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S˚ KØRS LOPPET
HHH1 MosesHharH

tidigareHgalop-H
peratHfrånHspårH
ett.HKörsHpåH
säkerhetHfrånH
börjanHochH
riskerarHattHbliH
fast.HLångtH
framHomHdetH
klaffar.HDeH
flestaHavH
konkurren-
ternaHharHstorH
respektHförH3 Hankypanky Rubyred.H
FavoritenHsitterHtroligenHtidigHspetsH
ochHbordeHdåHbliHsvårslagen.

S˚ KØRS LOPPET
HHH4 Dixie 

BrickHgörH
förstaHstartenH
bakomHbilenH
ochHärHsvårbe-
dömd.HHonH
harHlättHförHsigH
ochHkänslanH
sägerHattHhonH
kanHöppnaH
bra.H13 Glo-
bal U.S.A.HharH
formenHpåH
toppHochHkanH
fåHbraHresaH
trotsHpositionHiHtredjeHstartledet.

V75-1 2 140 meter, auto V75-2 2 140 meter, auto

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Moses, Ö. Kihlström 17%
– tävlade med punktering sista 
1 500 meterna senast så det var 
riktigt starkt gjort av honom att ändå 
strida om segern. Han känns fortsatt 
fin i träningen efter det. Nu har han 
lottats till ett för honom svårt spår. 
Han kan vara lite bökig i starten och 
läget är inte optimalt. Kommer han 
iväg och det löser sig är han bra för 
klassen. Vi ändrar inget, säger Pär 
Pergenius i Daniel Redéns stall.

2 Amour Amour, U. Ohlsson 6%
– Det är en jättefin häst som jag 
håller högt. Nu ska han vara som bäst 
till hösten och han tränar på bra och 
spåret är passande. Jag är tveksam 
om han kan matcha Hankypanky 
Rubyred för dagen, samtidigt tror jag 
att Amour Amour kommer att göra ett 
bra lopp. Jag ändrar inget, säger 
Markus Pihlström.

3 Hankypanky Rubyred, J. Kontio 52%
– Hon var jättefin senast och det 
var inte tomt i mål och Jorma var 
jättenöjd med henne. Allt ser bra ut 
efteråt och hon utvecklas hela 
tiden. Utgångsläget är bra och hon 
ska ses med chans på nytt och inga 
ändringar är planerade, säger 
Clas-Göran Björkroth i stallet.

4 Pinto Bob, O A Lindqvist 1%
– Han var bra i årsdebuten och 
kommer inte vara sämre nu. Är 
i grunden inte sämre än min andra 
häst i loppet. Inte helt borta från ett 
bra läge, säger Robert Bergh.

5 Tale of Jacks, K. Widell 3%
Topptid senast och ingen fara med 
formen. En outsider.

6 Let it Happen W.W., L. Eriksson 1%
– Tycker att hon gör det bra, men det 
allt måste stämma om vi ska nå en 
framskjuten placering, säger Leif.

7 Au Pair Girl, R. Bergh 2%
– Hon har verkligen formen på topp 
men fick inget roligt spår här. Om hon 
kommer till kan hon vara värd att ta 
med på V75-kupongen, berättar 
Robert Bergh.

8 Run a Mile, J. Westholm 5%
– Run A Mile galopperade senast och 
därefter gick hon ett bra lopp och 
gången innan var hon bra bakom 
Conrads Rödluva. Formen är fin, men 
läget gör att hon måste ha tur för att 
komma in i matchen, en outsider, 
säger Andreas Lövdal i stallet.

9 Lupin Håleryd, R. Dunder 12%
– Är verkligen av rätt sort. Hon har 
bara förlorat en gång och då var hon 
inte riktigt fräsch. Hon ska gå framåt 
med det senaste loppet i kroppen och 
hon gör framsteg hela tiden. Nu är 
det tuffare emot samtidigt blir hon 
allt bättre så det blir spännande. Spå-
ret är okej, det kunde varit bättre, 
men sämre också. Jag ändrar inget, 
säger Robert Dunder.

