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REVANSCH? Tarzan tror att Bold Eagle har god chans i årets Elitlopp.  Foto: KANAL 75

TRAV

Readly inte redo 
till Elitloppet? 

Spets och slut, tack
HH3HAmazingHDynamiteH

med halvstängt huvudlag 
försöker men 7HBroadwayH
Appolo borde vara snab-
bare. 5HPicasso kan vara 
med och stöka också. Vid 
vild körning ska man passa 
1HFrozen som är stark.

En Very bra häst
HH11HVeryHKronos är en 

mycket kapabel häst som 
blir spännande att se. Körs 
snällt i comebacken? 
I sådana fall så kanske 
ledande (?) 3HBornHUnicorn 
kan gå undan till vinst. Vi 
stänger på två streck.

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

V86�XPRESS
•�JÆGERSRO�OCH�SOLVALLA�I�KVÆLL

7 VISCOUNT
Lopp i kroppen och bra i 
grunden. Bevakas i V86-4.

11 TAHITI JOURNEY
Bättre än raden och känns 
skojig som skräll i V86-6.

1 WILMA LEGGROWBACH
Kan inte utnyttja spåret och 
behöver tur i V86-1.

5 PICASSO
Vettigt läge i V86-7 men ska 
främst ses som ett platsbud.2 ROLIGA P˚ 

 V86 I KVÆLL 2 AVSLAG P˚ 
V86 I KVÆLL

Stefan�Melander: Jag tror inte att Nurmos 
stjärna kommer till start sista helgen i maj
Årets sämsta spel?

Att Readly Express vinner 
Elitloppet.

Segern i Prix d’Amérique var 
naturligtvis fantastisk.

Men nu tror jag inte att ReadlyH
Express kommer till start sista 
söndagen i maj.

TimoHNurmos brukar ha koll på 
grejerna och tiden är för kort.

Här är min genomgång med de 
aktuella Unibetoddsen:

- - -
4 READLYHEXPRESS 3,25... tror 

inte att han startar, Elitloppet om en 
månad, för mig är det omöjligt att 
han kan gå två heat då utan att ha 
startat på så länge och ännu inte är 
anmäld till lopp.

4 BOLDHEAGLE 3,65... mycket 
högre än bankräntan, måste vara 
ett fantastiskt odds, kommer troli-
gen att spara krafterna till finalen i 
år, blir det varmt kan segertiden bli 
ruggig, hästen är outstanding i 
Europa.

4 PROPULSION 3,65... blir 
spännande, har kapaciteten, topp-
chans att vara tvåa.

4 CYBERHLANE 12,50... nån sa 
att en femåring inte kan starta i 
Elitloppet, personligen tycker jag ju 
att en fyraåring kan det och defini-
tivt en femåring som den här häs-
ten, som han ser ut är han självskri-
ven på Solvalla. Toppchans att 
vinna exempelvis Copenhagen Cup, 
intressant i Elitloppet också

4 RINGOSTARRHTREB 16,00... 
har chans att vinna Olympiatravet 

redan på lördag och jag tror att han 
är med i Elitloppet också, etablerat 
sig i toppen.

4 DIAMANTEN 18,00... skulle 
vara kul om han var med, men tror 
inte han kommer starta, det blir ett 
långlopp nästa helg tror jag och jag 
gissar att StigHHHJohansson matchar 
honom för nästa års Elitlopp, Prix 
d’Amérique eller liknande.

4 BELINAHJOSSELYN 25,00... 
kommer inte, Jean-MichelHBazire 
kommer inte till Elitloppet.

4 FERRARIHBR 25,00... går nog 
att övertala så att det blir en norsk 
deltagare, men vinner inte.

4 DAYHORHNIGHTHIN 30,00... 
kanske blir så att JohanHUnterstei-
ner får två med i Elitloppet.

4 MUSCLEHHUSTLE 45,00.... 
”Berghar’n” backar inte, vill säkert 
vara med

4 CALLHMEHKEEPER 
50,00... lite seg från start 
men stark till slut, DanielH
Redén vill vara med i alla 
stora lopp, om han får 
chansen kommer han att 
starta.

