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S˚ KØRS LOPPET
HH1HVikingH

BroddeHgör 
ett försök 
at vara med 
från start, 
men får 
svårt att 
svara upp 
ett inner-
spår med 
startsnabba 
konkurren-
ter utvändigt. 2HIglesiasH
BoshoeveHkanske sitter 
i spets, men oavsett så söks 
rygg påH4HAttraversiamo!

S˚ KØRS LOPPET
HH1HVinciH

I.M.Hkan 
öppna och 
även om PU 
är tveksam 
till spets så 
finns 
chansen att 
man fångar 
upp utvän-
diga hästar. 
7HMellbyH
EyeH
CatcherH
kan också 
öppna bra, men minusläge.

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

Stefan Melander: Mina två andra har bättre 
meriter – men borde vara dags för ”Brodern”
Midsommar är ljuset tid. 

Anmälan borde däremot vara 
ljus året om.

Dessutom ett par bra vinnare 
till er lirare.

De fina tävlingarna avlöser varan-
dra nu. 

Boden, Gävle och Kouvola i hel-
gen som gick. 

Bra lopp på Solvalla imorgon och 
på söndag startar BoldHEagleHmed 
BjörnHGoop i sulkyn på Vincennes.

Närmare miljonen i förstapris 
där men det stora målet är Åby 
Stora Pris över 3 000 meter. Även 
det tänkt med Goop i sulkyn. 

Men kanske bäst av allt i helgen 
midsommardagens tävlingar på 
Rättvik.

Vi startar Milligan’sHSchoolHefter 
segern i Östersund. Där har ni en 
bra spik på GS75. Allt verkar bra 
efter senaste loppet och vi kör med 
samma utrustning som vanligt.

MmM Chansen borde vara så nära 
fem getingar man kan komma.

- - -
Fast jag har ett ännu bättre spel 

i fyraåringsloppet som avslutar 
både GS75-kupongen och Dagens 
Dubbel. Vi har med både färske 
V75-vinnaren ThrustHControl och 
hambofemman Evaluate. 

Men även om Evalute är en 
stjärna känns spåret väl svårt den 
här gången. 

Tror ändå att segern går till vårt 
stall. BrothersHN.Arms tränar 
starkt men har inte haft rätta turen 
i loppen.Från det här läget tror jag 
det vänder.

MmM Brodern måste vara ett bra 
spel och får bli min midsommar-
present till lirarna.

- - -
Apropå lirare och apropå Kou-

vola. När RacingHMange vann 
Kymi Grand Prix gav han under nio 
gånger hos ATG. 

De som lirade i den franska 
poolen däremot fick tre gånger mer, 
hela 31 i vinnarodds.

MmM Jag fattar inte att det kan få 
vara så.

- - -
Mer som jag inte fattar. 

Och många med mig.
När det gäller att anmäla 

hästar till start dribblas det 
med mörk och ljus anmälan 
så att ingen vet något.

Jag anser att åtmins-
tone insatslopp alltid 
borde ha ljus anmälan.

Det är trots allt 
hästägarna som finan-
sierar kalaset och då 
borde de få fatta besluten. 

MmM Jag har inte hört talas 
om någon annan bransch 
där de som ska locka 
publiken får betala för att 
uppträda.

Dessutom är jag rätt säker på att 
det skulle gå att spara in en hel del 
pengar i form av anställda ute på 
banor och förbund med ett enkelt, 
modernt och ljust anmälnings- 
system.

MmM För mig är ljus anmälan en 
självklarhet.

MmM Det går i Frankrike så då går 
det här. Dessutom lever vi ju 
i dataåldern.

- - -
Apropå dataåldern.
Flera italienska gäster i huvud-

loppet, jubileumstestet, på Valla 
i morgon. Men starterna från 
Italien går inte att se hos ATG.

MmM Blir inte spelarna 
förbannade av det?

I dessa tider borde 
det vara en självklarhet 
att öppna upp de inter-
nationella lopparkiven, 
tekniskt är det en enkel 
sak om rättigheten 
finns. 

