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S˚ KØRS LOPPET
HH1HSevilla 

kommer att 
prova rejält 
men jag är 
inne på att 
3HKungH
Edward är 
snabbare. 
Kanske 
provar där 
nu? Även    
5HRajahH
Press är 
startsnabb. 10HZarchiccoH
Park är en spännande häst 
som debuterar i ny regi.

S˚ KØRS LOPPET
 HHär kan 

det gå 
undan...        
1HEbonyH
Boko är 
mycket 
snabb men 
det är även 
5HHighspi-
rit. Öppet 
mellan 
dessa båda.      
3HOlleHRols 
tål ”dödens” om han travar 
och är i rätt slag. 10HMasterH
Crowe kommer till slut.
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Stefan Melander: Svenskfödd med svensk 
tränare – kan någon annan bli årets häst?
Redan klart med vem som blir 
årets häst 2019?

Och bli inte förvånade om han 
dyker upp i Sprintermästaren 
eller Elitloppet nästa år.

Över sju miljoner kronor inkört. 
Det blev facit för min brorson 
MarcusHMelander efter hans 
superhelg som vi skrev om i förra 
veckans krönika. 

Detta sedan att bland annat 
stjärntrion Greenshoe, Gimpanzee 
och GreenHManalishi vunnit sina 
respektive lopp.

Just Green Manalishi är värd 
några extra rader.

Uppfödd av LennartHÅgren och 
alltså svenskfödd.

Ägd av AndersHStröm och hade 
ursprungligen siktat på att åka hem 
till Kriteriet efter Hambletonian.

Helgens seger i Kanadas största 
lopp var dock ett bevis att ägarna 
undvek ett ekonomiskt misstag att 
redan ta honom till Sverige. 

Hittills i år har hästen sprungit 
in över 688 000 dollar.

MmM En svenskfödd häst med 
svensk tränare.

MmM Kan någon annan bli årets häst 
i Sverige?
Härnäst drar tävlingscirkusen 

i USA vidare till Lexington. Nästa 
stora mål för Marcus fantastiska 
stjärntrio blir Kentucky Futurity.

MmM Kanske vore ett upplägg med 
Grand Cirquit något att ta efter 
i Sverige?
Att tävla perioder på en bana 

skulle minimera resandet och spara 
både mycket pengar och miljö.

Greenshoe syndikerades i förra 
veckan av Hanover Shoe Farms och 
går till avel efter den här säsongen.
De pengarna kan ingen tacka nej till.

Men jag skulle inte bli förvånad 
om vi kan få se både ”apan” Gimpan-
zee och Green Manalishi i Sverige.

MmM De vore attraktioner i både 
Sprintermästaren och Elitloppet.

- - -
En som korsar Atlanten är en av 

världens allra bästa kuskar.
I alla fall enligt travbanan i Rova-

niemi som i december arrangerar 

kuskmatchen Arctic Challenge.
TimHTetrick satt bakom GreenH

ManalishiHi helgen. 
Dagen efter Lucia ska han köra 

mot bland andra JormaHKontio och 
HannaHOlofsson på isbana i ett snö-
igt Mäntyvaara.

MmM Klart sevärt!
- - -

Mer uppfölj-
ning från förra 
veckan. Startfäl-
tet i VM-loppet 
börjar klarna.

Det visar sig att 
endast en enda 
svenskfödd häst 
får inbjudan. 

SobelHConway 
– som ska tävla 
för Finland.

De svenska 
färgerna ska 
tydligen försva-
ras av jänkaren 
CruzadoHDelaH
Noche.

I lördagens 
guldlopp fick vi 
se topprestatio-
ner från den 
svenskfödda 
trion NadalH
Broline, Sorbet 
och Makethe-
mark. Fast ingen 
av dessa är ens tillfrågade.

Det är nästan svårt att tro 
att loppet har en nordisk 
promotor.

Förr i tiden var det häs-
tarna som representerade 
sitt land i VM.

- - -
Kriteriekval i kväll. 

Kan vara en av de bästa 
tävlingsdagarna på 
hela året.

JerryHRiordansH
AetosHKronos känns 
som en befogad favorit på 
förhand.

Men när Solvalla ändå 
tävlar tisdag och onsdag, 
hade det då inte varit huma-
nare för alla inblandade att 

låta hingstarna kvala en dag och 
stona den andra istället för att som 
nu klämma ihop allt? Tyvärr lär väl 
publiken ändå inte komma till 
Solvalla trots att det är travspor-
tens framtid som visar upp sig.

- - -
Efter Green 

Manalishis 
segrar är det 
konstigt om inte 
jänkarna åker 
över till Sverige 
för att köpa häst.
Med dagens 
kronkurs kom-
mer det vara 
fyndläge för 
utländska köpare 
på Kriterieauktio-
nen om två 
veckor.

Där säljer vi 
bland annat ut en 
hel kull efter 
UncleHLasse som 
har alla förutsätt-
ningar att bli en 
stjärna i aveln.

