träningen. Utrustning: Öppet 
huvudlag, ev barfota runt om.
11 TEST DRIVE (V75-5)

 ”Blev för laddad senast, blev 
för mycket med skygglappar och 
barfota, är normalt inte nån het 
häst. Utrustning: Öppet huvud-
lag, ev utan skor.
15 PORTOS AMOK (V75-7)

 ”Borta länge, behöver fler 
lopp, ej streck. Utrustning: 
Öppet huvudlag, barfota fram.

”TARZAN” OM SINA

STARTANDE HÆSTAR  

HÆNG MED I V˚R LIVERAPPORT FR˚N V86 I KVÆLL
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Stefan  
Melander
sport 
@expressen.se
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