4 CRUZADOHDELAH
NOCHE 50,00... är på 
gång nu, tror att han 
kommer vara med där. 
Vassare redan på 
lördag i Olympiatravet.

4 LIONEL 50,00... 
visserligen äldre nu, men 
gissar att 1 600 fortfarande 
är lite för kort för honom 
och räknar inte med Lionel 
i Elitloppet i år, de vill 

säkert vara med.
PERFECTHSPIRIT 50,00... går 

Kungapokalen och laddar för Sprin-
termästaren, jag tror inte på full 
satsning mot Elitloppet i år.

UZAHJOSSELYN 50,00... är redan 
inbjuden, allround och kan nog gå 
bra, men ingen vinstkandidat.

Det var 15 aktuella hästar. Jag tror 
som sagt inte att alla startar. Så det 
blir nog mycket snack om plats 16, 
och 15, och 14. Som det brukar. 

MmM Fast det borde vara mest surr om 
nummer 1, det är Bold Eagle för mig.

- - -
Vad gäller sporten kan jag bli 

heltokig när sportcheferna på 
travbanorna skriver ut treårings-
lopp på lunchtrav.

Obegripligt.
4 Proffstränare behöver jobba då.

4 Hästägare är på 
jobbet.

MmM Man kan ha hobby-
hästar på luncherna. Om 
man måste ha lunchlopp 
för att det ska bedrivas 
nummerspel.

- - -
Olympiatravet på 

lördag är ett ruggigt bra 
spellopp 

Day or Night In kan 
vinna, ZenitHBrick kan 
vinna, Ringostarr Treb 
kan vinna, Cruzado Dela 
Noche kan vinna. 

MmM Kanske fler också. 
Men välj den av de fyra du 
har mest feeling för, alla 
de har tydlig chans.

VINNAREN
 H7 Broadway 

Appolo har 
förvisso spår 
en bit ut men 
han är snabb 
i benen och 
många av de 
invändiga bör 
släppa. Vi 
singlar.

UTMANAREN
 HÖppet 

bakom men trots att det handlar 
om årsdebut kan det vara läge att 
passa 3 Amazing Dynamite.

VINNAREN
 H11 Very 

Kronos är en 
ruggigt 
kapabel herre 
när han 
sköter sig. 
Rundar nog 
alla felfri.

UTMANAREN
 H3 Born 

Unicorn är en 
lovande sort. 
Spännande 
om han når täten och då kan det 
bli en rolig duell!

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Frozen, P. Ingves 11%
– Han var jättebra senast och han 
verkar fortsatt fin. Han är bara 
okej från start men stark till slut 
om det löser sig. Han står sig bra 
mot de danska hästarna i alla fall. 
Han har gått barfota runt om på 
slutet och det blir samma nu, säger 
Marc Bank Nielsen.

2 Rajah Press, K. Oscarsson 1%
Skaplig i V75 senast. Lite väl hårt 
emot denna gång.

3 Amazing Dynamite, K. Ecce 15%
– Han har sett fin ut i vinter. Jag 
har kört 17 två varv med honom i 
jobb som snabbast. Han är en av 
dem som kan vinna. Han är inte så 
snabb ut men rätt rejäl. Går med 
skor och sedan ett halvstängt 
huvudlag, det är nytt. Han går 
troligen med vanlig vagn, säger 
Ken Ecce. 

4 Hanna Banker, P. Untersteiner 2%
– Hon ska övergå till avel inom 
kort och kommer inte att göra så 
många starter till. Jag tror inte att 
Hanna Banker räcker till vinst och 
det blir bara barfota fram, säger 
Flemming Jensen.