Uppfödda 
i Frankrike och 
har aldrig sett en 
snöflinga, men 
det är många 
spännande 
individer.

Men vi måste sälja, 
har alldeles för många 
hästar att hinna träna 
själv.

- - -
Apropå auktion. Jag 

var lite sugen att köpa 
en till galoppör och 
beställde deras auk-
tionskatalog.

La däremot bort den 
direkt när jag såg att 
auktionen går samma 
dag som Kriterieauktio-
nen och V75 på Solvalla.

MmM Undrar vem som 
glömt bort att tänka?

MmM För så mycket 
hästfolk finns det väl 
ändå inte… 

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Sevilla, J. Lövgren 46%
– Det är väl osäkert om Sevilla 
kan svara ut Rajah Press från 
start, men han kan öppna bra 
och förhoppningsvis får han 
överta i ett andra skede. 
Formen är bra och han kom-
mer att tävla barfota runt om 
igen. Jag tycker det ser ut som 
en fin chans på papperet, 
säger Bernardo Grasso 
i stallet.

2 Dizzy River, J. Untersteiner 18%
–Dizzy River gör alltid bra lopp 
och går oftast rejält till slut. 
Spåret blev perfekt men han 
kan inte öppna speciellt 
snabbt. Det blir skor på 
hovarna den här gången och 
det är ett minus. Jag hoppas 
att det blir tuff körning, säger 
Johan Untersteiner.

3 Kung Edward, P. Ingves 4%
– Fullföljde bra senast och 
fick ingen riktig hjälp på 
vägen så jag var nöjd med 
prestationen och det finns 
inget negativt att anmärka på. 
Han är snabb ut och borde 
spetsa sedan få kusken 
avgöra taktiken. Han ska 
helst inte göra allt jobb själv 
men klaffar det kan det gå 
vägen, jag tycker att han står 
lite på tur för en vinst. Inget 
nytt, säger Nicklas Dyrberg.

5 Rajah Press, C. Eriksson 1%
– Rajah Press var missgynnad 
ev regnet som kom innan start 
senast och jag kände redan 
bakom bilen att det inte var till 
hans fördel. Han har vunnit 
sina flesta lopp över kort 
distans och vi får nog ligga lite 
lågt den här gången, säger 
Christoffer Eriksson.

6 Secret Mission, H. Larsen 3%
– Han känns lika bra som på 
slutet, det finns inget att klaga 
på. Det ska bli spännande och 
han utvecklas hela tiden. Han 
kommer från en riktigt vass 
insats. Motståndet nu är lite 
lämpligare, han borde vara 
med långt framme. Vi kör som 
senast, vi lånar en bike, säger 
Jonny Mårtensson.

7 Thaiger Exclusive, K. Osc. 1%
– Han var inte på topp  
i comebacken, han var sjuk 
i samband med den starten. 
Han fick paus att tag efter 
men har tränat på bra. Jag 
körde 16/1 600 meter förra 
veckan och det var jag nöjd 
med. Jag har inte så höga 
förväntningar, hoppas han 
visar att han är på gång igen. 
Barfota och bike, säger 
Thomas Madsen.

12 Finish Future, J. A Hansen 2%
– Jag var osäker på hur han 
skulle klara volt senast men 
det var inga problem och han 
vann på bra sätt. Nu hade vi 
ingen tur med spåret och får 
förlita oss lite till turen, nöjd 
om bland de fyra. Han gick 
barfota på Charlottenlund 
senast och det blir samma sak 
nu, säger Jens A Hansen.

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Ebony Boko, O. J Andersson 33%
– Toppform för dagen. Körs 
i spets från det här fina spåret. 
Barfota runt om och jänkar-
vagn. Streckas på V86-
kupongen, anser Jörgen 
Westholm.

2 Bullyoung, U. Eriksson 21%
– Det har blivit lite längre 
mellan starterna än vad det 
var tänkt, men Bullyoung har 
inte kommit med i de loppen 
som jag önskat startat i. 
Annars har han gått bra på 
slutet och ser stark ut aktions-
mässigt vilket är ett plus. 
Läget kan jag inte klaga på 
och med ett vettigt lopp tror 
jag att han kan plocka ner 
många i spurten. Vi fortsätter 
med barfota runt om på 
honom, säger Robert Bergh.

3 Olle Rols, Ö. Kihlström 15%
– Han verkar bra och kusken 
hade ingen förklaring till 
galoppen senast. Men innan 
felet var det kanske hans 
bästa lopp, det gick kanske för 
fort till slut. Han kommer att 
tävla som senast och har ju 
gått bra på Solvalla förut. Kan 
inte alla som vi möter men jag 
hoppas att vi ska vara med 
dem, säger Mats Rånlund.

5 Highspirit, T. Jansson 3%
– Har egentligen varit fin 
hela året, men varit för het 
i våras. Nu har han lugnat 
ner sig lite och då har det 
sett bättre ut. Han bestäm-
mer det där bakom bilen själv 
men Ebony Boko är snabb så 
det är väl 50/50. Jag hade 
inte släppt om jag hade kört, 
men Torbjörn Jansson har 
väl vunnit fler lopp än vad jag 
kört… Barfota runt om den 
här gången, säger Troels 
Andersen.

