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MONTÉ P˚ KUPONGEN. Massa snack om vilken sulky en häst går med, i monté är det vikten som gäller. Foto: STALL TZ
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EN VIKT(IG) DETALJ 
ATT H˚LLA KOLL P˚

Stark trio gör upp
HH4HReadyHRibb kan säkert 

komma till täten efter en 
bit. 8HNakodaHGoj kanske 
kommer i en andravåg?  
11HCoktailHFortuna var 
mycket fin senast och kan 
bli tung att stå emot. Dock 
skor på nu ska sägas.

Maler han ner allt?
HH5HSandrnghamHHanoverH

är kvickast och laddas. 
Släpper sedan till 6HStarH
AdvisorHJoli? Även 2HBan-
ditHHornlineHkan vara med 
och stöka. 9HOrderHtoHFly 
hoppas på tempo. Kan 
komma flygandes då.

V86-7 3 140 meter, auto V86-8 2 140 meter, auto

V86 XPRESS
• BERGS˚KER/SOLVALLA I KVÆLL

12 NAROLD VOX
Debut i monté i V86-3. Kan 
mycket väl passa för sadel.

4 DONNA DI DAMGÅRD
Rejäl senast. Utan galopp är 
hon intressant i V86-6.

5 MAHARANI DE BARODA
Kan missgynnas av skor på i 
V86-4. Bara en av flera...

11 CAUSE I CAN
Utan tvekan fart för att vinna, 
men svårt läge i V86-6.2 ROLIGA P˚ 

 V86 I KVÆLL 2 AVSLAG P˚ 
V86 I KVÆLL

Stefan Melander: Det borde bli mer fokus 
på vikten – som påverkar loppen mycket
Fransmännen är travets mest 
hemmablinda publik.

I vinter finns chansen för 
svenska spelare att tjäna 
pengar på att tippa blågult där 
nere.

Med eller utan skor brukar vara 
samtalsämnet.

Nu är det med eller utan sulky.
Jag skojar lite. Det snackas alltså 

om jänkarvagn eller vanlig vagn.
Självklart finns det hästar som 

påverkas. Men de flesta går faktiskt 
med vanlig vagn.

Och jag tycker att det blivit för 
mycket surr.

MmM Nu när montésporten tar plats 
på stora streckspel finns det större 
anledning att hålla koll på en detalj: 
vikten.
4 Vikten är ju avgörande i galop-

pen, där kan det skilja många meter 
beroende på hur mycket hästen har 
att springa runt med på ryggen.
4 I Frankrike får man i många 

montélopp en viktlättnad om hästen 
rids av en lärling. Det kan vara 
55 kilo för en lärling och 63 för en 
professionell jockey. Spelarna är 
uppmärksamma på det.
4 I Sverige är det 67 kilo minst 

som gäller i alla montélopp. Men en 
del är tyngre. Och en del måste ha 
på sig vikter vilket inte är så bra för 
hästen. Det är för stora skillnader 
på jockeys, tycker jag.

Jag tänker att 67 kilo är för 

mycket och att det generellt behöver 
bli mer fokus på vikten, det gör sån 
skillnad i hur det går i loppen.

- - -
Apropå Frankrike är det Prix du 

Bourbonnais till helgen:
4 Bold Eagle fick en hovböld 

senast och blev struken. Kanske blir 
lite mer passiv styrning nu jämfört 
med om han haft ett lopp i kroppen.
4 Propulsion såg riktigt bra ut, 

om Daniel Redén pratade om 
40-procentig form så är det väl 50 
nu. Fattas hälften alltså... Jag tror 
ändå att han kommer dyka upp där 
framme även om ÖrjanHKihlström 
brukar köra lugnt.
4 Lionel ska köras av Björn 

Goop. Kan vara bland de 
tre.
4 Carat Williams 

kommer med sex raka. 
Samma tränare som Bold 
Eagle som säger att är det 
nån som kan hota ”Örnen” 
i Pd’A så är det den här.
4 Bird Parker är 

ruggigt stark.  
Liksom Valko Jenilat.

Fransmännen 
spelar 1-5 i ordnings-
följd i mål. Det är det 
stora spelet för dem.

Oftast spelar de på sina 
egna och jag tror att de får 
in sina favoriter på de tre 
första platserna.

MmM Min ordning: Carat 

Williams, Bold Eagle, Valko Jenilat, 
Propulsion, Lionel, 

- - -
Vi borde förresten prata mer om 

de svenska hästarna.
Jag tänker då inte på Propulsion 

och Nuncio som är födda i USA, 
eller Twister Bi i Italien, eller 
Lionel i Norge.

ReadlyHExpress är däremot 
svenskfödd och väntar till julhelgen 
med att kvala in till Prix 
d’Amérique via ett årgångslopp.