Och rättigheten 
borde gå att lösa med 
rätt intresse.

Men finns verkligen 
det rätta intresset?

MmM Jag undrar när man 
på ATG Live kan få höra 
helt ointressanta fot-
bollstips med två minu-
ter kvar till start av 
loppet…

TRÆNARKOMMENTARERNA

2 Iglesias Boshoeve, B. Goop 3%
– Tävlade utan skor för första 
gången senast och det slog väl 
ut även om han var lite rullig 
till slut. Det är en häst med hög 
kapacitet som utvecklats 
mycket på slutet. Han har ett 
bra spår och även om han står 
riktigt tufft till sett till vad han 
möter så ska man inte noncha-
lera honom, han tävlar barfota 
igen, säger Anton Sverre.

3 Mellby Glader, C J. Jepson 3%
– Var jättefin senast och det 
ser ut som att vi äntligen 
kommit rätt på honom. Han 
har haft problem med ett ben 
och dragit åt vänster i flera 
lopp. Nu känns han jättefin 
och Robert är väldigt nöjd med 
honom och segern blev enkel 
senast och det fanns krafter 
kvar. Nu är det annat motstånd 
och vi ändrar inget, säger 
Brian Jörgensen.

4 Attraversiamo, E. Adiels. 58%
– Strålande bra senast och 
man kan inte annat än impo-
neras av insatsen. Fick ta igen 
sig lite och har tränat på och 
känns fin efteråt och måste 
ses med chans även om inte 
motstånd saknas. Jag ändrar 
inget, säger Svante Båth.

7 Admirer, C. Lugauer 10%
– Har varit jättebra i de två 
starter han har gjort i år. 
Hästen fick ta igen sig i höstas 
och sedan har han fått träna 
på och han var väl förberedd 
innan han gjorde årsdebut. 
Han har utvecklats och har har 
hög kapacitet och vi hoppas 
att han kan vara med i större 
lopp. Nu möter han tufft 
motstånd och har ett dåligt 
spår samtidigt blir det spän-
nande att se hur han står sig 
här. Jag vet att Conrad är 
sugen att prova honom 
barfota, det kanske bli så 
redan den här gången, säger 
Marcus Waldmüller.

9 Golden News, P. Linderoth 1%
– Var fin senast och han 
svarade för en bra prestation. 
Han känns fin i träningen och 
nu spänner vi bågen och han 
möter ju väldigt bra hästar den 
här gången. Jag är nöjd med 
läget och smyger med och 
hoppas på fina pengar. På sikt 
hoppas jag att han utvecklas 
när han möter så här tuffa 
hästar och jag ändrar inget, 
säger Per Linderoth.

10 Avant Garde, R. Bergh 4%
– Jättebra senast och det var 
väl lite överraskande att han 
vann. Det är en jättekapabel 
häst som det har strulat lite 
med till och från utan att det 
har varit några större grejer. Vi 
tycker att han har kapacitet att 
vara med i de större loppen 
och han kommer att vara ännu 
bättre med den genomköraren 
i kroppen. Möter bra motstånd 
och det blir spännand att se 
hur han står sig här. Vi ändrar 
inget, säger Brian Jörgensen.

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Vinci I.M., P. Untersteiner 27%
– Det är en fin häst som är lite 
flegmatisk. Nu blir det många 
ändringar. Alla skorna åker av, 
vi kör med jänkarvagn och 
utrustar henne dessutom med 
rycktussar. Jag laddar iväg 
vad som går men det blir nog 
svårt att hålla upp ledningen, 
säger Peter Untersteiner.

3 Insignia, V. Lyck 2%
– Har varit bra efter uppehåll 
och känns fortsatt stark 
i träningen. Spåret är bra och 
jag vill att hon ska komma ner 
i banan så fort som möjligt. 
Loppet ser jämnt ut och 
positionerna kommer säkert 
att avgöra det mesta. Jag har 
en bra känsla och tror på en 
bra insats så får vi se hur långt 
det räcker och jag ändrar inget, 
säger Veronica Sundberg.

