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BELINA JOSSELYN. Det snygga stoet besegrade nyligen både Propulsion och Bold Eagle.  Foto: STALLTZ
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STJÆRNSTOET 
KAN VARA BÆST

Nordström runt om?
HH10HNancyHAmerica är 

bästa hästen men formen 
verkar inte vara på topp 
och bakspår på Åby är 
alltid ett klart minus. 
Kanske Per Nordström kan 
utmana från spets med 
formstarka 6HDixiHSisu?

Passande uppgift
HH3HStandHBayou ser fin ut 

för dagen och har en 
passande uppgift med bra 
spår och lämpligt mot-
stånd. En tänkbar spik men 
han möter några bra och 
flera som kan öppna.  
1HWestline ska gå i spets.

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

V86 XPRESS
• ̊ BY/SOLVALLA I KVÆLL

5 TRITON’S ANGEL
Fin form och får Erik upp. Kan 
slå till nu i ihåliga V86-2.

2 COOL BELLA
Galopp senast. Jagar revansch 
från bättre spår nu i V86-5.

8 FRANKIE BRODDE 
Svek senast och ska köras i 
ryggar i V86-3. Får långt fram?

10 NANCY AMERICA
Från bakspår över kort distans 
är hon värd att gardera i V86-7.2 ROLIGA P˚ 
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Stefan Melander: Hingstar är oftast bättre 
– men ibland kommer det fram superston
Snacka om en snygg vinnare.

Belina Josselyn slog alla kil-
larna.

Med explosivitetsträning i 
kroppen – men med nästan ing-
enting utanpå den.

Vi fick se en mycket imponerande 
vinnare i Prix de France: Belina 
Josselyn.

Man får konstatera att hon stod 
på tur för seger.
4 Jag följde Jean-MichelHBazires 

preparekörningar i början av vin-
termeetinget. Det är ju tillåtet i 
Frankrike att matcha hästarna så, 
inte köra för vinst i varje lopp utan 
åka med och peppa upp hästarna.
4 Sista månaden innan Prix 

d’Amérique körde han mycket 
explosivitetsträning. Långsamt, 
långsamt och sedan oerhört fort i 
250 meter.
4 Till Prix d’Amérique ryckte 

Bazire skorna och kanske hade hon 
vunnit om det inte blivit en mindre 
galopp i startkaoset? I stället blev 
ekipaget fyra efter att ha gått i 
spåren.

Rättvist får man säga med facit i 
hand att hon nu i Prix de France tog 
ned både Propulsion och BoldH
Eagle. Bazire hade då vässat ytterli-
gare genom att plocka av alla skyd-
den på benen. I Frankrike är de 
annars ganska vana vid att ha en 

massa grejer på hästarna. 
Normalt är hingstarna bättre. 

Men då och då kommer det fram 
superston som slår alla.

Belina Josselyn kommer nog 
fortsätta starta så länge hon är frisk 
även om aveln lockar.

MmM Jag tror hon vinner Prix de 
Paris, det långa loppet över fyra 
kilometer.
Bold Eagle startar inte där utan 

går ut nästa gång i sprinterloppet i 
Cagnes Sur Mer. 

MmM Han har nu sex raka andraplat-
ser. Jag tycker att han var grym nu 
senast efter ett tufft lopp.

- - -
I Elitloppet blir det nog 

revansch för Bold Eagle i 
år.

MmM Men glöm snacket om 
att Belina Josselyn också 
kommer. Bazire vill inte 
köra i Sverige efter 
missnöje med domarna 
och böterna.

- - -
Såg att lunchtravet 

på Romme inte fick 
ihop mer än 4,2 miljo-
ner i omsättning trots 
alla möjliga spelformer. 

Det delades ut 313 000 i 
prispengar.

Jag förstår inte hur de 
får de där lunchtraven att 

gå ihop med alla aktiva och tv-sänd-
ningar.

Har sagt hela tiden att det vore 
bättre att köra senare starttid på 
eftermiddagen. Det skulle under-
lätta för alla om man sköt fram 
starten till klockan 14. Då skulle 
travtränare och skötare hinna jobba 
på förmiddagarna och lirarna 
kanske är mer intresserade till fikat 
än lunchrusningen.

- - -
Gulddivisionen är utanför V75-

kupongen på lördag.
Förstår att det blir hästbrist i 

högsta klassen.
Eftersom det är 30 000 

i förstapris måste man ju 
vinna typ 60 lopp för att 
komma till Guld. Och i 
Silverdivisionen var det 
bara nio anmälda.

- - -
Kul med Bold Eagle i 

Elitloppet. Däremot blir 
det inget sponsrat 
USA-plan, de ska lägga 
pengar på prispengar i 

stället – som jag tjatat 
om – hoppas de håller 
fast vid det. Även om 
Hannelore Hanover väl 
blir utsedd till Årets Häst 
där och tränaren RonH
Burke nog inte är helt 
ointresserad av Solvalla.

