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S˚ KØRS LOPPET
HHMedHbaraH

tvåHhästarH
påHstartvol-
tenHtalarH
mycketHförH
attH1 Crown 
Prince 
W.W.H
spetsarHochH
körsHiHdenH
positionen.H
8 ProsperousHharHvunnitHöverH
distansenHochHbörjarHröraHpåH
sigHvarvetHkvar.H4 Sinfonia 
D´AmoreHsmygerHmedHiH
ryggarHframHtillH300Hkvar.

S˚ KØRS LOPPET
 H5 New 

Steel trivsH
klartHbästHiH
spetsHochH
medHtankeH
påHformenH
ochHlägetH
lärHdetHbliH
åkaHavH
inlednings-
vis.H4 
Counterfe-
ightrHsökerH
position.H5 Pablo AndoverH
riskerarHattHvandraHutvän-
digtHledaren.

V86-7 3 140 meter, auto volt V86-8 1 640 meter, auto

Stefan Melander: Det bästa speltipset inför 
nästa helg – att öppna ett konto i Frankrike
Malmrot drömmer om 15 raka.

Jag drömmer om Disco.
Men drömmen om Åke Svan-

stedt är tyvärr inte sann. 

Åke Svanstedt ryktas varaHpåHvägH
attHflyttaHhemHtillHSverigeHigen.HJagH
ringdeHuppHSvanenHochHfrågadeHomH
hanHvilleHbytaHgårdHmedHmig.

SvaretHkomHblixtsnabbt:
–HAldrigHiHlivet.HAttHflyttaHhemHärH

inteHaktuelltHjustHnu.
MmM Därför får vi nöja oss med att 

se Svanstedt bakom norskägda  
Looking Superb i Elitloppet. 
MmM Läckert så.

KanskeHkundeHviHocksåHfåHseH
sverigesemestrandeHJimmy Takter 
iHsulkynHelitloppshelgenHtrotsHattH
hanHlagtHkarriärenHpåHhyllan?

- - -
IHmorgonHonsdagHärHenHviktigHdagH

förHelitloppsfältet.HDåHmöterHJean-
Michel Bazires Aubrion du GersH
denHforneHfranskeHkejsarenHBold 
Eagle,HnuHförstärktHmedHvårHegenH
Björn GoopHiHsulkyn,HiHstorloppetH
PrixHdesHDucsHdeHNormandieHnereH
iHCaen.

AubrionHduHGers,HenHsegermaskinH
medHhelaH44HsegrarHpåH68Hstarter,H
somHjagarH15:eHrakaHsegernHärHdetH
storaHfranskaHaffischnamnetHinförH
åretsHelitlopp.

EnHsomHhållerHtummarnaHförH

BaziresHstjärnaHärHdefinitivtHelitlopps-
generalenHAnders Malmrot.HOchH
visstHvoreHdetHkulHomHdetHgickHbra.

MmM För annars är frågan om Bazire 
verkligen kommer till Solvalla med 
sin stjärna?

- - -
FransmännenHgårHsinaHegnaH

vägarHochHharHalltidHgjortHdet.
NuHskaHdeHtydligenHhaHenHegenH

spelpoolHtillHelitloppshelgenHiställetH
förHattHspelaHtillsammansHmedHoss.

TillHskillnadHfrånHossHletarHdeH
alltidHlösningarHtillHsinHegenHfördel.

SomHnärHdeHställdeHinHvinnar-H
speletHtillHOlympiatravet.H
EftersomHdeHalltidHbetalarH
utHlägstH1,20HochHvarHräddaH
attHPropulsionHskulleHgeH
lägreHänHså.

MmM Bästa speltipset inför 
nästa helg kan därför 
vara att öppna ett konto 
i Frankrike.
FörHeftersomHdeHalltidH

brukarHspelaHsinaH
egnaHhästarH–HochHdetH
justHnuHfinnsHhelaHfemH
fransktränadeHeki-
pageHiHdetHtänktaHelit-
loppsfältetH–HtrorHjagHattH
PropulsionHkommerHattHgeH
ettHöveroddsHdärnere.

MmM Definitivt mer än de 
3,25 ATG erbjuder i fast 

odds. För att Örjan är klar har jag ju 
varit inne på tidigare.

- - -
MerHinförHelitloppet.HFrånHstalletH

harHviHjuHbådeHMilligan’s SchoolH
ochHDisco VolanteHsomHaspirerarH
påHenHplatsHblandHdeHsexton.

Milligan’sHgjordeHbortHsigHiHOlym-
piatravetHmenHharHmedHsegrarnaH
innanHiHguldfinalenHochHSundsvallH
visatHvadHhanHkan.

LotteriatvåanHDiscoHkännsHrentHutH
sagtHoförskämtHfinHiHjobbenHefterH
utflyktenHtillHItalien.

MmM Som jag skrev redan förra 
veckan tror jag att han kan 
bli en attraktion i årets 
elitlopp, inte minst tack 
vare sin startsnabbhet. 

