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S˚ KØRS LOPPET
HH2HRi-

baude 
visade bra 
form senast 
och har god 
chans att 
komma till 
spets. 
FlemmingH
JensenH
söker lucka 
åt 1HBelladore och kommer 
ut eftersom det är få hästar 
med. 8HVertigoHN.P. är rejäl 
och kan göra en hel del jobb 
under vägen.

S˚ KØRS LOPPET
HH4HBeaksH

Manello är 
troligen 
tidigt 
främst. 
Kanske 
kommer 
någon från 
mellanvol-
ten och 
testar för 
spets. 
15HEnzoH
Am börjar 
röra på sig 
1 300 från mål.

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

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Belladore, F. Jensen 16%
– Belladore galopperade i 
utgången av sista sväng 
senast på Charlottenlund 
och jag har ingen bra förkla-
ring till varför. Hästen 
kändes bra både innan och 
efter galoppen. Läget kan 
hon inte utnyttja och det blir 
lite chansartat härifrån. Nu 
tycker jag att hon är bra för 
klassen och kommer att göra 
ett fint lopp och det ser ut 
som en vettig chans. Inga 
ändringar, säger Flemming.

2 Ribaude, P. Ingves 13%
– Ribaude var mycket bra 
senast och helt klart så växer 
han en klass när han tävlar 
utan skor på hovarna. Tanken 
är att han ska göra det igen 
om banan är optimal och jag 
tycker att hästen står sig bra 
i den här klassen, säger Anton 
Sverre i stallet.

3 Can Tab, K. Mönster 1%
– Han stod för en svag insats 
senast. Men han blev utan 
rygg och det gillar han inte. 
Vi har kollat upp honom och 
hittar inga fel och jag tror att 
det bara var en humörsak. När 
han vill så är han inte så tokig 
och jag ändrar ingenting, 
säger Knud Mönster.

5 Viveur Bi, C. Eriksson 43%
– Han hamnade lite fel på det 
senast. Han gjorde ett bra lopp 
och håller fin form och är 
minst lika bra som vid seg-
rarna. Viveur Bi är en bra häst 
för klassen och kan öppna 
snabbt om man laddar. Han 
ska ses med chans och vi 
ändrar inget, säger Brian 
Jörgensen i stallet.

6 Kiara Sånna, J. Brunzell 1%
– Kiara Sånna har spurtat bra 
på sistone och hon är mest 
effektiv med den typen av 
lopp. Jag hoppas på en plats 
med rätt lopp och gör inga 
ändringar, säger Jan Hellstedt.

7 Bad Boy, K K Andersen 2%
– Bad Boy hängde med fullt 
godkänt senast efter ett lopp 
i rygg på ledaren. Han hade 
inte startat på några månader 
innan och ska gå framåt med 
det loppet i kroppen. Detta är 
en häst med hög kapacitet och 
jag hoppas vi ska kunna vara 
med ganska långt framme. Det 
blir inga ändringar, säger 
Kasper K Andersen.

9 Arapaho Ghostdance, D. Kolg. 3%
– Arapaho Ghostdance vann 
lätt senast och han håller fin 
form. Bakspåret passar bra då 
han inte stressar upp sig lika 
lätt som från ett framspår. Han 
ska räknas och vi ändrar inget, 
säger Dante Kolgjini.

10 Callipygian, J. Untersteiner 4%
– Han galopperade omotiverat 
senast. Visserligen är det lite 
snäva svängar på Lunden men 
galoppen kom oväntat. Hästen 
kändes fin i övrigt och är 
normalt inte osäker, säger 
Johan Untersteiner.

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Father Foura, J. Ivanov 0%
– Han har ganska bra form 
och känns allt bättre. Distan-
sen ska han klara och läget är 
perfekt. Jag hoppas på fina 
pengar i första hand, säger 
Jevgeni Ivanov.

3 Victory Road, A. Göstasson 1%
– Victory Road var inte frisk 
senast och den starten kan vi 
glömma. Han var bra innan 
och känns fin i jobben igen. 
Han kan vara lite stökig 
i voltstart och det är tufft emot 
och jag hoppas på pengar, 
säger Anders Göstasson.

