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KUNG NUNCIO. Nuncio har innerspår på lördag och kan öppna bra om han är ”rätt i steget”.  Foto: STALLTZ

TRAV

DET BEHØVS EN 
NYHET I TRAVET

Nu ryker skorna...
HH1HDemokritosHF.Hhar gått 

bra i enklare gäng och 
kanske släpper?H5HGayaHdiH
Quattro provar att laddas 
framåt. 8HSauronHPilHgår 
troligen barfota och han 
kan massor i grunden.      
12HProsperous om flax.

Vidöppet stolopp
HH2HMamasan är segerlös i 

år men nu kanske man 
provar offensivt? I annat 
fall kan 5HLavidalocaHdeH
Vie få överta. Blir då farlig! 
8HDoulbeHExposure såg bra 
ut som fastlåst senast. 
Rygglopp i tempo vore fint.

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

V86 XPRESS
• JÆGERSRO/SOLVALLA I KVÆLL

6 TAHITI JOURNEY
Går bra hela tiden och är 
underspelad i V86-4.

10 SO GÅ IKAROS
Läcker vid segern och kan 
skrälla på nytt. Passas i V86-6.

5 EBONY BOKO
Kan få svar om spets och 
formen är ej på topp i V86-2.

7 ZAHARA GOJ
I ett vidöppet lopp kan alla 
vinna. Ingen att spika i V86-8.2 ROLIGA P˚ 

 V86 I KVÆLL 2 AVSLAG P˚ 
V86 I KVÆLL

Stefan Melander: Bygg en milebana mitt 
i landet så vi får häftiga och långa upplopp
Kommer Nuncio rätt i steget 
kan han öppna bra.

Jag är mer tveksam till om 
startbilen har rätta farten.

Nuncio kändes jättefin i come-
backen, då hade han tränat i två 
månader efter frånvaro från täv-
lingsbanan.

MmM Märktes att han var löpsugen 
och taggad.
Har bara gått i backen sedan dess.
 Gjort det på ett fint sätt.
Nu dragit bricka ett vilket jag är 

nöjd med.
MmM  Ett bra spår i denna fas för 

honom. 
Kommer att få ett fint lopp.
Om han spetsar?
Svårt att veta. Jag har sagt tusen 

gånger att startbilen går för sakta. 
Utvecklingen har tappats bort vad 
gäller professionella starter. Inte 
varit på Örebro på länge, men 
hoppas att bilen har rejäl fart från 
början så att det inte blir katapult-
start. Största problem på Solvalla är 
oftast att hästarna innerst (1, 2) 
eller ytterst (7, 8) får ett stopp när 
man kommer ut ur kurvan inför 
start och vingen kommer tillbaka 
när man kommer in på rakan för att 
bilen inte går undan.

Jag får redan frågor om vad 

fortsättningen blir, men det tar vi 
efter lördag. Han verkar fin i alla 
fall.

- - -
TwisterHBi vann VM-loppet, som 

vi sa. En ruggig häst, vid sådana 
tillfällen är det svårt att se att någon 
annan skulle vara bättre just nu. 
Men ReadlyHExpress höll ju emot 
Twister Bi i Jubileumspokalen.

- - -
Oroande med färre hästar i 

loppen.
Tunt på sina håll.
Vi hoppas på bättre tryck 

nästa år, då ska det vara en 
massa treåringslopp – 
åtminstone på Solvalla 
– med minst 70 000 i första-
pris.

Då kan det vara läge för 
många som trappat av, att 
ha häst igen.

- - -
Jag hoppas de får 

till GPS på Vinter-
meetinget på Vincen-
nes.

Bra för lirarna att 
kunna följa hästarna, 
särskilt i stora fält.

Men de måste utveckla 
systemet, som Sverige 
borde gjort (med tanke på 

att det kostat 70 miljoner hemma).
MmM  Det borde gå att följa en hästs 

fart i hela loppet.
 Man ska kunna klicka på varje 

häst när den springer och få tempot 
för varje enskild häst i varje meter. 

Då kan man i efterhand bedöma 
hästars prestationer bättre.

MmM  Och man ska inte behöva fästa 
sändaren på en sida av hästen, som 
i Sverige – fäst den i en fast vojlock 
som bara kan sitta på ett sätt. 
Nu strular det ibland i Sverige 

med enstaka hästars sändare så att 
man tappar hela fältet. 

Dessutom är det galet 
att det krävs extrajobb 
med kontrollanter som 
dubbelkollar.

- - -
Jag hörde att Mantorp 

eventuellt skulle bygga 
en 1200-metersbana.

Men jag tror ej på 
ombyggnationer. 

Bättre att ta bort en 
del mindre banor. Och 
bygg en ny riktigt stor, en 
milebana, nånstans mitt 
i landet.

MmM Skulle behövas en 
nyhet i trav-SPORTEN så 
att vi får häftiga långa 
upplopp.

