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QAHAR Q.C. Trivs bra med sin duktiga skötare Susanne Lilja. Hästen startar 
i V75 på lördag med god vinstchans över passande distans. Foto: STALLTZ
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DET HADE VARIT 
DRØMMEN FØR 
V˚R TRAVSPORT

Här var det öppet...
HH3HBusHÅ. är snabbast men 

kommer troligen att släppa. 
4HSheherazadeHFace låter 
det bra på med spännande 
ändringar. Kan leda runt 
om. 12HLauraHSånna tål att 
göra en del jobb själv och 
måste passas.

Ny Nurmos-vinnare?
 HÖppen spetsstrid men      

7HEldoradoHB. kanske är 
mest angelägen? 4HVikensH
BeerHHunter ska inte 
räknas bort i spetssnacket 
heller. 3HFairplayHPellini 
är stark och rejäl. Måste ha 
vettig chans utan galopp.

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

V86 XPRESS
• BERGS˚KER/SOLVALLA I KVÆLL

4 BJÖRLIFANT
Bättre än vad raden visar och 
ganska kapabel. Luring i V86-1.

11 INEEDYOURMONEYMUM
Lättas troligen i balansen. Bra 
fart och kan överraska i V86-4.

8 LOME ANNAR
Kan mycket väl vinna i V86-1, 
men lite väl hårt betrodd.

7 PAPILJOTTE
Hårt betrodd i V86-7, men kan 
nog behöva loppet i kroppen...2 ROLIGA P˚ 

 V86 I KVÆLL 2 AVSLAG P˚ 
V86 I KVÆLL

Stefan Melander: Varför inte göra det 
ordentligt om man ändå ska bygga nytt? 
Svensk travsport behöver en 
nytändning.

Jag vet hur.
Bygg en riktig tv-bana mitt 

i landet!

Jag längtar efter den dag vi får en 
stor tv-bana som flaggskepp för den 
svenska travsporten.

Läckrast vore det med en svensk 
variant av franska nationalarenan 
Vincennes. Tänk en bana om 
2 000 meter och ett upplopp på 
mastiga 400. Eller åtminstone en 
milebana som i USA. Med lite plane-
ring borde det gå att få till båda.

En ny bana med tv-stolpar var 
hundrade meter som bara har 
tv-produktionen i fokus, det är ju 
ändå ingen som går på trav nu för 
tiden.

Tanken slog mig när Örebro 
tävlade i lördags kväll.

I Örebro är banan alltid dålig då 
bankroppen mer eller mindre är 
helt slut.

Lika slut är allt runt omkring 
banan.

Visserligen finns planer att bygga 

en ny bana om 1 200 meter, men 
varför inte göra det ordentligt om 
man ändå satsar? 

MmM Det vore drömmen för travet 
att få en sådan bana mitt i Sverige.

- - -
Apropå Örebros lördagstävlingar. 

I lördags när vår kassako V75 var 
utlånad till Norge tävlade ändå tre 
svenska banor på hemma-
plan.

Jämför man prispeng-
arna från de tävlingarna 
med spelet inser man att 
dessa tävlingar inte kan 
vara annat än en ren 
förlust.

Men det är inte bara 
ekonomi som gör att jag 
är skeptisk till dessa 
tävlingar.

MmM Personalen 
måste ju få ledigt 
någon gång, annars är 
det uppförsbacke.
Låt spelbolaget visa lopp 

från Sydafrika eller Harstad 
om det måste finnas spel-
objekt på lördagskvällarna. 

Vi aktiva måste ju få vila någon gång. 
- - -

En nyhet. Jordbruksverket har 
infört att man måste ha en uppställ-
ningsplats för hästarna.

Men ur spelarnas perspektiv 
måste det synas i startlistorna för 
de tränare med verksamhet på flera 
ställen. Det är skillnad att värdera 

om PetterHLundbergs 
häst har rest från Eskils-
tuna eller Boden…

- - -
Montésporten kommer 

allt starkare.
I Sverige är det nästan 

bara brudar som rider, 
i Frankrike är det 
märkligt nog tvärtom.

Men eftersom det är 
samma tjejer som rider 

alla lopp tycker jag att 
man måste införa ett 
system med vikter.

MmM Vikten är betydelse-
full och det som kan ge 
lärlingarna chansen att 
slå sig in bland de eta-
blerade.

VINNAREN
 H4 Shehera-

zade Face 
kanske kan 
hitta till 
spets? En del 
spännande 
ändringar och 
får förstatip-
set, men 
öppet lopp!

UTMANAREN
 H12 Laura 

Sånna tål att 
göra en del 
själv.

VINNAREN
 H3 Fairplay 

Pellini är 
stark och tuff 
och gillar den 
långa 
distansen. 
Stall Nurmos 
hästar går 
fortsatt bra 
och det här 
kan vara en 
ny vinnare.