6 Maclemore, E. Leo 4%
– Hästen är bra i monté och 
han fungerar även i sulkylopp, 
men är svår att få iväg i volt-
start. Han behöver ett lopp 
i kroppen inför en tilltänkt 
start om några veckor och det 
ser tufft ut på förhand, säger 
Emilia Leo.

7 Aston D.K., O. Kylin-Blom 21%
– Han har haft en gaffelbands-
skada och fått mycket träning 
utan att jag har kört några 
snabbare farter med honom. 
Han känns fin, men behöver 
komma igång och jag tänker 
ge honom ett snällt lopp och 
skorna får sitta på den här 
gången, säger Oskar.

9 Azarayah Ridge, C. Eskilsson 5%
– Håller mycket bra form och 
han blir bättre och bättre hela 
tiden. Jag har inget att klaga 
på och ser man till vad han 
möter den här gången så är 
det väl inte tuffare än senast. 
Jag tror vi kan vara långt 
framme och vi ändrar inget, 
säger Claes Eskilsson.

10 Mårten Marje, N. Blom 1%
– Gör alltid sitt bästa. Dock 
passade den stumma banan 
inte riktigt senast på Rättvik. 
Gången innan var han riktigt 
fin över samma distans som 
gäller här. Lyckas Nathalie 
med navigationen kan Mårten 
mycket väl räcka till seger. 
Barfota runt om och bike, 
säger Paw Mahony.

11 Porthos Race, Å. Lindblom 7%
– Har varit borta länge för en 
allvarlig skada. Han är mycket 
tränad och har fått god tid på 
sig. Jag har inte kört något 
banjobb och han känns 
jättefin. Jag kommer att ge 
honom ett försiktigt lopp och 
han lär behöva någon genom-
körare för att hitta formen på 
allvar. Nu är det ju en väldigt 
bra häst i grunden som aldrig 
kan räknas bort, säger Åke.

14 Alorac Mathbell, N. Westerh. 2%
– Han är lite svår första 3-400 
meterna och kan galoppera. 
Formen är bra och han är ute 
över lång distans vilket är ett 
plus. Han vinner inte så ofta, 
men kan säkert hugga om en 
plats med klaff. Vi plockar 
troligen bort murphybländaren 
till den här starten, inga andra 
ändringar, säger Kevin Sved-
lund i stallet.

RANKNING
			1	Belladore
		8	Vertigo	N.P.
		5	Viveur	Bi
		2	Ribaude
			9	Arapaho	G.
10	Callipygian
		7	Bad	Boy
  6 Kiara Sånna
  4 Vagabond Vik
  3 Can Tab 

RANKNING
	15	Enzo	Am
	12	Einstein	Sisu
		5	Leonas	Sami
		11	Porthos	Race
10	Mårten	Marje
	14	Alorac	M.
		9	Azarayah	R.
			8	Vikens	Dome
		6	Maclemore
		4	Baeks	Man.
		7	Aston	D.K.
  2 Lennart S.
  3 Victory R.
  1 Father Foura
  13 Guiseppe B.

 WTIDSRANKEN: 13,6: 
8 Vertigo NP. 14,0: 5 Viveur Bi, 
9 Arapaho Ghostdance. 14,1: 
2 Ribaude. 14,4: 10 Callipygian.

 WTIDSRANKEN: 14,8: 
15 Enzo Am. 15,1: 7 Aston DK. 
15,3: 10 Mårten Marje. 15,5: 5 Leo-
nas Sami, 14 Alorac Mathbell.