5 Picasso, F. Jensen 21%
– Han känns bra och jag tror att 
den lite sämre insatsen senast var 
en tillfällighet. Jag räknar med en 
bra insats från honom, platschans 
ska det vara. Han går barfota runt 
om, säger Flemming.

6 Shogun D.K., M. Pilenberg 1%
– Han har fått starta i monté ett 
tag i förhoppning att han ska tända 
till igen, han har ju blivit lite till 
åren. Han gick bra till slut efter 
galoppen senast. Spåret är jag rätt 
så nöjd med eftersom han öppnar 
bra med spår lite längre ut. Får han 
ett lopp i den främre träffen är han 
inte helt borta även om jag inte är 
direkt super-optimistisk. Vi kör 
barfota bak, en bike med stång på 
vänster sida samt att vi provar ett 
halvstängt norskt huvudlag för 
första gången, säger Mikael 
Pilenberg.

7 Broadway Appolo, J. Unterst. 39%
– Var fin vid segern senast. Det 
blir full laddning från start och vi 
har bra chans om vi kommer till 
ledningen. Det blir norskt 
huvudlag och jänkarvagn. Och 
skorna åker av, säger Johan.

8 Amour du Coglais, J. Juel 2%
Klart godkänd bakom Takethem 
senast. En outsider trots spåret.

9 Alex Tröjborg, C. Eriksson 2%
Hängde med skapligt i tufft gäng 
senast. Platsskräll i bästa fall.

10 Dollar Access, K. Olsson 2%
– Han har ett hyfsat läge och 
tränar bra hemma så jag räknar 
med en fin insats. Hoppas på 
tempo för då är han stark till slut. 
Han kommer troligen att gå 
barfota bak igen, inget annat nytt, 
säger Mats Olsson. 

11 Tango Vang, J. Takter 4%
– Han var fin vid segern senast. 
Men nu möter han flera bra hästar 
och det lär väl gå fort hela vägen. 
Jag tror inte på någon vinstchans 
och är nöjd med en premie. 
Barfota fram och skor bak, säger 
Peter Jensen.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Vidivici C.C., M. Djuse 3%
– Han kändes bra senast och har 
gått fint en längre tid, det fanns 
krafter kvar. Rygglopp nu är nog 
det bästa och vi får väl ligga lite 
lågt med tanke på motståndet. 
Gränsfall med hovarna, det kanske 
blir barfota fram, säger Mattias 
Djuse.

2 Hawk Cliff, J. Kontio 13%
– Han var lite seg i kroppen senast 
och behövde det loppet. Han 
kommer nog att vara lite vassare 
denna gång och han sköter jobben 
på ett bra sätt. Jag har inte läst på 
motståndet så noga men det borde 
vara ett tidigt bud, säger Andreas 
Lövdal i stallet.

3 Born Unicorn, P. Lennartsson 15%
Läs vad Stefan Melander tror om 
chanserna i sin krönika.

4 Fonda Boko, T. Jansson 3%
– Han tränar på väldigt fint efter 
senast. Han kan öppna riktigt bra 
men jag vet inte hur vi gör från 
start, det avgör kusken. Det är bra 
emot och jag ser nog helst en rygg-
resa. Han kommer att gå med skor 
igen, säger Ulrika Wällstedt.

5 Västerbo Highscore, U. Eriks. 14%
– Han gick rätt bra senast, det var 
inget tempo under vägen och då är 
det jobbigt. Han är inte så snabb ut 
och kan hoppa vid laddning. Han 
duger rätt bra i sin klass. Det blir 
nog barfota bak, meddelar Björn 
Röcklinger.

6 Star Treatment, K. Haugstad 1%
– Star Treatment var oförklarligt 
dålig senast, dock har vi inte hittat 
några fel och därför provar vi igen, 
säger Kenneth Haugstad.

7 Liam Dana, J. Westholm 2%
– Tränar fint inför sin comeback, 
gör säkert ett bra lopp men möter 
ett par bra konkurrenter. Inga 
ändringar, säger Jörgen Westholm.