VINNAREN
 H10 Nancy 

America har 
matchats 
tufft på 
sistone. 
Möter bara 
ston nu och 
går ner i 
klass. Men 
bakspår över 
kort distans...

UTMANAREN
 H6 Dixi Sisu vann från ledningen 

senast och kort distans nu bör 
vara en fördel. Leder runt om?

VINNAREN
 H3 Stand 

Bayou är 
given tipsetta 
med bra spår 
och fin form. 
En tänkbar 
spik men han 
möter några 
dugliga med.

UTMANARNA
 H7 Pampalo 

gör det ofta 
bra och lär 
prova från start. 9 Roger America 
gör långresa ner till Stockholm...

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Paduca Dream, M J Andersson 1%
Startsnabb häst som hade tur i 
spårlottningen. Känns långsökt att 
vinna men kan bli fina slantar med 
rätt smyglopp från innerspår.

2 Going Diablo, J. Sjunnesson 1%
– Hon gör en av hennes sista 
starter innan hon ska gå till avel 
och träffa Bold Eagle. Formen är 
tveksam och jag ligger lågt, säger 
Peter Untersteiner.

3 Alwaysinblackpedia, J. Takter 12%
– Vann V75 i fjol vid den här tiden 
och hon har alltid gjort bra lopp i 
Sverige. Hon är gynnad av att man 
får ha körspö i loppen. Senast 
gjorde hon comeback efter ett 
längre uppehåll och var tung och 
seg. Men hon har fått ett skarpt 
jobb efter det i förra veckan och 
ska gå framåt rejält med de två 
genomkörarna i sig. Kommer att 
vara bättre nu och står fint inne i 
loppet med bra spår och hon är 
snabb från start. Hon är en av de 
som kan göra upp om segern om 
hon är i full form. Inga ändringar, 
säger Frode Hamre.

4 Hanna Banker, C J Jepson 5%
– Det är bra läge och passande 
distans för Hanna Banker. 
Stämmer det kan hon dyka upp 
bland de tre främsta, säger 
Flemming Jensen.

5 Ultimate Wine, P. Untersteiner 13%
– Hon gör också en av karriärens 
sista starter. Hon gör det bra varje 
gång och känns hetast av mina 
hästar i det här loppet, säger Peter 
Untersteiner.

6 Dixi Sisu, P. Nordström 36%
– Jag brukar inte starta så här tätt 
och det var inte planen från början 
heller men den här propositionen 
var så oförskämt bra åt Dixi Sisu. 
Hon joggades i lördags och allt 
kändes normalt, säger Per 
Nordström.

7 Renda L.B., C. Eriksson 1%
– Hon var okej senast, men det var 
fel distans och startmetod. Det 
passar bättre nu och kusken får 
skicka iväg från början och sedan 
får vi se hur långt det kan räcka. 
Hon kommer att gå som senast, 
säger Admir Zukanovic.

8 Volontary Simplcty, P. Ingves 4%
– Hon känns lika fin som tidigare 
men det var synd på läget. Man blir 
rätt så besviken får man erkänna… 
Med bättre läge hade hon haft 
chans men nu går det inte ens att 
försöka hoppas. Hon kommer att 
gå som hon brukar göra, säger 
Marcus Jönsson.

9 Pandora Face, L. Kolgjini 6%
– Hon var väldigt bra på Vincennes 
som tvåa senast. Från bakspår får 
vi förlita oss till vad de andra gör i 
loppet, jag tänker inte köra fram i 
dödens med henne. Kort distans 
går bra, hon är allround. Jag får 
köra till slut, säger Lutfi.

10 Nancy America, F. Jensen 20%
– Hon kom aldrig riktigt in i 
loppet senast, jag tror inte det är 
någon fara med formen. Synd på 
läget, vi behöver lite flyt på 
vägen för att vinna, men helt 
slagen känner jag mig inte, säger 
Flemming Jensen.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Westline, U. Ohlsson 1%
– Han gick med för korta broddar 
senast och fick inte rätt fäste. Nu 
har vi läge för ledningen och där 
kör vi, det är roligare att se loppen 
från sidan därifrån. Min häst är 
gynnad av spets, jag tror han kan 
vinna, säger Micael Broberg.

2 Malgomaj B., S. Eriksson 1%
– Hon har fått ett bra startspår 
och står bra inne i loppet på 
pengar. Andraspåret i voltstart tror 
jag inte är några problem. Hon ska 
ha rätt smyglopp och får hon det 
kan hon vara långt framme. Inga 
ändringar, säger Petter Lundberg.