- - -
JagHmåsteHävenHhyllaH

Conrad LugauerHefterH
uppvisningenHiHKunga-
pokalen.HInteHbaraHförH
attHhanHhadeHCampo 
BahiaHiHsåHutomordent-
ligtHfintHskick.

UtanHförHattHhanHvågarH
ståHemotHlockropenHfrånH
diverseHstorloppsarran-
görerHochHtydligtHdeklare-
ratHattHhanHnuHsatsarHpåH
attHvinnaHDerbytHhemmaH
påHJägersroHsomHnästaH
storaHuppgift.

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Crown Prince W.W., J.Un. 35%
– Honom dribblade jag bort 
mig själv på senast och det 
blev fel. Hästen är mer stark 
än snabb och jag kör honom 
gärna i ledningen, säger 
Johan Untersteiner.

3 Zefiro dei Cedri, J. Lövgren 3%
– Zefiro dei Cedri tappade 
fokus och aktionen i sista 
sväng senast så jag fick se till 
att hålla honom i trav. På 
rakan belv det bra igen och då 
så fick vi inte chansen och han 
hade krafter kvar. Det är en 
bra häst och tre varv ska inte 
vara några problem. Han är en 
outsider, säger Bernardo 
Grasso i stallet.

4 Sinfonia d’Amore, P. Unterst. 21%
– Gör sällan eller aldrig ett 
dåligt lopp. Allt känns som det 
ska i träningen och lång 
distans ska inte vara några 
problem. Peter får smyga med 
och köra till slut och jag 
ändrar inget och tror på en fin 
insats igen, säger Ronny Palm.

6 Partizan Face, A. Kolgjini 26%
– Han galopperade senast från 
start och han var lite för 
laddad. Det var ett olycksfall 
i arbetet och med de här 
förutsättningarna är det ingen 
risk för galopp. Partizan Face 
är i mycket fin form och ska 
duga långt här, säger Simon 
Helm i stallet.

8 Prosperous, C. Eriksson 7%
– Han hade varit ännu längre 
fram senast med ett annat 
vägval. Han fick vida spår i 
sista sväng och för långt fram. 
Han ser fin ut nu och tränar 
bra och lång distans klarar 
han utan problem. Prosperous 
ska duga bra i ett lopp som 
detta, tycker Markus Niklas-
son i stallet.

9 Surprise Power, W. Ekberg 1%
– Han var sämre senast och 
jag tror att han hade problem 
med pollenallergi. Han känns 
fin i träningen och lång distans 
behärskar han utan problem. 
Han får smyga med och  
Surprise Power har alltid en 
pollett till slut. Den här gången 
rycker jag skorna runt om, det 
var ett tag sedan, säger 
Joachime Gustafsson.

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Raise Broline, E. Adielsson 17%
– Hon fick tryck lite för länge 
senast och sedan så ryckte jag 
lite för tidigt i sista sväng. Det 
var ett fall framåt och tätare 
starter ska för fram formen 
eftersom hon var lugnt tagen 
innan. Läget är perfekt och 
Erik är den som kört in mest 
pengar med henne så det blir 
nog bra. Raise Broline är lite 
uppanmäld och möter tuffa 
hästar. Jag ändrar inget, säger 
Ingemar Holm.

3 Pierre, K. Eriksson 2%
– Var jag jättenöjd med senast 
efter ett långt uppehåll. Han 
visade de takter han gjorde 
när han var som bäst. Han har 
tagit det loppet mycket bra 
och ska gå framåt en hel del 
med lopp i kroppen. Läge och 
distans är perfekt och jag 
hoppas och tror på en bra 
insats. Nu lägger jag på lite 
mer grepp i bakskorna, säger 
Per K Eriksson.

4 Counterfeightr, P. Lennarts. 9%
– Hade krafter kvar senast 
och är i bra form. Läget är 
bra och han kan öppna 
snabbt. Vid segern spurtade 
han vasst och med ett 
liknande upplägg kan han 
säkert vara med där framme 
igen i ett jämnt lopp, säger 
Markus Niklasson i stallet.

5 New Steel, C. Sjöström 36%
– Han har två lopp i kroppen 
efter paus och känns fin. 
Han växer i ledningen och 
spåret är bra och han brukar 
dra iväg. Jag är nöjd med 
hästen och ändrar inget, 
säger Claes Sjöström.

6 Pablo Andover, B L Axelsson 4%
– Hade inte startat på ett par 
månader inför senaste loppet. 
Det gick fort i början och 
sedan mycket lugnt tempo och 
full fart till slut. Jag var nöjd 
med honom och han ska gå 
framåt med det loppet. Spåret 
är lite långt ut och jag vill inte 
köra i ledningen för det kostar 
för mycket och då har jag inget 
att köra med till slut. Han är 
bra i ryggar och med en vettig 
position kan vi nog få med oss 
fina pengar. Jag ändrar inget, 
säger Bengt L Axelsson.

8 Pastell Tilly, P G Norman 1%
– Pastell Tilly gick ok senast. 
Nu är spåret iskallt och jag 
ligger lågt. Tanken var att jag 
skulle låta henne tävla barfota 
runt om för första gången 
i karriären. Nu får jag se hur 
jag gör med tanke på spåret, 
samtidigt har hon dåligt med 
poäng och har inget att 
förlora, säger Peter G Norman.