8 Flashing Victory, M. Marais 0%
– Hon känns rätt så bra, gick ett 
jobb inne på Solvalla i 25-fart i 
torsdags. Nu har vi ett svårt läge 
och det var ett par vassa emot, 
Very Kronos till exempel. Jag 
ligger lite lågt med tanke på läget 
också men hon är snabb ut och 
har spetsat från spår åtta. Vi kör 
barfota, säger Christer Otterström.

9 Cool Action, J. Oscarsson 0%
Anonym senast och måste visa 
bättring. Smyger för en peng.

10 Missing the Blues, K. Widell 2%
Var förbättrad senast på barfota-
balans. Lite hårdare emot nu, bara 
ett skrällbud.

11 Very Kronos, E. Adielsson 45%
– Visade enorm kapacitet under 
fjolåret men samtidigt uppträdde 
han väldigt omoget. Vinterträ-
ningen har han skött enligt plan, 
han har även gått ett 15-jobb på 
bra sätt. Jag är övertygad om att 
han kan springa fort direkt i 
årsdebuten men jag ser det 
främst på sikt och det viktigaste 
för mig är att han sköter sig och 
gör ett bra lopp. Skor runt om, 
säger Svante Båth.

12 Pirate Broline, J. Dahlman 0%
Hyfsad form men inte vunnit på 
evigheter. Knappast aktuell.

RANKNING
   7 Broadway Ap.
   3 Amazing D.
  1 Frozen
  8 Amour du C.
  5 Picasso
11 Tango Vang
10 Dollar Access
  4 Hanna Banker
  6 Shogun D.K.
   9 Alex Tröjborg
  2 Rajah Press

RANKNING
11 Very Kronos
  3 Born Unicorn
   5 Västerbo H.
  2 Hawk Cliff
  4 Fonda Boko
  1 Vidivici C.C.
  7 Liam Dana
10 Missing the B.
  6 Star Treatment
   8 Flashing V.
12 Pirate Broline
  9 Cool Action

 WTIDSRANKEN: 13,0: 9 Alex 
Tröjborg. 14,0: 2 Rajah Press. 14,2: 
7 Broadway Appolo. 14,3: 11 Tango Vang.

 WTIDSRANKEN: 15,1: 5 Västerbo 
Highscore, 8 Flashing Victory. 15,3: 
6 Star Treatment. 15,5: 1 Vidivici CC.

 
2 RIGEL FACE (V86-2)

�” Är en väldigt högkapabel 
häst, men är inte att lita på. 
Tränat bra men tyvärr svikit 
två gånger i rad. Han kommer 
att vara med i segerstriden om 
han sköter sig. Utrustning: 
Definitivt skor, troligen öppet 
huvudlag.
9 VINCENT CHASE (V86-4)

�”Tränar väldigt bra, men 
behöver lopp i kroppen. 
Utrustning: Skor och öppet 
huvudlag.
3 BORN UNICORN (V86-8)

�”Tränar bra, har fått ett lopp 
i sig men behöver flera, har nog 
chans på segerstriden ändå tack 
vare sin kapacitet. Utrustning: 
Eventuellt utan framskor, öppet 
huvudlag.
2 EARL VARIERA (V75-4)

�” Tränar bra, har fått två lopp 
i Sverige. Mycket svårbedömt 
att sätta in honom i detta lopp, 
men en outsider! Utrustning: 
Eventuellt barfota, skygglap-
par.
6 CRUZADO DELA NOCHE (V75-7)

�”Kommer definitivt att bli 
mer alert nu när han startar 
vecka vecka, och det klarar han 
också, en hård häst, löser det 
sig så kan han vinna loppet, 
inte omöjligt. Utrustning: 
Barfota fram, troligtvis 
skygglappar.

”TARZAN”�OM�SINA��
STARTANDE�HÆSTAR
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