
3XXXDAG XX MÅNAD 20XX

FØRSVARAR TITELN? Finishen i Prix de Belgique, med Bird Parker etta, Bold Eagle tvåa och Readly 
Express trea. Tarzan har feeling för att tvåan blir etta när det gäller som mest. Foto: STALLTZ

TRAV

BOLD EAGLE 
VINNER NÆR 
DET GÆLLER

Bike på Jaguar Hill
HH10HWeekendHFun blev 

skrikhäst senast då han var 
överlägsen i ett V75-lopp. 
Kortare distans nu och 
främsta motbudet 1HJaguarH
Hill låter det påställt kring. 
Snack om jänkarvagn för 
första gången i karriären!

Spännande regidebut
HH5HStronghold är snabb ut 

och lär leda loppet länge. 
Men står han emot  
9HVolocityHdeHVie och  
12HDaniHBoko till slut är 
frågan? Spännande regide-
but på Volocity de Vie som 
nu tränas av Nurmos.

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

V86 XPRESS
• BERGS˚KER/SOLVALLA I KVÆLL

M.H. FANTOMET
Norsk gäst i kallblodsloppet 
som bör hävda sig väl.

GLOBAL THUNDER
Fin form, bra läge och rätt 
distans. Många plus där!

LINCOLN LAWYER
Blir hårt spelad men dödens på 
Magnifik Brodde blir tufft.

PERFECT KING
Stark häst men är känslig för 
banunderlag. Kan bli strul.2 ROLIGA P˚ 
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Stefan Melander: Ørnens tränare brukar 
kunna plocka fram en nyckel när det krävs 
Alla skäller på Bold Eagle.

För att han ”bara” blivit tvåa 
tre gånger i rad.

Men jag tycker han ser fin ut. 
Och fransmännen vet ju vilket 
lopp de vill vinna!

Tränaren är grym, SébastienHGua-
rato brukar kunna plocka fram en 
nyckel när det krävs för att få till 
Bold Eagle.

Jag tror på sandträning nu de 
sista två veckorna, att han går 
barfota i loppet – och då skulle jag 
nog inte räkna bort honom, inte 
alls. 

Dessutom kan kusken FranckH
Nivard köra med små marginaler.

Ser att det är två andra hästar 
som är ungefär lika oddssatta, 
Readly Express och Propulsion.
4 Propulsion får en månad mel-

lan loppen. 
DanielHRedén vet säkert vad han 

gör, men tror han skulle behövt ett 
lopp.
4 Readly Express fick inget 

riktigt preparelopp senast med 
hårda sista 1 000 meter.

Båda kan vara på målfotot.
MmM Men spelvärdet tror jag sitter i 

Bold Eagle.
Nu är det ju bättre att ni spelar 

hemma i Sverige än i Frankrike.
Men är ni där nere så spela där 

man tippar ettan, tvåan, trean, 

fyran, femman i rätt ordningsföljd. 
Omsättningen kan bli 500 miljoner. 
Jag återkommer till ordningsfölj-
den nästa vecka. Men den 
fjärde hästen att fundera 
på redan nu är BirdHPar-
ker som ju kommer med 
två raka. 

Är ruggigt stark. 
Vann till över 40 gånger 

med skor på senast. 
Kommer vara ännu 

bättre i Pd’A.
Den femte hästen att 

spela är BellinaH
Josselyn. Har strulat 
en massa för den 
hästen. 

Men har ganska bra 
känsla för att hon är minst 
på plats.

- - -
Nästa vecka ska de börja 

med GPS i Frankrike, på den stora 
banan på Vincennes blir det extra 
roligt att följa varje häst under 
loppen (där kan det ju vara rörigt 
att hålla koll på alla).

Hoppas fransmännen får till det 
bättre än i Sverige. Så att man kan 
följa varje häst så exakt att man i 
efterhand kan kolla upp tempot för 
respektive häst i varje meter längs 
loppet. 

Det vore till stor nytta för spelare 
att kunna se exempelvis om hästen 
gått 1.10 mitt i loppet och fått mjölk-
syra därav. 

Eller exakt hur fort det gick sista 
300 för en ”nästa gång-
are”.

- - -
ReadyHCash var pappa 

till ettan, tvåan, trean i 
Prix de Belgique. 

Otroligt imponerande 
av en avelshingst. 