UTMANAREN
 H7 Eldorado B. kommer även han 

att bli hårt spelad. Startsnabb.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Nymphe d’Inverne, M. Viklund 6%
Tuffare emot nu. Platsskräll?

2 Scarlet O’Cara, J. Westholm 15%
– Galopperade i voltstart senast, 
stark i loppen innan det och 
gynnas av autostart. Tufft mot-
stånd, kan dyka upp på en plats. 
Inga ändringar, säger Jörgen.

3 Bus Å., C. Åkerlund 1%
Räcker inte till.

4 Sheherazade Face, U. Ohls. 20%
– Har gjort tre topplopp i rad och 
senast spurtade hon jättebra. 
Jag är nöjd med henne. Vi ska 
ändra lite. Helstängt och 
jänkarvagn, hoppas det ger lite 
effekt, säger Markus Pihlström.

5 Jade Zon, A. Wallin 6%
– Hon gick bra senast, över 
förväntan, och kommer att gå 
framåt till detta. Vi har ett bra läge 
och kapacitetsmässigt duger hon, 
jag tror att hon kan under 15 även 
på denna distans, men hon är 
valpig av sig, säger Anders Wallin.

6 Chookdi, T. Pettersson 5%
– Har varit fullt godkänd i två 
starter. Hon satt fast näst senast 
och gången efter gick det verkligen 
fort till slut. Förutsättningarna är 
lite bättre för hennes del mot-
ståndmässigt jämfört med senast 
och jag tror på en fin insats. Vi gör 
inga ändringar, säger Svante Båth.

7 Papiljotte, P. Linderoth 16%
– Hon har skött vinterträningen 
bra och är ingen tokig häst i 
grunden. Det blir knappast någon 
barfota-bana på onsdag, men det 
hade nog inte varit aktuellt ändå. 
Hon har ju gått med skor i alla 
starter hittills men lite längre fram 
på säsongen kan det bli aktuellt 
och det kommer nog att passa 
henne då. Skulle vi komma till från 
start från sjundespåret är det 
kanske en outsider, säger Per.

8 Julia Sånna, H. Bergh 1%
Kan en del men pausat. Formen?

9 Ava, H. Olofsson 5%
Vill ha smyglopp. Platschans.

10 Taxi Jane, O. A Lindqvist 0%
Inget för vinnarspelarna.

11 Mud Memory, T. Eklöf 1%
– Hon känns på topp, eller ganska 
bra i alla fall. Hon var riktigt bra vid 
segern men sedan har det varit lite 
problem. Men kändes uppåt 
senast. Med rätt ryggar kan hon 
skjuta till bra. Troligen open eye och 
utan bomull, säger Tobias Eklöf.

12 Laura Sånna, R. Dunder 20%
– Laura Sånna verkar allt bara bra 
med. Vi förstod att vi skulle få ett 
dåligt läge när vi anmälde. Det 
krävs lite flyt härifrån, men har vi 
det så är hon inte slagen. Vi väntar 
med barfota, säger Robert Dunder.

13 Carlos Merci, J. O. Olsen 0%
Vinnarviljan? Fel läge dessutom.

14 Carlos Texi, R. N Skoglund 2%
– Läget gör att det blir svårt för 
oss, konstaterar Rikard.

15 Il Nostro, M. P Djuse 3%
– Har varit hos oss sedan i mitten 
av januari och det känns som en 
rejäl häst. Jag tror att hon skulle 
vara gynnad av att tävla utan skor 
fram, säger Martin P Djuse.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Lovely Boy, T. J Gustafsson 3%
Diffus form. Bäst trea-fyra?

2 M.T.Knight Rider, K. Frick 1%
– Jag tror att han håller rätt så bra 
form. Distansen har ingen bety-
delse, han är allround vad gäller 
det. Vi får väl ladda iväg en bit men 
kusken sköter det taktiska. Vi får 
se banan, om det går att köra 
barfota runt om gör vi så, säger 
Kjell O Jonsson.

3 Fairplay Pellini, K. Eriksson 30%
– Han är lite osnabb och får 
därför ofta tunga lopp. Men 
hästen är bra och jag tycker att 
han går ner lite i klass den här 
gången. Läget är bra och jag 
tycker att han måste räknas, det 
är nog vår bästa chans på 
onsdag, säger Andreas Lövdal.

4 Vikens Beer Hunter, N. Braekken 6%
– Vi köpte honom i november och 
det har varit en positiv bekantskap 
som bara blir bättre och bättre. 
Jag tror inte att 2 640 meter är 
negativt och han är den största 
anledningen till den här utflykten. 
Från ett bra läge tror jag nog att vi 
är med där framme. Vid fin bana 
kan det bli barfota bak nu, säger 
Noralf Braekken.