Det är några svenskfödda som har 
vunnit: GigantHNeo,HMaharajahH
ochHInaHScot. Även den här är 
grymt bra. Läge för svenska spelare 
att stjäla hem pengar från de fran-

ska potterna i vinter när 
fransmännen har tippat 
på hemmalaget?!

- - -
Solvalla kör på söndag 

samtidigt som Vincen-
nes. Normalt brukar de 
hävda att det är 550 
personer. Men senast de 
körde var det 489. 
Normalt brukar det ju 
bara vara aktiva som 

räknas in, så det var 
färre aktiva än vanligt.

MmM Bättre nästa år när 
Solvalla får egna tävlings-
kvällar på tisdagar.

- - -
MmM Nuncio-nytt: startar 

nästa onsdag på Solvalla!

VINNAREN
 H11 Coktail 

Fortuna 
rundade allt 
via mäktiga 
sista 800 
meter senast 
i debuten för 
team Bergh. 
Kan ju inte gå 
barfota nu.

UTMANAREN
 H4 Ready 

Ribb borde 
kunna hitta till ledningen. Och där- 
ifrån blir han intressant.

VINNAREN
 HEtt lite 

lurigt lopp 
avslutar 
omgången.      
9 Order To Fly 
är van att gå i 
tuffa säll-
skap. Blir det 
ett högt 
tempo är han 
extra gynnad.

UTMANAREN
 H3 Indoor Voices är bättre än vad 

raden ger sken av. Visade fortsatt 
form i spurten senast. 

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Betel Am, K. Åkerlund 2%
– Han kom bort lite senast och 
formen är nog rätt så okej för 
dagen. Men det är ett tufft lopp 
och han får smyga med och ta vad 
som bjuds. Det är nog inget hett 
bud för att vinna, säger Preben 
Sövik i stallet.

2 Fille Jubb, D. Wäjersten 1%
– Han var bra senast. Fille Boko 
kan hänga med i alla farter när han 
vaknat på rätt sida. Jag är 
övertygad om att han tar led-
ningen, men han ska inte köras där 
utan vi släpper till någon bra rygg. 
Han kan säkert ta en liknande 
placering som senast, säger Micael 
Broberg.

3 Taffy, U. Eriksson 2%
Fast senast. Kan vara bland de tre.

4 Ready Ribb, U. Ohlsson 42%
– Hästen kommer i bra form och 
har spännande förutsättningar. 
Gillar distansen och det vore 
intressant om han kom till spets, 
för där trivs han fint. Några bra 
emot men jag tycker att han ska 
streckas tidigt på V86-spelet, 
säger Anton Sverre.

5 Coal Trader, M. Melander 1%
– Han fick ett vilsamt lopp senast 
och hade kunnat vara längre fram 
om det löst sig bättre och formen 
är bättre än raden. Han har provat 
3 640 meter en gång och det var 
inget problem. Löser det sig tycker 
jag att han ska räknas tidigt. Inga 
ändringar, säger Catarina Norqvist.

6 Mellby Brunello, P. Linderoth 1%
Jagar pengar i första hand.

7 Todays Butterfly, T. Pettersson 1%
– Har löpt godkänt på slutet men 
det är väl inget segerbud i det här 
loppet från detta spåret. Hon gick 
bra med skor senast och det blir 
heller inga andra ändringar. Vi får 
ligga lågt vad gäller chansen, säger 
Henrik Svensson. 

8 Nakoda Goj, N. Westerholm 13%
– Han kändes jättefin i debuten 
och jag kunde inte begära mer. 
Han känns bra efter det och loppet 
kommer lägligt i tiden. Vi får se 
upplägget, det är ju ett rätt så litet 
fält. Han ska räknas med chans 
igen och jag kör precis som senast, 
säger Nicklas Westerholm.

9 Codebreaker, R. N Skoglund 1%
– Han har lite bättre form än raden 
och har fått ett passande smyg-
läge. Jag är inte främmande för att 
han kan vara trea-fyra, säger 
Preben Sövik i stallet.

10 Eder Bob, K. Widell 15%
Visat toppform. Med i platsstriden.

11 Coktail Fortuna, J. Norberg 23%
– Han var riktigt bra i debuten 
för oss och sköter jobben bra. 
Han har gått över alla distanser i 
Norge så den biten behöver man 
nog inte vara orolig för. Jag tror 
att han kan vara ännu bättre 
med förra loppet i kroppen och 
det är vår bästa chans på 
V86-spelet, säger Preben Sövik.

12 Fredrik Laday, H. Svensson 0%
– Han håller ingen toppform och 
det var inte rätta trycket i honom 
senast. Vi måste ligga lågt 
härifrån, säger Henrik Svensson.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Nato Dream, S. Melander 1%
Läs vad Stefan Melander tror om 
chanserna i sin krönika.