10 Time for Money, O J Östre 0%
– Time for Money är en bra häst och 
jag reser inte så långt för att vara 
turist. Jag har kört hästen i några 
jobb på sistone och han känns 
jättefin. Det är en stark häst som kan 
göra lite själv och jag tror på chans, 
säger Ole Johan Östre.

11 Global Well Bred, K. Söderholm 0%
Galopperna på slutet oroar. Iskallt 
läge. Får slå ur underläge här.

12 Snyggosåfin, R N Skoglund 1%
Har gått bra för Rikard på sistone 
men härifrån är nog segerchansen 
väldigt liten.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Morran, U. Eriksson 11%
– Vann jag med senast och prestatio-
nen var bra även om det var i lite 
enklare sammanhang än nu. Hon 
visade fin inställning och är under 
utveckling. Får smyga med och vi 
hoppas på en fin placering, säger 
Andreas Lövdal i stallet.

2 Miss Silver, J. Westholm 15%
– Var godkänd senast och hon håller 
bra form. Läget är passande och allt 
ser bra ut i träningen och känslan är 
att hon kommer att göra en bra 
insats, säger Andreas Lövdal i stallet.

3 Ævja Palema, M A Djuse 2%
Bra form. En platsrysare på läget.

4 Dixie Brick, J. Kontio 19%
– Det är en fin häst som inte har 
gjort så många starter och är 
orutinerad. Hon tränar riktigt starkt 
och kommer att göra ett bra lopp. 
Det är premiär bakom bilen och hon 
får prova innan. Det är en förnuftig 
häst och det ska inte vara några 
problem. I dagsläget ändrar vi inget, 
säger Clas-Göran Björkroth i stallet.

5 Fast and Quick, Ö. Kihlström 23%
– Vann på bra sätt senast. Efter det 
har han haft lite problem med en 
hovböld men han tränar fint. Han är 
inte så snabb från start och har sin 
bästa bit till slut, blir det fart på 
loppet plockar han många. Ingen 
ändring, Pär Pergenius i stallet.

6 Charisme du Nord, S. Nordemo 0%
– Kan vi plocka lite pengar denna 
gång får vi vara nöjd, säger Sandra.

7 Elsaonvacation, G. Fredriksson 1%
Poisitiv som tvåa näst senast. Skräll?

8 Crazymonsterheart, K. Oscarsson 1%
– Var bättre än förväntat senast. Hon 
hade tränat bra och var väl förberedd 
så det var ändå väldigt positivt. 
Tanken är att hon ska gå framåt med 
loppet i kroppen och hon var fin i 
veckans jobb. Jag får ladda för att 
komma ner i banan, helst på inner-
spår, vi ändrar inget, säger Kevin.

9 Whitsun Madonna, E. Leo 4%
Två raka men värre emot nu. Nja.

10 Fiona Mearas, R N Skoglund 14%
– Fiona Mearas kan behöva loppet 
efter några månaders vila och det 
kan bli tufft från bakspår, tror Rikard.

11 May Lady Lear, M E Djuse 0%
Är bara en slantjägare.

12 Reality Cash, P. Linderoth 0%
– Galopperade senast och blev störd. 
Jag har varit nöjd med henne i 
träningen, men inte alls nöjd med 
henne när hon testats på banan. Det 
är förbryllande och hon har aldrig 
vunnit. Nu är det lite upp till bevis, jag 
kör barfota för första gången och 
med ett stängt huvudlag, säger Per.

13 Global U.S.A., D. Wäjersten 8%
– Svarade för ett kanonlopp sist och 
hade krafter kvar. Läget är chansar-
tat och det börjar bli riktigt snabba 
banor. Är hon lika bra som senast 
hoppas jag att vi ska vara med där 
framme. Ändrar inget, säger Daniel.

14 Katinka, O A Lindqvist 0%
– Känns riktigt fin i träningen och 
brukar gå bra med liknande upplägg. 
Läget är lurigt. Löser det sig är jag 
inte främmande för att hon är med 
där framme. Nu blir det optimalt med 
barfota och jänkarvagn, säger 
Thomas Claesson.