5 Buckle Up Pellini, M. B Svedberg 1%
– Han har tränat på här hemma 
under vintern. Han var sjuk under 
förra sommaren och senare under 
året blev det känning i ett gaffel-
band. Orkesmässigt ska det vara 
bra men han behöver lopp. Jag har 
inga större segerförhoppningar 
och kör gärna snällt. Vi kör med 
skor, säger Markus B Svedberg.

6 Tiger Marke, J. Kontio 1%
– Formen är väl okej, men jag vet 
att han kan bättre än vad han 
visat. Han är medelsnabb från 
början och vi får väl se vart han 
hamnar. Det var ett par tuffa emot 
och min förhoppning sträcker sig 
till en tredje- eller fjärdeplats. Det 
ser ut att bli kallt på onsdag och 
det blir nog fortsatt skor, säger 
Mikael Selin.

7 Eldorado B., H-O. Sundberg 24%
– Han känns fin men senast blev 
det lite fel då han inte kom förbi 
ledaren, banan var lite lös och 
sedan slog han ihop. Han var fin i 
ett lätt jobb i fredags. Om jag 
laddar får vi se, det är debut på 
distansen. Men det tror jag att han 
klarar. Vi kör som på slutet, säger 
Hans-Owe Sundberg.

8 Rorri Bris, U. Eriksson 1%
– Rorri Bris avslutade fint senast 
och det känns som om formen är 
fortsatt uppåt. Han kanske går 
med mindre brodd, men skor 
oavsett. Vi får hoppas på turen och 
en bra resa, säger Caroline Holm.

9 Dino Dollar, N. Hammarström 1%
– Han behövde säkert loppet 
senast och då fick inte kusken ur 
tussarna. Han känns fin och ska 
kunna vara bättre nu. Kanske inte 
hans distans nu men vi kör lite 
snällare. Vi kör som på slutet, 
säger Jan-Åke Hoas.

10 Jamie Oliver, D. Spangenberg 27%
Toppform. Fäller många med klaff.

11 Cuarto Käbb, P. Lennartsson 5%
Gillar distansen. En outsider.

RANKNING
  4 Sheherazade.
12 Laura Sånna
15 Il Nostro
  2 Scarlet O’Cara
  6 Chookdi
  7 Papiljotte
  5 Jade Zon
  1 Nymphe d’Inv.
  9 Ava
14 Carlos Texi
10 Taxi Jane
  8 Julia Sånna
11 Mud Memory
13 Carlos M.
  3 Bus Å.

RANKNING
   3 Fairplay Pellini
  7 Eldorado B.
10 Jamie Oliver
   4 Vikens Beer H.
  5 Buckle Up P.
11 Cuarto Käbb
  1 Lovely Boy
  8 Rorri Bris
  9 Dino Dollar
   2 M.T.Knight R.
  6 Tiger Marke

 WTIDSRANKEN: 15,5: 2 Scarlet 
O’Cara. 15,6: 14 Carlos Texi. 15,7: 9 Ava. 
15,8: 11 Mud Memory. 15,9: 12 Laura S.

 WTIDSRANKEN: 14,7: 3 Fairplay 
Pellini. 15,4: 4 Vikens Beer Hunter.  
15,6: 7 Eldorado B. 15,8: 10 Jamie Oliver.

 
3 Regina Brodda (V86-2)

 ” Har varit en liten besvi-
kelse och har därför fått träna 
på i backen. Hon är svårbe-
dömd och jag är nöjd med 
pengar. Utrustning: Barfota 
fram och öppet huvudlag.
11 Auto Relight (V86-2)

 ” En kanonfin häst men i 
årsdebuten ligger vi lågt från 
ett dåligt läge. Tror dock att 
han kommer få ett bra år. 
Utrustning: Skor runt om och 
öppet huvudlag.
10 Digital Flash (V86-4)

 ” Hon är riktigt på gång och 
gjorde ett bra lopp senast. Här 
borde hon ha platschans. 
Utrustning: Skor runt om och 
öppet huvudlag.
8 Oceanic Clarence (V86-6)

 ” Hon var en liten besvikelse 
senast men är inte så tokig i 
grunden. Hon ska streckas. 
Utrustning: Barfota fram och 
öppet huvudlag.
11 Qahar Q.C. (V75-1) 

 ”Tror galoppen senast berodde 
på att han gick utan skor. Han 
älskar distansen och måste 
räknas tidigt. Utrustning: Skor 
runt om och öppet huvudlag.
7 Total Recall (V75-4)

 ” Han har gjort det fantastiskt 
bra i comebacken med tanke på 
att han fick vila ett helt år i 
hagen innan. Han har varit bra 
varje gång och utvecklas för 
varje start. Utrustning: Eventu-
ellt kör vi barfota runt om den 
här gången och eventuellt med 
ett helstängt huvudlag, vi får se 
på tävlingsdagen.

”TARZAN” OM SINA  
STARTANDE HÆSTAR

HÆNG MED I V˚R LIVERAPPORT FR˚N V86 I KVÆLL
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