12 Radagast, O J Andersson 3%
– Radagast håller mycket bra 
form, men är ju mer eller 
mindre bortlottad den här 
gången. Oskar får köra på 
chans och hoppas på tur och 
överpace. Hästen är i bra 
författning och jag ändrar 
inget, säger Fredrik Tengstad.

RANKNING
   1 Crown Pr. W.W.
  8 Prosperous
			6	Partizan	Face
			3	Zefiro	dei	Cedri
		4	Sinfonia	D.
			7	Cantona	M.
		9	Surprise	Power
  2 Leopardi
  5 Flash Teemer

RANKNING
 4 Counterfeightr
	5	New	Steel
6	Pablo	Andover
7	Alvena	Uni
3	Pierre
9	Vincent	Chase
12	Radagast
  1 Raise Broline
  2 Sentence Ås
  8 Pastell Tilly
10 Earl Variera
11 Star Costas.

 WTIDSRANKEN: 14,7: 
8 Prosperous. 14,9: 6 Partizan 
Face. 15,9: 4 Sinfonia d’Amore. 
16,1: 3 Zefiro dei Cedri.

 WTIDSRANKEN: 11,8: 5 New 
Steel. 12,7: 7 Alvena Uni.  
12,9: 3 Pierre, 4 Counterfeightr. 
13,3: 6 Pablo Andover.

Stefan  
Melander
sport 
@expressen.se

TRAV

  

DRØMDELTAGARE. Stefan Melander hoppas på femtonde raka segern för Jean-Michel Bazires Aubrion du 
Gers för att höja temperaturen inför årets elitlopp. Foto: STALL TZ

12 Beautiful Bacardi (V86-2) � 123412341234

 ”Är	nog	ute	på	djupt	vatten	när	distansen	
är	lång.	Jag	ligger	lite	lågt	även	om	hon	är	
fin	i	ryggar	och	kan	blixtra	till.	Barfota	fram,	
öppet	huvudlag	och	svensk	sulky.
9 Vincent Chase (V86-8) �������� 123412341234

 ”Är	betydligt	bättre	än	raden	men	har	
det	krånglat	för	i	loppen.	Håller	formen	
och	är	definitivt	inte	borta	här	om	det	
klaffar	från	läget.	Skor,	öppet	huvudlag	
och	funderar	men	troligen	svensk	sulky.	
10 Earl Variera (V86-8) �����������������12341234

 ”Tränar	väldigt	bra	men	inte	startat	på	
länge.	Härifrån	ligger	jag	lågt.	Barfota	
fram,	öppet	huvudlag	och	ev.	USA-sulky.
4 Output Pressure (V75-1)����� 123412341234

 ”Betydligt	bättre	än	raden	och	besitter	
rätt	hög	kapacitet.	Fin	i	träningen	och	kan	
vinna	med	klaff.	Eventuellt	barfota	runt	
om,	helstängt	huvudlag	och	USA-sulky.
4 Eicas (V75-4) �������������������1234123412341234

 ”Väldigt	bra	häst	för	klassen.	Inte	att	lita	
på	i	volt	men	känns	lugnare	sedan	kastre-
rad.	Har	förhoppningar	att	han	sköter	sig	

och	felfri	räknas	han	tidigt.	Barfota	runt	
om,	ev.	skygglappar	och	svensk	sulky.
12 Dream Weaver (V75-4) ������������12341234

 ”Är	gynnad	av	volt	men	läget	är	helt	
iskallt.	Vi	får	vara	nöjda	om	pengar.	Barfota	
fram,	skygglappar	och	svensk	sulky.
8 Zack’s Zoomer (V75-6) �������� 123412341234

 ”Är	kraftigt	på	väg	upp	i	form	och	
senaste	loppet	kan	ni	glömma.	Här	fick	vi	
dock	näst	intill	ett	helt	hopplöst	läge	för	
att	räcka	till	vinst.	Barfota	runt	om,	öppet	
huvudlag	och	USA-sulky.

TARZANS STARTANDE HÆSTAR P˚ V86 ONSDAG OCH V75 LØRDAG

Ett överodds att hämta

V86
• JÆGERSRO OCH SOLVALLA P˚ ONSDAG

PRINSEN BESTÄMMER?
1 Crown Prince W.W. är stark 
och spetsar? Runt om i 7:e?

5 NEW STEEL TRIVS I SPETS
Och har läge för ledningen 
i V86-avslutningen. Passas.

TV˚
ROLIGA

KRAFTIGT ÖVERSPELAD
2 Lullaby S.I.R. är lika mycket 
spelad som 6 Bechamel i andra!

GALOPPRISK FRÅN START
2 Twice Kronos (4:e) har felat 
i båda försöken bakom bilen.

TV˚
AVSLAG

HAN LÄMNAS ENSAM I V86-4
Alone är en tuffing och formen 
är bättre än raden. Spik!

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

Christoffer Eriksson.