15 Symphonie One, T. Pettersson 1%
Bra form men tufft läge. Trea-fyra 
i bästa fall?

RANKNING
			3	Hankyp.	Rubyred
			1	Moses
			9	Lupin	Håleryd
		2	Amour	Amour
		5	Tale	of	Jacks
		8	Run	a	Mile
		7	Au	Pair	Girl
10	Time	for	Money
		4	Pinto	Bob
   6 Let it Happen W.W.
 12 Snyggosåfin
 11 Global Well Bred

RANKNING
			4	Dixie	Brick
	13	Global	U.S.A.
		5	Fast	and	Quick
			7	Elsaonvacation
			8	Crazymonsterheart
10	Fiona	Mearas
		3	Ävja	Palema
12	Reality	Cash
		2	Miss	Silver
		1	Morran
14	Katinka
		9	Whitsun	Madonna
 15 Symphonie One
 11 May Lady Lear
   6 Charisme du Nord

 WTIDSRANKEN: 13,8: 3 Hanky-
panky Rubyred. 14,0: 4 Pinto Bob.  
14,2: 1 Moses. 14,5: 8 Run a Mile.

 WTIDSRANKEN: 15,0: 5 Fast and 
Quick. 15,2: 8 Crazymonsterheart.  
15,3: 2 Miss Silver. 15,5: 13 Global USA.

V75 P˚ BERGS˚KER
• TIPS & ANALYS MED FREDRIK EDHOLM & ESKIL HELLBERG

Stefan Melander: Risk att de svenska 
stjärnorna skrämmer bort konkurrenterna
Olympiatravet	är	avgjort.

Nu	allt	fokus	på	Elitloppet.
Min	gissning	är	att	vi	kom-

mer	få	se	flera	förändringar	
i	det	tänkta	fältet.

Världens snabbaste häst, 
jänkarenHHomicide HunterH
somHsatteHabsolutHvärldsrekordH
iHoktober,HharHbyttHtränare.

HanHåterfinnsHnumerHhosH
demontränarenHRon Burke,HenH
tränareHsomHgjortHresanHtillH
SverigeHochHElitloppetHtidigare.

EftersomHdetHvarHjustHtvek-
samheterHomHdenHtidigareH
tränarensHförflutnaHsomHhindratH
SolvallasHsportchef HAnders 
MalmrotHfrånHattHtaHhästenH
iHbeaktningHkanHnuHelitlopps-
generalenHfåHenHandraHchans.

MmM Världens	snabbaste	häst	
är	sevärd	i	hela	världen.

MmM Och	kan	kanske	trots	allt	
bli	den	krydda	jag	tror	årets	
elitlopp	kommer	att	behöva.	
RonHBurkeHtränarHävenH

AtlantaHsomHärHenHheltHfantas-
tiskHhäst.HMenHattHdeHskulleHtaH
medHenHfyraåringHpåHenHlångH
resaHtillHSverigeHärHnogHattH
hoppasHpåHförHmycket.

Varför jag tror detHkommerHattH
behövasHenHkryddaHtillHåretsH
elitlopp?

Readly ExpressHfickHettHbraH
spårHochHharHnormaltHspelHmotH
ettHmålHiHsittHgenrepHpåHVermo.

PropulsionHvarHbrutaltHbraH
iHOlympiatravet.

MmM Det	finns	en	uppenbar	risk	
att	de	svenska	världsstjärnorna	
skrämmer	bort	konkurrenterna.
TrorHdärförHattHfleraHavHdeHsomH

tidigtHtackatHjaHkommerHattH
lämnaHåterbud.H

FransmännenHbrukarHtänkaH

ettHvarvHtillHinnanHdeHgerHsigHutH
påHkortaHhäcken.H

NästaHstartHförHBold EagleH
blirHiHmittenHavHmaj.HIntressantH
förHossHsvenskarHdåHBjörn GoopH
skaHköra.

HurHdetHgårH
iHElitloppet?

ReadlyH
ExpressHärHenH
stenhårdH
häst.HMenHdetH
ärHsvårbe-
dömtHhurHhanH
klararHtvåH
heatHsammaH
dag.

