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BLICKAR FRAM˚T. Nuncio jobbar bra. Nästa start blir antingen på Solvalla eller i Frankrike.  Foto: STALLTZ

TRAV

Jag har en Prix 
d’Amérique-idé

Hon står på tur
HH1HPastellHTilly kan 

säkert hålla upp spåret, 
men är bäst i ryggar. 
3HQuantumHEstelle kan få 
överta? 15HOlympiaHGold 
hade rubbet sparat senast 
och står på tur för seger. 
Kan krossa allt!

Starten avgör..?
HH1HFeriaHdeHMayo försö-

ker hålla upp spåret men 
5HFudgeHÅs är snabb på 
rätt dag. Även 7HWellHDoneH
laHMarc vill till täten. Med 
tempo ska man nog passa   
3HIoanaHHanoverHsom är 
bättre än raden.

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

V86 XPRESS
• BERGS˚KER/SOLVALLA I KVÆLL

4 BETEL AM
Fått en del hårdhet från V75. 
Väl lite spelad i V86-5.

9 ALVENA VALVA
Galopp under attack senast. 
Form för skräll i V86-7.

5 GLOBAL TOUCHDOWN
Kan få svar om spets och är då 
lite sårbar i V86-5. 

6 JUNI HÅLERYD
Åter efter längre frånvaro. Och 
stallet ligger lågt i V86-8.2 ROLIGA P˚ 

 V86 I KVÆLL 2 AVSLAG P˚ 
V86 I KVÆLL

Stefan Melander: Men jag är inte så säker 
på att de övriga tränarna kommer nappa 
Jag har ett förslag till de andra 
tränarna som siktar mot Prix 
d’Amerique.

Men jag är inte helt säker på 
att de nappar...

I kväll kör Solvalla ett lopp utan 
spel. Anledningen: vårt stall har sju 
av nio hästar.

”No betting”, alltså.
MmM Lite konstigt kan jag tycka ur 

mitt perspektiv. Alla kuskar måste 
ju köra för bästa möjliga placering 
i alla lopp.
Det har hänt en gång förut för oss, 

då hade vi ALLA hästar i ett lopp på 
Eskilstuna. Även då stoppades spel.

Även en gång när ScarletHKnight 
vann på Romme var det samma sak, 
ett fåtal hästar med och vi tränade 
alla. Men då tilläts spel. Kanske var 
det före någon ändring?

- - -
Ett travprogram ska vara heltäck-

ande.
Det var heligt när StigHEriksson 

var sekreterare på Solvalla under 
många, många år.

Men nu tillåts flera Solvallahästar 
som startade i söndags vara ute 
redan i kväll. 

- - -

Mycket surr om Prix d’Amerique 
redan nu. Om hästarna framför allt.

Men även om kuskarna.
Vem ska köra ReadlyHExpress 

osv? Jag får själv meddelanden från 
managergubbar som vill leja in 
catchdrivers på Nuncio. De göre sig 
inget besvär för tillfället.

MmM Tycker att det skulle vara 
roligast om alla tränare kör häs-
tarna själva i loppet.
Jag föreslår att Daniel Redén kör 

Propulsion, Sébastien 
Guarato kör Bold Eagle, 
Timo Nurmos kan väl ta 
Readly Express, Jerry 
Riordan på Twister Bi och 
jag kör Nuncio!

Deal?
Men så kommer det så 

klart inte bli. Catchdri-
vers är ju givet nuförti-
den. Ägarna vill ha de 
vassaste kuskarna 
och tränarna hinner 
inte med allt.

MmM Men det vore kul. 
MmM Och nån av oss kör 

kanske själv...
- - -

Det verkar bra med 
Nuncio efter segern på 

Bergsåker. Han har gått i backen 
men inte så hårt.

Nu är han igång.
4 Jag har anmält honom till Prix 

de Bretagne i helgen. Om det blivit 
oväder här hemma hade jag nog åkt 
ner nu.
4 Men väderprognoserna är 

hyggliga, så det finns en liten chans 
att det trots allt blir en Sverigestart 
25 november på Solvalla. Annars 
10 december, då nästa B-lopp körs 

på Vincennes. Tror alltså 
inte att vi startar 
i Frankrike redan i hel-
gen.

- - -
V75 i Norge på lördag.
Tycker de här loppen 

borde gå i Sverige i stäl-
let. Och att vi delat ut 
pengar till svenska 
hästägare. Om man 
ändå ska ha utländska 

omgångar för spelets 
skull, så kör dem på 
söndagar. Gärna fler 
dubbla V75-omgångar 
lördag-söndag.

MmM Men slarva inte bort 
världens bästa spel på 
lördagar.

VINNAREN
 H15 Olympia 

Gold fick inte 
chansen 
senast. Såg 
vass ut 
bakom hästar 
– och vi är 
inne på snabb 
revansch.