7 Mellby Eye Catcher, E. Adiels. 3%
– Har riktigt fin form och 
senast spurtade hon vasst. 
Hon har blivit successivt 
bättre hela tiden och hon ser 
mycket fin ut för dagen. Hon 
är ganska snabb från start 
samtidigt är spåret lite långt 
ut. Jag tror på en bra presta-
tion och vi får se hur långt det 
räcker. Jag ändrar inget, säger 
Anders Källberg.

9 Ies Juvel, C J. Jepson 3%
– Är en fin häst som var bra 
vid segern senast. Hon är 
under utveckling och läget 
behöver inte vara fel om det 
blir lite tempo på loppet. Jag 
kommer att testa rycktussar 
i träningen och fungerar det så 
blir det så även i loppet, säger 
Fredrik Wallin.

10 Wannabe Young, P. Linderoth 0%
– Var jag nöjd med senast efter 
ett tufft lopp och hon behöver 
komma igång på allvar. Hon är 
ganska stor och blir bättre och 
bättre. Hon får svårt att vinna 
härifrån och den här gången 
kommer hon att tävla barfota 
bak, säger Per Linderoth.

11 Strawberrydaquiri, J. Carlfj. 1%
– Håller fin form. Hon satt fast 
med alla krafter kvar i ons-
dags. Hon ska köras på chans 
och känns så pass fin att jag 
tror att hon kan vara med och 
tjäna fina pengar, säger Johan 
Carlfjord.

12 Hersey Boko, Ö. Kihlström 26%
– Vann på bra sätt senast och 
Örjan sa att det fanns lite 
krafter kvar. Hästen blir bara 
bättre och bättre och hon 
känns fin efter loppet senast. 
Nu är det andra förutsätt-
ningar än senast och det är 
många att runda och vi måste 
ha en hel del tur. Jag tror på en 
bra insats igen och jag är inte 
inne på att ändra något ännu, 
säger Lisa Maria Orefors.

14 East Doris, E. Leo 3%
– Känns fin i träningen. Säkert 
inte sämre än någon annan, 
men det måste flyta på lite. 
Jag ändrar inget, säger Leif 
Jonsson.

RANKNING
  4 Attraversiamo
  1 Viking Brodde 
  3 Mellby Glader 
10 Avant Garde 
  7 Admirer  
  2 Iglesias B. 
  8 Riptide R.D. 
  9 Golden News
  5 Wingmaster 
  6 Dallas  
12 Rothschild 

RANKNING
  1 Vinci I.M.  
13 Bear Bahareh 
  8 Joyeuxanniv. 
12 Hersey Boko 
  4 Stephanie D. 
  2 Elena Rigby 
  7 Mellby Eye C. 
  9 Ies Juvel 
10 Wannabe Y. 
  3 Insignia  
  6 Charisme Du N 
  5 Ninja’s N.
11 Strawberryd. 
14 East Doris  
15 Drottning Pace

 WTIDSRANKEN: 11,6: 
4 Attraversiamo. 12,6: 10 Avant 
Garde. 12,8: 1 Viking Brodde. 13,9: 
2 Iglesias Boshoeve, 4 Wingmaster.

 WTIDSRANKEN: 14,6: 
8 Joyeauxannieversaire, 15 Drottning 
Pace. 14,7: 14 East Doris. 15,2: 
7 Mellby Eye Catcher. 15,3: 5 Ninjas.

Stefan  
Melander
sport 
@expressen.se

TRAV

HETA MIDSOMMARSPEL

V86
• SOLVALLA P˚ ONSDAG

6 LOOK HÅLERYD (V86-2)
Kanske väl kort distans, men 
första barfota är intressant.

11 SPRINGOVER (V86-6)
Nu med ett lopp i kroppen och 
stallrapporten är positiv.

TV˚
ROLIGA

4 VALCHIRIA O.P. (V86-1)
Var klen i senaste starten och 
från stallet ligger man lågt.

7 ADMIRER (V86-7)
Stöter nu på tuffare motstånd 
och har dessutom trist läge. 

TV˚
AVSLAG

4 ATTRAVERSIAMO (V86-7)
Var senast enorm i Kunga-
pokalen. Vinner i kväll! 

7 Beautiful Bacardi (V86-1) ........ 12341234

 ”Hon är bra i ordning för dagen. Men 
från iskallt läge och med tufft motstånd 
ligger vi lågt. Barfota runt om, öppet 
huvudlag och USA-sulky.
5 Eicas (V86-2) ...................1234123412341234