6 Tarabuso Jet, J. Kontio 4%
– Formen är lite svårbedömd, 
har inte varit som bäst under 
sommaren. Har tränat på men 
han kommer säkert att behöva 
lopp i sig. Jag ligger lite lågt 
den här gången. Minst barfota 
fram, säger Katja Melkko.

9 Helios U.S., V. Lyck 1%
– Helios U.S. har en bra 
startrygg i Ebony Boko och 
med lite tur kan det bli rygg på 
ledaren. Senast satt han fast 
och kom ingenstans så formen 
är bra. Det är kanske lite 
långsökt att han ska vinna 
utan vi hoppas på hyggliga 
slantar. Det blir svensk jänkar-
vagn och inga ändringar vad 
det gäller balansen, säger 
Veronica Sundberg.

12 Victor A.U., E. Adielsson 3%
– Han har inte fått någon riktig 
kontinuitet i tävlandet och jag 
misstänker starkt att han 
kommer att behöva det här 
loppet. Av den anledningen 
grämer jag mig inte så mycket 
över spåret, jag hoppas istället 
på ett bättre läge nästa gång. 
Det blir minst barfota fram, 
säger Svante Båth.

RANKNING
  3 Kung Edward
  1 Sevilla
10 Zarchicco Park
  6 Secret Mission
  9 Gandhi Boko
  2 Dizzy River
  4 Demolition.
  5 Rajah Press
12 Finish Future
11 Let It Happen
  7 Thaiger Ex.
  8 Vacqueyras

RANKNING
  5 Highspirit
  3 Olle Rols
  1 Ebony Boko
10 Master Crowe
   2 Bullyoung 
  7 Output P.  
  4 Digital Per.
  8 Västerbo H.
12 Victor A.U.
 9 Helios 
 6 Tarabuso Jet
11 Final Oak

 WTIDSRANKEN: 12,7: 
1 Sevilla. 12,8: 3 Kung Edward. 12,9: 
2 Dizzy River, 4 Demolition Man F. 
13,1: 5 Rajah Press, 6 Secret Mis.

 WTIDSRANKEN: 12,6: 
7 Output Pressure. 13,0: 1 Ebony 
Boko. 13,3: 2 Bullyoung, 10 Master 
Crowe. 13,6: 4 Digital Performer.

Stefan  
Melander
sport 
@expressen.se

TRAV

TV˚ VINNARE? Stjärnkusken Tim Tetrick vann med Green Manalishi i helgen och kommer till Rovaniemi 
i december. Aetos Kronos startar som kriteriefavorit i kväll. Foto: STALL TZ

2 Digital Track (V86-6) ����1234123412341234

 ”Är bättre än raden och tränar bra. Jag 
tror hon klarar spåret och borde kunna 
dyka upp därframme- Barfota fram, 
helstängt huvudlag och svensk sulky.
5 Digital Class (V86-6) ���������� 123412341234

 ”Kan mycket när hon fungerar men 
presterar ojämnt i loppen. Fick ett knepigt 
spår men har ganska bra form. Skor runt 
om, ev skygglappar och svensk sulky.
4 Digital Performer (V86-8) ��������12341234

 ”Har krånglat lite och är beroende av 
smygresa för att komma till sin rätt. Jag 
har inga större förhoppningar denna 
gång. Barfota. Fram, helstängt huvudlag 
och USA-sulky.
7 Output Pressure (V86-8) ��� 123412341234

 ”Även han är klart bättre än raden men 
fick ett svårt läge. Inte helt borta med 
klaff. Skor runt om, öppet huvudlag och 
USA-sulky.
3 Eicas (V75-6) ������������������1234123412341234

 ”Tog inte i alls med öppet huvudlag 
senast, han är helt enkelt väldigt 
gynnad av skygglappar. Hästen kan 
mycket och jag tycker det ser spän-
nande ut här. Barfota runt om, helstängt 
huvudlag och sedan får Örjan avgöra 
om han vill köra i USA-sulky.

TARZANS HÆSTAR

Riordans stjärna en bra 
favorit till Kriterie-seger

V86
• JÆGERSRO OCH SOLVALLA P˚ ONSDAG

3 FRANKLIN FACE
Bra för sin klass och kan nå 
spets i V86-3. Chansspik.

5 HIGHSPIRIT
På rätt väg igen och mycket 
snabb i benen. Passas i V86-8.

TV˚
ROLIGA

9 NEW LEXINGTON
Bra i grunden men åter efter 
frånvaro i V86-1. Rankas ner.

2 BULLYOUNG
Hårt betrodd på förhand 
i V86-8, men bara en av flera.

TV˚
AVSLAG

10 LADY NADINE
Mycket bra senast och uppgif-
ten är klart lämplig i V86-6.