V86
• ̊ BY OCH ØREBRO P˚ ONSDAG

3 WHISKEY AKEMA PASSAS
Whiskey	Akema	(avd	2)	har	
spetschans	och	ska	passas.

6 DICTIONARY
Är	väldigt	kapabel	och	en	
fräck	utgångshäst	i	avd	4.

TV˚
ROLIGA

2 COGNAC SISU I TREDJE
Är	i	toppform	och	trivs	i	spets,	
men	möter	tuffare	motstånd.

7 ASTON D.K. I V86-8
Gör	comeback	efter	långt	
uppehåll	och	körs	med	skor.

TV˚
AVSLAG

RUNDAR TILL SEGER
15	Enzo	Am	(avd	8)	har	
formen	på	topp.	Spikas.

Stefan Melander: Han vinner försöksheatet 
enkelt – har hårdheten för att ta hem ett elitlopp
Alla	pratar	om	Elitloppet	
–	i	hela	travvärlden.

Och	jag	vet	vem	som	vinner.

Alla stora vinnare sedanHJohannesH
Frömming styrde in EileenHEden. 

I 50 år har jag sett elitloppet på 
plats och vet vad jag pratar om. 

MmM En	fantastisk	travhelg	väntar.
Som vanligt bjuder jag på tradi-

tionell genomgång av elitloppsfältet:
HEATH1
w Makethemark
Hästen borde bli bättre för varje 

start men kan inte räkna med 
någon superstart här. Kan haka på 
till finalplats från innern i bästa fall.

w DiscoHVolante
Riktigt bra sprinter. Vi är förstås 

supernöjda över att ha fått bästa 
spåret då hästen är väldigt bra 
i ledningen. Jag är inte helt främ-
mande för att han kan vinna försö-
ket, finalen blir värre.

w DoubleHExposure
Definitivt en finalhäst. Som hon 

såg ut i Rättvik skulle jag inte bli 
helt överraskad om hon är med och 
slåss om slutsegern. Kan faktiskt 
vara en stor outsider om hon klarar 
två heat samma dag.

w NextHDirection
Är startsnabb och kanske nöjd 

med ett lopp i ryggar på innerspår? 
Var bra med liknande förutsätt-
ningar bakom ReadlyHExpress på 
Vermo. Tveksam till att han räcker. 

w LookingHSuperb
Har haft en fantastisk utveckling 

och räknas definitivt som hästen 
har sett ut på slutet. Kan överraska 
alla och vara överlägsen, passas! 

w UzaHJosselyn 
Får svårt från läget. Ska inte gå.
w ReadlyHExpress
En världsstjärna och en fantastisk 

häst med fantastisk tränare. Kan 
naturligtvis vinna även från dödens. 
Det som oroar mig är hur han klarar 
två heat eftersom han startar så 
sällan, det brukar kräva hårdhet.

w Sorbet
Har formen på topp och är tempo-

gynnad eftersom 
han alltid har en 
speed kvar till 
slut. Här är det 
risk att spåret 
ställer till det för 
finalmöjligheten.

TILLHFINAL:
ReadlyH

Express, Loo-
kingHSuperb, 
DiscoHVolante, 
DoubleHExpo-
sure.

HEATH2
w AubrionHduH

Gers
Om det är den 

gamle JosHVer-
beeck som kör 
tror jag att häs-
ten kan över-
raska många från 
start, sämst rygg 
ledaren? Och en 
häst med 15 raka 
måste naturligt-
vis tas på allvar. Men har han verkli-
gen den speed som krävs på distan-
sen i benen? Definitivt final.

w Milligan’sHSchool
Ser ruggigt fin ut i träningen utan 

att hålla superform. Han 
gynnas av tempo och vi 
hoppas hitta ned på innern 
för att vara bland de tre 
bästa i försöket.

w BahiaHQuesnot
Fantastiskt bra senast, 

vann efter kolossal 
avslutning. Värre nu, 
kan möjligen räcka till 
final om överpace, lär 
inte vinna finalen.

w DayHorHNightHIn
Vass från start men 

borde släppa? Svårt att 
tro på honom men möjli-
gen trea-fyra i ett försök?

w Propulsion
Ni vet att det här är min 

favorit till slutsegern. Han 

har hårdheten 
som krävs för att 
ta hem ett elitlopp. 
Fem är inget 
dåligt spår i försö-
ket då det säkert 
blir körning på 
flera händer. Det 
här heatet vinner 
Örjan hur enkelt 
som helst. 