OchHjagHtrorH
inteHförHettH
ögonblickHattH
ägarenHRoffe 
AnderssonHställerHavHhästenH
efterHElitloppet.HDetHärHtrotsHalltH
iHenHtillHvinterHiHFrankrikeHsomH
deHstoraHprispengarnaHfinns.

---
ViHstartarHDisco VolanteH

iHLotterian,HItaliensHelitlopp,HpåH
onsdag.

DiscoHärHriktigtHbraH
iHordningHochHdenHhårdaH
bananHdärnereHpassarH
honomHbra.

NuHblirHdetHtufftHfrånH
sämstaHspåretHävenHomH
hanHinteHgårHattHräknaH
bort.

Jean-Michel 
BazireHdäremotH
verkarHhaHbättreH
tummeHmedHitalie-
narnaHochHfickHtvåH
innerspår.H

Bel Avis ärHvälHfräm-
staHchansenHochHkanskeH
ävenHnågotHförHSolvallaH
sedan.H

SkulleHinteHhellerHbliH

förvånadHomHviHfårHseHnågonHavH
Alessandro GocciadorosHdelta-
gareHhär,HhanHtävlarHjuHredanH
iHSverige.

---
IHkvällHpåH

SolvallaHskaH
niHpassaH
UploadHsomH
kännsHjättefinH
ochHräknasH
trotsHtaskigtH
spår.

MenHvarförH
kvällstrav?

VillHfolkH
inteHlängreH
eldaHbrasorH
påHvalborgs-
mässoafton?

---
JagHoroasHöverHATG:sHresultatH

medHtioHprocentHminskningHpåH
travspelet.

MenHjagHärHinteHförvånadHmedH
allaHtokerierHochHkravHpåHattHvisaH
legitimation.

DåHlämnasHutrymmeHåtHboo-
kies,HsåvälHlegalaH
somHillegala.

MmM Tror	inga	casi-
non	i	världen	kan	
rädda	travet	om	folk	
ledsnar.

IHFrankrikeHärHdetH
gratisHattHtittaHpåH
allaHlopp.H

KanskeHnågotHförH
ossHattHtaHefterHomH
viHvillHhaHuppHliret,H

ärHvälHinteHtv-abon-
nemangHATGHskaH
levaHav?

DessutomHärHdetH
liteHmärkligtHattHviH
visarHfranskaHloppH
närHdeHinteHvisarH
våra.

Stefan  
Melander
sport 
@expressen.se

TRAV

ELITLOPPET NÆSTA?	Världens	snabbaste	häst,	Homicide	Hunter,	finns	numera	i	Ron	Burkes	
träning	och	kanske	kan	vara	aktuell	för	start	sista	söndagen	i	maj	på	Solvalla.	 Foto: STALL TZ

9 Vincent Chase (V75-2, lördag) 123412341234

 ”Han	konstrade	lite	senast	men	vi	glömmer	
den	starten.	Håller	formen	men	vinna	härifrån	
blir	svårt.	Platschans.	Skor	runt	om,	troligen	
öppet	huvudlag	och	ev.	USA-sulky.
6 Snowstorm Hanover (V75-3, lördag) 123412341234

 ”Han	är	bra	virrig	och	hoppade	innan	start	
senast.	Nu	är	läget	bättre	och	hästen	känns	bra	
i	träningen.	Jag	inbillar	mig	att	han	är	på	gång	
även	om	det	nog	blir	svårt	att	vinna	här.	Skor	
runt	om,	helstängt	huvudlag	och	vanlig	sulky.
9 Zack´s Zoomer (V75-3, lördag) 1234123412341234

 ”Spåret	blev	inte	bra	men	samtidigt	kan	det	
vara	bra	för	honom	att	få	gå	i	ryggar	när	han	
inte	längre	möter	jämnåriga.	Han	hade	krafter	
kvar	senast	men	hann	inte	växla	tempo,	Om	
det	löser	sig	kan	han	inte	räknas	bort.	Barfota	
runt	om,	öppet	huvudlag	och	USA-sulky.

TARZANS HÆSTAR

DISCO EN OUTSIDER 
I ITALIENS ELITLOPP 