UTMANAREN
 H3 Quantum 

Estelle har 
gått starkt en 
längre tid. 
Given.

VINNAREN
 H1 Feria de 

Mayo har ett 
perfekt läge 
och det blir 
laddning för 
spets. Inte 
alls givet att 
det lyckas 
dock...

UTMANAREN
 H7 Well 

Done la Marc 
vill hemskt 
gärna till ledningen. Även hon 
alltså. Ska ses med chans.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Pastell Tilly, P. G Norman 25%
– Hon fick max senast och jag var 
nöjd med henne, det var jämnt 
tryck på loppet och det kändes rätt 
att släppa. Det var bra för den 
mentala biten. Hon känns väldigt 
fin i jobben. Lite enklare emot nu 
och ledningen vore intressant. 
Räknas, säger Peter G Norman.

2 Clinoh Olympic, K. Åkerlund 1%
Glest mellan segrarna. Tufft igen.

3 Quantum Estelle, T. Pettersson 29%
– Hon ser fin ut. Vi får se om det 
blir skor eller inte. Hon har fötter 
för barfota runt om, vilket vore en 
fördel, säger Jenni H Åsberg.

4 Lacquer and Lace, U. Ohlsson 9%
– Vi ska prova med skygglappar 
för första gången, men det är tufft 
emot och att vinna blir nog svårt, 
säger Markus Pihlström.

5 So Gå Imponera, M. Melander 2%
Tuffare nu än senast. Inte het.

6 Nuisance Face, J. Norberg 1%
– Hon är snabbare i volt än auto 
och vi får väl gasa, men det får inte 
bli dödens. Jag har sagt hela året 
att hon är bättre än raden och jag 
vidhåller vid det. Borta ska hon 
inte vara. Vi kör vidare med skor, 
säger Madelene Wikstén.
2 160 m:

7 Global Teardrop, D. Wäjersten 12%
Besvikelse senast. Bara outsider.

8 Ellieann, O. A Lindqvist 4%
– Hon kändes bra senast, hon 
räckte bara inte till. Ibland kan hon 
göra ruskigt bra lopp och då duger 
hon. Men vi får köra lite på chans 
och se vad det finns att åka med 
till slut, säger Ove A Lindqvist.

9 Alvena Valva, U. Eriksson 3%
– Har bra form, galoppen senast 
tar jag på mig. Mina två är nog 
ganska jämna med de här förut-
sättningarna, säger Per Linderoth.

10 Julia Kaulitz, R. N Skoglund 0%
Ingen toppform för dagen. Nej.

11 All Time la Marc, S. H Osterl. 1%
– Hon kämpar på skapligt men det 
är ett tuffare lopp nu. Pengar vore 
bra om hon kunde fixa och jag tror 
inte att det är något för spelarna. 
Hon kommer att tävla som hon har 
gjort, säger Henrik Svensson.

12 Todays Butterfly, H. Svensson 1%
– Står bättre inne i loppet än min 
andra (nr. 11) och jag tycker att 
hon var bra senast. Men det kan 
ändå bli svårt att vinna härifrån. 
Kan det bli hyggliga pengar är vi 
nöjda. Barfota igen, säger Henrik.

13 Lisa C.D., R. Pöllänen 1%
Ingen seger i år. Plats som bäst.

14 Guinea Boko, J. Östman 2%
– Hon är svår att bedöma, såg 
stressad ut senast och kan lätt bli 
spänd när det är hårdare emot. På 
det viset är läget lämpligt för att 
smyga med. Fart finns i grunden 
men hon är svårbedömd. Skor 
igen, säger Lars-Göran Söderberg.
2 180 m:

15 Olympia Gold, P. Linderoth 10%
– Hon var inte speciellt trött 
senast och formen är klart bra. 
Hon kommer att göra ett bra lopp 
igen och ska inte vara helt 
golvad. Inga ändringar, säger Per.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Feria de Mayo, K. Haugstad 17%
– Verkar hålla formen och läget 
är ju intressant. Kusken får 
avgöra taktiken, det beror på hur 
hon känns bakom bilen. Jag änd-
rar inget och hoppas det går bra 
igen, säger Susanne Stenund.

2 April Love D.E., K. Widell 2%
Inte så tokig. En rysare på läget!

3 Ioana Hanover, Ö. Kihlström 14%
– Hon var helt okej senast. Vi 
provade barfota runt om och det 
fungerade, det var en snabb 
avslutning på loppet. Vi får hoppas 
på körning och hon kan gå framåt 
med lopp i kroppen. Det blir 
troligen barfota igen och hon ska 
räknas tidigt, anser Julien 
Fontaine i stallet.

4 Legoholm Zon, O. Kylin-Blom 5%
– Hon gjorde ett jättebra lopp 
bakom Bula Bula Am senast. Nu 
fick hon ett bra läge och distansen 
passar henne bra. Hon känns som 
den hetare av mina två, säger 
Sofia Aronsson.