 ”Känns fin i träningen och jag har bra 
feeling för honom här, vettig chans. Barfota 
runt om, helstängt huvudlag och USA-sulky.
9 Dream Weaver (V86-2) .............. 12341234

 ”Har ganska bra form men från det här 
läget blir det svårt att vinna. Barfota 
fram, ev. skygglappar och USA-sulky.
10 Digital Catapult (V86-2) ... 123412341234

 ”Var inte som bäst senast men tror 
resan satte ned. Tränar bra men läget blev 
svårt. Blir nog svensk sulky denna gång då 
han slog i vagnen senast. Annars barfota 
fram och ev. skygglappar.
3 Headupdisplay (V86-3) ....... 123412341234

 ”Har varit ifrån så svårbedömd även för 
mig. Är rätt bra för klassen. Skor runt om, 
öppet huvudlag och svensk sulky.

7 Kid You Not (V86-3) ............. 123412341234

 ”Han är som min andra häst i loppet 
svårbedömd efter frånvaro. Han har 
oerhört hög kapacitet i grunden men i 
minusskålen ligger ett riktigt risigt läge 
här. Skor runt om, halvstängt huvudlag 
och svensk sulky.
2 Zack’s Zoomer (V86-4) ........ 123412341234

 ”Har äntligen fått ett bra läge efter att 
ha kommit på mellanhand flera starter 
nu. Här hoppas vi på spets eller en resa 
på innerspår och då kanske vi kan vara 
tvåa-trea. Motståndet är hårt. Barfota 
runt om, öppet huvudlag och USA-sulky.
7 Snowstorm Hanover (V86-4) ... 12341234

 ”Jag blir inte riktigt klok på honom, han 
har startat bakom bilen i hela sitt liv men 
har ändå besvär. Hästen känns mycket bra 
men det blir tufft härifrån. Skor runt om, 
halvstängt huvudlag och USA-sulky.
3 Line Select (V86-5) .................... 12341234

 ”Är bättre än raden men får nog svårt 
att vinna här även om hästen tränar bra, 

pengar? Barfota fram, troligen öppet 
huvudlag och USA-sulky.
9 Landing Gear (V86-5) .......... 123412341234

 ”Tränar bra och satt fast med rubbet 
kvar näst senast. Är rätt bra själv och är 
inte golvad med rätt resa. Barfota fram, 
troligen öppet huvudlag och USA-sulky.
11 Digital Class (V86-5) ......... 123412341234

 ”Är vassast av våra i loppet men fick å 
andra sidan det sämsta läget. Gladde oss 
senast och hade rubbet kvar. Skor runt 
om, öppet huvudlag och svensk sulky.
12 Digital Performer (V75-1) 123412341234

 ”Håller absolut superform för dagen. Tror 
ändå det blir svårt att upprepa förra starten 
med V75-seger från spår 12. Barfota fram, 
stängt huvudlag och USA-sulky.
5 Disco Volante (V75-3)....1234123412341234

 ”Han trivdes inte på den blöta banan 
senast då han behöver fäste. Jag tror 
han kommer att göra ett kanonlopp om 
banan blir fin, formen sitter där. Barfota 
fram, öppet huvudlag och USA-sulky.

TARZANS STARTANDE HÆSTAR P˚ V86  OCH V75

HELGENS BÆSTA SPEL. Tarzan tror på bra chans för out-
sidern Brothers N.Arms i Rättvik på midsommardagen. Foto: TR BILD

BÆSTA SPIKEN. Tarzans Milligan’s 
School har toppchans i Rättvik. Foto: STALL TZ