w Million-H
dollarrhyme

Kanonhäst som 
gick ruggigt fint 
senast, ser verkli-
gen formstark ut. 
Svårt räcka till 
final men inte 
omöjligt.

w HeavyH
Sound

Har fått ett 
svårt läge, det är 
nästan omöjligt 
att komma till här-
ifrån. Tror ändå 
att han är tvåa 

bakom Propulsion i försöket, det 
borde vara ett roligt tvillingspel på 
stallkamraterna! Har bara ett lopp 
i kroppen inför det här och frågan är 
hur det påverkar en final?

w Dijon
Tveklöst en jättebra 

snabbloppare men från 
läget räcker han inte. Får 
svårt att gå till final.

TILLHFINAL:
Propulsion, HeavyH

Sound, AubrionHduH
Gers, Milligan’sHSchool.

- - -
Hård bevakning gäller 

även inför årets travfest. 
Solvalla har monterat 

kameror i alla boxar och 
stallgångar för att det 
inte ska förekomma 
något otillåtet.
MmM Ett	fantastiskt	bra	

initiativ.	
MmM Sporten	ska	vara	ren.

Stefan  
Melander
sport 
@expressen.se

TRAV

ELITLOPPSVINNAREN?	Stefan	Melander	har	sin	favorit	klar	–	Daniel	Redéns	Propulsion.	 Foto: STALL TZ

2 Disco Vol. (V75-2, sön) 1234123412341234

 ”Var	bra	innan	Italien	och	gjorde	ingen	
besviken	i	Lotterian.	Ruggig	i	försöket	men	
märkt	av	banan	i	finalen.	Vi	är	supernöjda	
och	det	här	ser	spännande	ut.	Barfota	
fram,	öppet	huvudlag	och	USA-sulky.	
2 Milligan’s School (V75-3, sön) 12341234

 ”Var	väldigt	bra	vid	senaste	finalsegern	
men	gjorde	olyckligt	bort	sig	i	Olympia-
travet.	Känns	väldigt	bra	i	träningen	men	
svårt	räcka	till	vinst.	Barfota	fram,	öppet	
huvudlag	och	USA-sulky.
6 Evaluate (V75-6, sön) .. 1234123412341234

 ”Jag	var	nöjd	med	honom	senast	då	
loppet	avslutades	ruggigt	snabbt.	Håller	
kanske	ingen	superform	för	dagen	men	
om	banan	blir	riktigt	bra	kanske	vi	
provar	att	plocka	av	skorna	runt	om	den	
här	gången.	Men	hästen	måste	lära	sig	
öppna	ännu	bättre	för	att	det	ska	gå	att	
vara	alltför	optimistisk	härifrån.	Hel-
stängt	huvudlag	och	USA-sulky.
8 Im Your Captain (V75-6, sön) ..12341234

 ”Är	lite	på	gång	men	det	har	inte	
stämt	i	loppen	hittills,	senast	gillade	
han	inte	alls	den	lösa	banan.	Trots	att	
hästen	är	kraftigt	på	gång	är	vi	helt	
bortlottade	här.	Barfota	runt	om,	
helstängt	huvudlag	och	USA-sulky.

TARZANS HÆSTAR

PROPULSION MIN VINNARE

HÆNG MED I V˚R LIVERAPPORT FR˚N V86 I KVÆLL
 WFØLJ TÆVLINGARNA LOPP FØR LOPP 4 LÆS TRAVSPELBLOGGEN – DAGENS BÆSTA SPEL – VARJE DAG19.30

ÅLDERSGRÄNS 
FÖR SPEL

ENLIGT LAG:
18 ÅR

SPELAR DU 
FÖR MYCKET?

Mm Hos	Stödlinjen	får	du	som	spe-
lar	hjälp	att	ändra	dina	spelvanor	
genom	stöd,	tips	och	råd.	Du	som	
är	anhörig	kan	också	få	stöd.	
STÖDLINJEN:	020-81	91	00