VINNAREN
 H8 Sauron 

Pil har 
mycket gott 
kunnande i 
grunden. Går 
framåt med 
förra loppet i 
kroppen. 
Troligen 
barfota!

UTMANAREN
 H2 Global 

Raceway har 
ett perfekt spår då han inte är 
någon ”raket” från början. Stark.

VINNAREN
 H5 Lavidal-

oca de Vie är 
en tuffing 
som fungerar 
bäst utan 
rygg. Skulle 
hon släppas 
till ledningen 
ökar chansen 
rejält.

UTMANAREN
 H7 Zahara 

Goj fick inte 
fritt senast. Mer offensivt upplägg 
nu är att vänta. Passas.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Demokritos F., T. O Eriksson 2%
Båda årssegrarna över 1 640. Nja.

2 Global Raceway, S. Persson 17%
Vunnit fyra av nio lopp hittills och 
har bra läge. Ska räknas tidigt.

3 Hives, W. Paal 1%
Vinner inte så ofta. Rankas ned.

4 Onrush Face, T. Uhrberg 5%
– Hon är en fin häst men är grön i 
sammanhanget och lite hårt inne i 
klassen. Hon gick en 14-tid näst 
senast. Hade lite känningar senast 
och är till detta tillfixad. Jag 
hoppas att hon ska duga en bit. 
Jag var med bakom bilen i tisdags 
men jag körde inget då. Vi kör utan 
skor på nytt, säger Mats Rånlund.

5 Gaya di Quattro, S. Söderkvist 3%
– Hon är duktig och jag tror att 
hon sköter sig nu. Men det är 
några riktigt tuffa emot och det går 
inte att begära seger av henne, 
säger Sören Norberg.

6 Unona, J. Lövgren 1%
– Formen är på gång igen och hon 
var fullt godkänd senast. Hon hade 
stått över lite inför det och 
kommer att vara förbättrad denna 
gång. Fina pengar kan vi hoppas 
på men att vinna loppet blir svårt. 
Hon kommer att gå precis som 
senast, säger Svend Dyhrberg.

7 Global Takeover, C. Eriksson 16%
– Han har gjort fyra starter i min 
regi och varit bra varenda gång. 
Spåret blev lite långt ute på vingen 
men kusken får prova och skulle 
han nå ledningen ska det vara en 
bra chans. Men han visade näst 
senast att han kan vinna bakifrån 
också. Det borde vara den av mina 
tre på kupongen som har bäst 
chans och vi ändrar inget, säger 
Lars I Nilsson.

8 Sauron Pil, P. Untersteiner 18%
– Sauron Pil tränar på och vinner 
ofta. Alla skorna åker av den här 
gången och så rycktussar. Det 
var synd att vi fick det här läget 
och spåret drar ned möjlighe-
terna, säger Peter Untersteiner.

9 Goliath Boko, F. Persson 1%
– Han har toppform med tanke på 
hur han känns för dagen. Han är 
bäst i ledningen dock och med 
tanke på det måste jag ligga lite 
lägre än vad jag hade gjort från ett 
framspår. Han ska väl ha plat-
schans med maxklaff. Han går som 
på slutet, säger Fredrik Persson.

10 Cantona America, P. Ingves 11%
– Gjorde ett bra lopp senast och 
höll ändå hem trots hårt tryck i 
ledningen. Jag tror att han är bra i 
ordning och det är en outsider, tror 
Johan Untersteiner.

11 Doyoucash In, J. Untersteiner 4%
– Doyoucashin gjorde ett bra lopp 
senast och jag tror på en bra 
insats igen. Om det löser sig från 
det här spåret kan Doyoucashin 
vara bland de tre främsta. Mina 
hästar är bra och duger i klassen, 
säger Johan Untersteiner.

12 Prosperous, J. Takter 21%
– Har vunnit fem av åtta lopp och 
är bra för klassen. Prosperous kan 
vinna, men det måste klaffa lite 
också med tanke på läget, säger 
Marcus Lindgren.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Dealwithakiss, C. J. Jepson 1%
Positiv senast. En platsrysare.

2 Mamasan, K. Widell 6%
– Hon är jämn och säker och var 
bra som fyra på Mantorp senast. 
Hon gick med skor då men nu kan 
det bli tal om barfotakörning. Hon 
är värd en seger och även om det 
är hårt emot så tycker jag inte att 
man ska räkna bort henne helt, 
säger Anton Sverre i stallet.

3 Violet Hill, T. Jansson 3%
– Jag vet inte exakt vad hon möter 
men kan säkert vara med långt 
framme med klaff, säger Ville 
Karhulahti i stallet.

4 Xperia Knick, K. Haugstad 6%
– Svarade för en riktigt positiv 
avslutning i Stoeliten senast. Det 
är det bästa lopp hon gjort i år. Om 
det klaffar kan hon vara topp tre, 
säger Johan Untersteiner.