3 Stand Bayou, Ö. Kihlström 49%
– Han kändes klart bra i mån-
dagsjobbet och har haft fin form 
en längre tid. Fick äntligen 
utdelning senast. Läget passar 
bra och det ser intressant ut. Jag 
tycker att man ska ha med 
honom på kupongen, säger Pär 
Pergenius i stallet.

4 Mr Miles, M. Friman 0%
Tioåring som startat sporadiskt 
senaste året. Svårt spår och får 
smyga med och jaga pengar.

5 Mellby Brunello, E. Adielsson 2%
Har visat fin form på sistone och 
intressant med Erik upp. Vinner 
inte så ofta och främst platsbud.

6 Alan Wadd, M. Djuse 10%
– Han har gått banjobb på Solvalla 
inför det här på bra sätt. Jag tror 
han kan öppna bra och läget är 
spännande. Vanlig vagn nu när det 
är voltstart, säger Mattias Djuse.

7 Pampalo, K. Widell 15%
– Han har varit jättebra på slutet. 
Jag tycker att han har visat bättre 
moral på sistone och det gör att 
det inte blivit lika många galopper 
heller. Är han lika bra igen borde 
han kunna vara långt framme. 
Ändrar inget, säger Anton Sverre.

8 Oceanic Clearence, U. Eriksson 3%
Läs vad Stefan Melander tror om 
chanserna i sin krönika.

9 Roger America, H. Olofsson 17%
– Han gör det bra varje gång och 
på alla underlag. Det är lite 
galopprisk med voltstart. Min häst 
har gått fina tider på isbana men 
segerchansen får spelarna 
bedöma, säger Hanna Olofsson.

10 Action Launcher, O. Alsén 1%
– Han är så bra han kan vara för 
dagen, även han. Det kändes som 
om han hade kunnat blåsa till dem 
senast om han hade fått chansen. 
Med ett rygglopp kan han säkert 
slå många men det är säkert tufft 
emot. Inget kommer att ändras, 
säger Olle Alsén.

11 Matchmaker As, G. Jansson 0%
Gammal häst som satt fast senast. 
Har fel utgångsläge, behöver tur.

12 Bucks to Burn, K. Haugstad 2%
– Han spurtade lysande efter lite 
strul i sista sväng senast och var 
bättre än vad vi trodde. Han hade 
tränat bra och förhoppningsvis går 
han framåt ytterligare med det 
förra loppet. Nu fick vi sämsta 
spåret och vi får hoppas att det blir 
högt tempo. Jag blir inte förvånad 
om vi är långt framme i sådana fall, 
säger Kenneth Haugstad i stallet.

RANKNING
 10 Nancy America
   6 Dixi Sisu
   9 Pandora Face
   8 Volontary Sim.
  4 Hanna Banker
  5 Ultimate Wine
  3 Alwaysinbl.
  2 Going Diablo
   7 Renda L.B.
   1 Paduca Dream

RANKNING
 3 Stand Bayou
 7 Pampalo
 6 Alan Wadd
 8 Oceanic Cl.
 9 Roger America
 12 Bucks to Burn
 1 Westline
 2 Malgomaj B.
 5 Mellby Brun.
 10 Action Laun.
 11 Matchmaker As 
 4 Mr Miles

 WTIDSRANKEN: 12,7: 10 Nancy 
America. 13,0: 6 Dixi Sisu. 13,1: 8 Volon- 
tary Simplcty. 13,3: 5 Ultimate Wine.

 WTIDSRANKEN: 14,5: 12 Bucks to 
Burn. 14,7: 5 Mellby Brunello.  
14,8: 7 Pampalo. 14,9: 3 Stand Bayou.

2 SIR Q.C. (V86-2)

 ”Är en väldigt kapabel häst, 
kanske ingen superform, men 
tror han går framåt med 
starterna nu. Bra kapacitet och 
duger gott i klassen. Är ju mer 
stark så distansen är ej optimal. 
Huvudlag: Öppet.
8 LEVEL CHANGE (V86-2)

 ”Är jag besviken på, svårt 

läge, nöjda med pengar. 
Huvudlag: Öppet.
10 FLARE (V86-4)

 ”Går bättre och bättre för 
varje start, kan nog vara en 
outsider här. Huvudlag: Öppet.
8 OCEANIC CLEARANCE (V86-8)

 ”En mycket bra häst, har vilat, 
får genomkörare nu, passas 
framöver. Huvudlag: Öppet.

”TARZAN” OM SINA STARTANDE HÆSTAR  
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 WFØLJ TÆVLINGARNA LOPP FØR LOPP 4 LÆS TRAVSPELBLOGGEN – DAGENS BÆSTA SPEL – VARJE DAG19.30

Stefan  
Melander
sport 
@expressen.se

TRAV