Hans avkommor har 
en explosivitet som ger 
en otrolig skjuts till 
deras ångvältar.

Fransmännen har ju 
stängt många lopp för 
hästar födda i USA.

MmM Men skulle de få in 
mer amerikanskt blod i sin 
avel tror jag att fransmän-
nen skulle bli helt över-
lägsna.

VINNAREN
 H10 Week-

end Fun var 
en fin vinnare 
senast och 
han får tipset 
igen trots 
bakspår över 
kort distans.

UTMANAREN
 H1 Jaguar 

Hill lär laddas 
mot spets och 
tränare/kusk 
Claes Sjöström låter påställd då 
han planerar att köra med bike!

VINNAREN
 H9 Velocity 

de Vie är en 
stark häst 
som gör 
spännande 
start för Timo 
Nurmos. 
Vinner 
direkt?

UTMANAREN
 H5 Strong-

hold är klart 
startsnabb 
och taktiken är given, det är 
ledning hela vägen som gäller.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Jaguar Hill, C. Sjöström 36%
– Formen är bra men det här blev 
ett ganska tufft lopp och Weekend 
Fun imponerade på mig senast. 
Men bakom den tycker jag ändå 
att min ska räknas tidigt. Jag 
laddar för ledningen och kanske 
sätter på en jänkarvagn nu, säger 
Claes Sjöström.

2 Global Thunder, A. Eriksson 8%
– Allt ser bra ut. Hästen har form 
och fått ett bra läge över passande 
distans. Han kan öppna bra men 
kusken får avgöra taktiken. 
Hoppas vi är med långt framme, 
säger Henrik Larsson.

3 Harry Ruda, U. Eriksson 2%
– Han satt fast med gott om sparat 
senast, jag var verkligen jättenöjd. 
Han kändes jättefin i fredagsjob-
bet och allt är väl. Loppet blev 
tuffare än jag trodde men det är 
fina pengar att köra om. Men jag 
tror att vi ska vara med och kämpa 
om det. Hoppas vi slipper dödens, 
då är vi med som sagt. Han går 
som senast, vi får se vilken vagn 
det blir, säger Pär Ländin.

4 Uposatha, D. Wäjersten 1%
– Hon är snabb ut men vi möter 
tufft motstånd. Vi får prova en bit 
från start och sedan smyga med, 
säger Hans Swedin.

5 From the Mine, M. Melander 3%
– Han är startsnabb och vi siktar 
på ledningen. Får han den tror jag 
han blir svår att slå och jag tycker 
spelarna ska passa honom, säger 
Catarina Norqvist.

6 Favorite Boko, O. A Lindqvist 3%
Tyvärr ingen kontakt men hästen 
gick bra efter galopp senast och 
kan vara ett skrällbud.

7 Lindsey Vonn, M. P Djuse 0%
– Hon håller fin form men möter 
för bra hästar från dåligt läge. Jag 
ligger lågt, säger Martin P Djuse.

8 Showman Brodde, K. Moberg 15%
– Har knallform för dagen och vid 
segern senast fanns det en hel del 
sparat. Han kommer säkert att 
göra ett bra lopp den här gången 
också men läget drar givetvis ned 
våra möjligheter en del. Trots det 
känner jag mig inte slagen och kan 
Kim bara hitta ned i en vettig 
position så tror jag att han slutar 
långt framme, säger Svante Båth.

9 Highland Park, R. Bergh 4%
- Han gick okej senast men 
behöver klaff från bakspår över 
kort distans. Håller jämn fin form, 
tycker Preben Sövik.

10 Weekend Fun, R N Skoglund 28%
– Han var jättebra senast. Jag 
hoppas att det går fort från 
början och att han inte behöver 
gå på redan 800 kvar igen. Men 
han tål det också och jag tror att 
sprint är en liten fördel. Jag tror 
han kommer att vara långt 
framme. Inga ändringar, säger 
Daniel Wikberg.

11 Staro Kickback, P. Linderoth 1%
– Han håller bra form men har 
svårt läge över opassande distans 
mot bra hästar så jag ligger lågt, 
säger Per Linderoth.

12 So Nobel Gede, L. Nylander 0%
Bör få svårt att segerstrida härifrån.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Gravity Falls, K. Haugstad 15%
– Han är upp och ner i prestatio-
nerna. Läget är sämsta möjliga då 
han är spänd från start, men 
annars är det lämpligt motstånd, 
säger Kenneth Haugstad.