5 Fudge Ås, T. Andersen 1%
– Hon håller fin form och känns fin 
hemma, tog senaste loppet bra. 
Hon har gått en hel del snälla lopp 
och det har gjort gott för henne. 
Hon är lite ojämn från start, kan 
öppna snabbare på hårda banor 
upplever jag det som. Hon kommer 
gå barfota igen vid fin bana, säger 
Troels Andersen.

6 Juni Håleryd, P. Untersteiner 29%
– Juni Håleryd är ett fint sto som 
kommer tillbaka efter skada. Jag 
ligger lågt den här gången, säger 
Peter Untersteiner.

7 Well Done la Marc, B. Goop 23%
– Hon var jättebra senast i 
comebacken som hon vann trots 
en tuff öppning. Vi tror givetvis att 
hon går framåt lite med det loppet i 
kroppen, men läget är lite långt ut 
på vingen och det är svårt att veta 
vart hon kommer att hamna. Men 
Well Done la Marc är en av dem 
som ska räknas och det blir inga 
ändringar, säger Anton Sverre i 
stallet.

8 Fourteenosix, J. Wiman 1%
Iskallt läge, måste få svårt.

9 Brokad Brodda, E. Adielsson 3%
– Senast var hon sämre, tappade 
lite trav då banan var hård. 
Formmässigt är hon ganska bra 
fortsatt och hon kan speeda bra 
om det klaffar. Troligen skor nu, vi 
får se hur det påverkar henne, 
säger Ville Karhulahti.

10 Ma Running, J. Takter 4%
– Var okej senast och har ett bra 
smygläge på onsdag. Med rätt resa 
kan hästen vara bland de tre 
främsta och det blir barfota runt 
om vad gäller balansen, meddelar 
Jörgen Westholm. 

11 Rainbow of Nando, K. Eriksson 0%
– Var ursäktad av en tuff öppning 
senast och den här gången får hon 
ett snällare lopp. Hon är inte så 
tokig men från det här läget måste 
vi givetvis ha hjälp på vägen. Inga 
ändringar, säger Sofia Aronsson.

12 Amour Memory, J. Kontio 1%
Bra form men jagar främst pengar 
med tanke på spåret.

RANKNING
15 Olympia Gold
  3 Quantum E.
  1 Pastell T.
			9	Alvena	Valva
		4	Lacquer	and.
		8	Ellieann
		7	Global	Tear.
14	Guinea	Boko
		6	Nuisance	Face
		2	Clinoh	Olympic
13	Lisa	C.D.
12 Todays But.
  5 So Gå Impon.
11 All Time la.
10 Julia Kaulitz

RANKNING
  1 Feria de Mayo
  7 Well Done la M.
  3 Ioana Hanover
			4	Legoholm	Zon
		2	April	Love	D.E.
10	Ma	Running
		6	Juni	Håleryd
		9	Brokad	Brodda
11	Rainbow	of	N.
		5	Fudge	Ås
 12 Amour Mem.
  8 Fourteenosix

 WTIDSRANKEN: 13,4: 15 Olympia 
Gold. 14,1: 8 Ellieann. 14,5: 1 Pastell 
Tilly. 14,6: 12 Todays Butterfly.

 WTIDSRANKEN: 12,6: 7 Well Done 
la Marc. 12,7: 1 Feria de Mayo. 12,8: 
9 Brokad Brodda. 13,0: 4 Legoholm Zon.

2 ALFA MARE (V86-4)

 ”Var	förkyld	i	somras,	är	på	gång	nu,	inte	så	tokig,	bättre	för	varje	
start.	Utrustning:	Skor,	öppet	huvudlag.
5 DIGITAL MUSIC (V86-4)

 ”Har	gjort	två	starter	efter	uppehåll,	lite	svårbedömt	med	henne.	
Utrustning:	Ev	barfota,	ev	skygglappar.
6 MICHIS ACCELERATOR (V86-4)

 ”Den	som	har	bäst	form	av	hästarna,	ganska	stark,	avslutade	bra	senast.	

Utrustning:	Skor,	öppet	huvudlag.
12 CARGO DOOR (V86-4)

 ”Kanske	högst	kapacitet,	men	måste	ligga	lite	lågt	på	läget.	Utrust-
ning:	Barfota,	skygglappar.
7 DIGITAL PERFORMER (V86-6)

 ”Kanonfin	häst,	grymt	bra	i	dödens,	taskigt	läge,	chans	om	det	löser	
sig	efter	vägen.	Utrustning:	Barfota,	öppet	huvudlag.

”TARZAN” OM SINA STARTANDE HÆSTAR  

HÆNG MED I V˚R LIVERAPPORT FR˚N V86 I KVÆLL
 WFØLJ TÆVLINGARNA LOPP FØR LOPP 4 LÆS TRAVSPELBLOGGEN – DAGENS BÆSTA SPEL – VARJE DAG19.30
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@expressen.se
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