2 Bandit Hornline, R. Bergh 11%
– Han var ute på en svår bana i 
Eskilstuna senast och någon fara 
med formen ska det inte vara. Det 
ser ut att vara ett jämnt lopp och 
klaffar det med resan så är han 
nog inte helt borta. Bandit 
Hornline är inte den typen som ska 
göra så mycket jobb själv, säger 
Preben Sövik i stallet.

3 Indoor Voices, Ö. Kihlström 25%
– Var tvåa senast och hästen var 
bra då. Spurtade bra över lång 
distans. Hon är inte så snabb från 
start men mer stark till slut. En del 
tuffa möter hon men vi tycker att 
hon ska räknas med chans. Ett 
rygglopp hade varit bra så hon 
slipper göra allt jobb, säger Julien 
Fontaine i stallet.

4 Alkalizer Am, J. Takter 24%
– Alkalizer Am är i sitt livs form. 
Han missgynnas av att tävla med 
skor, men är inte iskall för det. Jag 
tycker att Alkalizer Am bör räknas 
tidigt, då han kan gå rejält till slut, 
säger Marcus Lindgren. 

5 Sandrngham Hanover, L. Witasp 1%
– Han gick bra senast och det är 
lopp i främre träffen som han ska 
ha och smyga med. Han verkar 
hålla formen. Vi hoppas att han 
kan ta en slant, vinna är alltid 
svårt för honom numera. Lätta 
skor nu, men det är nog ingen 
större grej. Jag laddar iväg från 
början och sedan släpper vi, säger 
Leif Witasp.

6 Star Advisor Joli, K. Eriksson 23%
– Han har inte startat på ett litet 
tag, var lite sämre senast. Jag var 
besviken då. Det är positivt med 
skor för honom då han går nästan 
lika bra på det. Jag hoppas på en 
bättre insats än senast och spets 
vore givetvis bra. Tycker att han 
ska räknas om han kommer till 
ledningen, säger Sofia Aronsson.

7 Highspeed Call, B. Goop 4%
– Synd på läget då det är många 
snabba invändigt. Intressant med 
ny kusk den här gången. Distansen 
är väl inte optimal men han gick 
bra i monté över den. Han kommer 
att gå med utrustning så att han 
andas genom näsan, så gick han 
även på Åby under sadel. Skor på 
fungerar och han är väl en 
outsider, säger Nicklas Pettersson.

8 Raffinos, K. Haugstad 1%
– Senast var det comeback och 
hon satt fast och kusken var nöjd. 
Kanske behöver hästen ett lopp till 
i kroppen. Men Indoor Voices har 
bättre chans, säger Julien 
Fontaine i stallet.

9 Order to Fly, P. Lennartsson 9%
– Han känns fin och allt verkar 
bra. Haft ett mindre uppehåll men 
har tränat på. Han har gått utan 
skor en tid men nu är det lika för 
alla. Han är van rätt hårda gäng 
och ska kunna vara bland de tre 
främsta. Han är inte vässad, men 
har gått sina rutinjobb, upplyser 
Linda Nyman i stallet.

10 Origo Tilly, T. Jansson 1%
Vilat. Behöver nog lopp i kroppen.

RANKNING
 11 Coktail For.
  4 Ready Ribb
  8 Nakoda Goj
 10 Eder Bob
  1 Betel Am
  5 Coal Trader
  9 Codebreaker
   3 Taffy
  6 Mellby B.
  7 Todays B.
12 Fredrik Laday
  2 Fille Jubb

RANKNING
  9 Order to Fly
   3 Indoor Voices
  6 Star Advisor J.
  4 Alkalizer Am
   2 Bandit Horn.
  7 Highspeed Call
10 Origo Tilly
   8 Raffinos
  5 Sandrngham.
  1 Nato Dream

 WTIDSRANKEN: 15,4: 11 Coktail 
Fortuna. 15,5: 4 Ready Ribb. 15,7: 1 
Betel Am. 15,8: 12 Fredrik Laday.

 WTIDSRANKEN: 12,3: 9 Order to 
Fly. 13,5: 4 Alkalizer Am, 6 Star Advisor 
Joli. 13,7: 3 Indoor Voices.

8 KABANOSS (V86-2)

 ”Har ganska hygglig form, 
men inget för vinnarspelarna. 
Huvudlag: Eventuellt öppet.
2 DIGITAL FURCOLA (V86-4)

 ”Är inte så tokig, men räcker 
ej till för vinna, platschans från 
läget. Huvudlag: Troligtvis öppet.
8 DIGITAL PROMISE (V86-4)

 ”Är säkert starkaste hästen 
i loppet, men räcker ej fram 
ändå, nöjda med att hon är 
trea-fyra. Huvudlag: Öppet.
1 NATO DREAM (V86-8)

 ”Gick jättebra i senaste 
starten, men vi har svårt att 
hitta vettiga lopp, nöjda med 
pengar. Huvudlag: Öppet.

”TARZAN” OM SINA STARTANDE HÆSTAR  
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