2 Enge Lincoln, M. H Nielsen 1%
– Han gick rätt så bra i skymundan 
senast och har skött sig flera 
gånger i rad nu vilket är glädjande. 
Läget är bra och vi får inrikta oss 
på en smygresa igen. Jag är nöjd 
om han är bland de fem. Inga 
ändringar, säger Peter G Norman.

3 Inception, M. Lindblom 0%
– Han var lite blek senast, var het 
innan loppet och lade bort kraft. 
Han har ett hyggligt läge och 
hoppas att han är förbättrad nu. 
Han är rätt snabb ut men bäst i 
rygg. Han går som på slutet, säger 
Juhani Partanen.

4 Vidivici C.C., M. Djuse 9%
– Jag var nöjd med honom efter 
uppehåll senast. Hästen tål inte 
göra jobbet själv så vi får köra på 
chans, men klaffar det maximalt 
kan vi vinna, säger Mattias Djuse.

5 Stronghold, C. Eriksson 20%
– Han har väldigt bra kapacitet 
och förutsättningarna med 
framspår nu passar klart bättre då 
han går bättre i ledningen. Jag får 
ladda för spets och köra där, säger 
Christoffer Eriksson.

6 Spot Bi, K. Eriksson 4%
– Han kom lite på vingel senast, vi 
ville inte köra till dödens för tidigt, 
och det blev för långt fram. Han är 
ganska snabb från start, vi får 
prova en bit. Han duger bra i 
klassen när han är i form. Vi brukar 
skifta huvudlag, kanske norskt nu, 
säger Stefan P. Pettersson.

7 Kabanoss, T. Jansson 1%
Har inte vunnit på länge och får slå 
ur underläge den här gången.

8 Un Dernier Rire, E. Adielsson 5%
– Han har bra form men var ute på 
en opassande bana senast. Från 
det här läget får vi ligga lågt, säger 
Ville Karhulahti.

9 Volocity de Vie, J. Kontio 12%
– Han har tränat bra men är 
ändå lite svårbedömd. Jag tyckte 
han travade bra i kvalet och 
fungerar han så kan han vinna 
direkt, säger Andreas Lövdal i 
stall Nurmos.

10 Floh G., D. Spangenberg 3%
– Man vet aldrig vart man har 
honom, men när han sköter sig 
kan han leverera starka insatser 
och senast var han bra. Det var 
ingen snabb bana då och felfri kan 
det vara en rolig outsider, säger 
Thorsten Tietz.

11 Don’t Look Down, Ö. Kihlström 2%
Lär köras på chans. Får svårt.

12 Dani Boko, U. Ohlsson 28%
– Jag hade ju lovat vinst senast, 
men det kanske man inte ska göra 
nu från spår tolv då det finns ett 
par bra emot. Men jag tror ändå på 
bra chans och att det är 500 meter 
längre nu är en fördel. Går det 
sakta tål han att köras fram i 
dödens. Eventuellt ghostvagn för 
första gången, men inte bestämt 
ännu, säger Micael Broberg.

RANKNING
 10 Weekend Fun
  1 Jaguar Hill
			2	Global	Thunder
		8	Showman	Br.
		5	From	the	Mine
		9	Highland	Park
		3	Harry	Ruda
		4	Uposatha
11	Staro	Kickb.
		6	Favorite	Boko
 12 So Nobel Gede
  7 Lindsey Vonn

RANKNING
 9 Volocity de Vie
  5 Stronghold
12 Dani Boko
	10	Floh	G.
		1	Gravity	Falls
		4	Vidivici	C.C.
		6	Spot	Bi
		8	Un	Dernier	R.
   3 Inception
  2 Enge Lincoln
11 Don’t Look D.
  7 Kabanoss

 WTIDSRANKEN: 13,5: 8 Showman 
Brodde. 13,7: 2 Global Thunder. 13,8: 
5 From the Mine. 14,0: 3 Harry Ruda.

 WTIDSRANKEN: 14,5: 5 Strong-
hold. 14,7: 1 Gravity Falls.  
15,0: 8 Un Dernier Rire, 12 Dani Boko.
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Stefan  
Melander
sport 
@expressen.se
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Ready Cash. Pappa till de tre första häs-
tarna i Prix de Belgique. Foto: KANAL 75