5 Lavidaloca de Vie, P. Lennart. 21%
Läs vad Stefan Melander tror om 
chanserna i sin krönika.

6 Unstirred Drink, E. Adielsson 4%
– Har gjort bra lopp i skymundan 
på slutet men hon springer för det 
mesta på tufft motstånd vilket gör 
att det inte blir så många segrar. 
Får hon loppet så kan hon mycket 
väl vara bland de tre. Lite osäkert 
med balansen, säger Svante Båth.

7 Zahara Goj, B. Goop 23%
– Hon fick inte chansen senast. 
Det blir knappast några ändringar 
till den här starten. Spåret är väl 
inte det bästa, men Zahara Goj är 
så pass kapabel att man alltid har 
lite förhoppningar på henne när 
hon startar, säger Anton Sverre.

8 Double Exposure, Ö. Kihlström 16%
– Hon gav ett läckert intryck från 
sidan senast och kusken verkade 
nöjd. Det är väl så man vill ha en 
comeback. Hon ser ut som hon ska 
i jobben och vi hoppas att hon gått 
framåt. Det behöver dock stämma 
till från det här läget och vi kör nog 
likadant igen, säger Pär Pergenius 
i stallet.

9 Quebec C.D., M. H Nielsen 9%
– Hon var inte kurant i kvalet till 
Stoderbyt. Har fått vila lite och 
tränat på ett tag nu med sikte på 
Breeders’ Crown efter det här. Jag 
tycker att hon fick ett bra smyg-
läge och vill att hon får ett snällt 
lopp. Hon har bara gått 1.22 full 
väg inför detta och behöver loppet. 
Det blir skor och öppet huvudlag 
nu, säger Peter G Norman.

10 Come and Dream, U. Ohlsson 8%
– Var fin senast och hon känns 
väldigt bra. Nu fick hon i och för 
sig ett bakspår men jag tror ändå 
att hon har vissa möjligheter i det 
här loppet. Jag ändrar ingenting, 
säger Tomas Malmqvist.

11 Patricia Zaz, K. Eriksson 3%
– Kim känner henne väl sedan 
tidigare och det är ett plus. 
Patricia Zaz är faktiskt så pass bra 
i ordning att vi är optimistiska trots 
läget, säger Andreas Lövdal.

12 Gisele de Veluwe, P. Linderoth 1%
– Hon har för dåligt läge. Det är ett 
lopp längs sargen som gäller och 
får hon med sig en slant är det bra, 
säger Andreas Lövdal i stallet.

RANKNING
  8 Sauron Pil  
  2 Global Race.
12 Prosperous
11 Doyoucash In
10 Cantona Am.
  7 Global Take.
  5 Gaya di Quat.
  1 Demokritos F.
  6 Unona
  4 Onrush Face
  9 Goliath Boko
  3 Hives

RANKNING
  5 Lavidaloca de.
  8 Double Exp.
  7 Zahara Goj
  9 Quebec C.D.
  4 Xperia Knick
  2 Mamasan
10 Come and D.
  1 Dealwithakiss
11 Patricia Zaz
  3 Violet Hill
  6 Unstirred D.
12 Gisele de V.

 WTIDSRANKEN: 13,6: 8 Sauron 
Pil. 13,7: 7 Global Takeover, 10 Cantona 
America. 14,1: 2 Global Raceway.

 WTIDSRANKEN: 13,0: 6 Unstirred 
Drink, 11 Patricia Zaz. 13,2: 10 Come 
and Dream. 13,6: 7 Zahara Goj.

4 VOLOCITY DE VIE (V86-6)

 ”En ojämn häst med ganska 
hög kapacitet, inte att lite på, vi 
ligger lite lågt nu eftersom han 
haft dåligt med startmöjligheter. 
Utrustning: Troligen skor, 
troligen öppet huvudlag.
5 LAVIDALOCA DE VIE (V86-8)

 ”Fick vi stryka för förkylning, 
är normalt en tuff madame som 
är startsnabb, räknas lite (men 
hur tidigare sjukdom påverkar 
vet vi inte förrän klockan 
ringer). Utrustning: Troligen 
barfota fram, skygglappar.

11 OCEANIC CLEARANCE (V75-2)

 ”Fick för sig att galoppera 
senast, var lite stressad, 
berodde nog på voltstarten, 
svårt läge som så ofta, men har 
kapacitet att dyka upp där 
framme. Utrustning: Ev barfota 
fram, halvstängt huvudlag.
1 NUNCIO (V75-5)

 ”Hade tränat i ungefär två 
månader före comebacken 
senast, då gjorde han allt rätt. 
Utrustning: Barfota fram (om 
banan tillåter), öppet huvudlag.

”TARZAN” OM SINA STARTANDE HÆSTAR  
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@expressen.se
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