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Erik Adielsson var sjåfør bak Papagayo 
E for første gang. Han dro rett ned i le-
derryggen på Nimbus CD og der ble 
ekvipasjen sittende til mål med mye 
krefter på tanken.

– Jeg pleier ikke å legge meg oppi tak-
tikken til kusken, men Adielsson spur-
te meg om hvordan jeg ville han skulle 
kjøre og da sa jeg at det var ønskelig med 
et ryggløp med tanke på at hesten fikk 
et tøft løp sist, forteller Waaler.
– Hvis Papagayo E hadde sittet fast over 
mål i EM for 5-åringer, da kunne det blitt 
mer offensiv kjøring nå? Det er sånn man 
må tenke?

– Ja, man må tenke på hesten og kjøre 
på sjanse av og til. Det nytter ikke å gå 
den tunge veien hver gang. Posisjonene 
har mye å si i de største løpene. Se på 

Creatine som vant Hugo Åbergs Memo-
rial. Nå måtte han gå bakfra og fikk ikke 
premie engang. Papagayo E fikk med 
seg 390 000 kroner fra Solvalla. Det er 
den nest største pengesummen han har 
vunnet i sin karriere. Da må vi være for-
nøyd. Det ser ut som om han har tatt lø-
pet på en fin måte, sier Waaler.
– Hva venter nå?

– Vi har ikke bestemt oss for neste 
oppgave ennå. Han er nødt til å få en 
treningsperiode før Frankrike, men 
hvor mange løp til det blir før det er jeg 
ikke sikker på, sier Waaler.

– BRA MED YTRINGSFRIHET!
Det har vært mye meninger om at Erik 
Adielsson ble foretrukket som kusk 
framfor Vidar Hop. Jan Kristian Waaler 
har følgende å si om saken:

– Eierne og jeg har hatt en dialog 
om den saken. Jeg får siste ordet av 
dem og kunne satt meg på bakbeina, 
men jeg synes det er greit å høre på 
dem som betaler gildet. Det er en av-
gjørelse vi tok i sammen, sier Waa-
ler.

Han er ikke på sosiale medier, men 
får med seg en del av det som blir dis-

kutert. Og han synes det er helt greit at 
folk har sine meninger.

– Helt siden jeg fikk fram den første 
gode hesten i 2004 har jeg vært vant 

VILLE HA RYGG LØP
Papagayo E satt fast over mål i Jubileumspokalen, men fikk med seg sølv 
og 390 000 kroner. – Det var ønskelig med ryggløp etter det løpet han fikk 
sist, sier trener Jan Kristian Waaler.

Nimbus CD vant Jubileumspokalen fra 
tet. I rygg ser vi Papagayo E sitte bom 
fast.  Foto: Kanal 75

Hvis Papagayo E får  teten og får dempe, må 
man ha et helikopter for å slå ham!
JERRY RIORDAN

«

Solvalla onsdag 19. august
7. løp. EM for hopper. 2140 m. Auto.  
Førstepr: SEK 650 000. 

 1) Youana 11,9 E Adielsson 23 
 2) Eketorpets Tess 12,1 P Untersteiner 133
 3) Your Highness 12,2 B Goop 26
 4) Demi de Veluwe 12,2 E-P Mäkinen 601
 5) Angelina BR 12,3 PO Midtfjeld 324
 6) Donna di Quattro 12,4 C Eriksson 162
 Upl: Twigs Voici (89) 12,4, Blended Scotch (64)12,5.
Vinneren: 6-års hp e Pearsall Hanover – Euro Sund. Ei: 
Stall Fagerhult, Sverige. Op: C-G Johansson, Sjunnesson 
& Edvinsson, Sverige. Tr: C Johansson.V: 2,35 Pl: 1,34-
1,68-1,26. Tv: 7,70.
Odds og totoresultater er norske.

10. løp. Jubileumspokalen. 2140 m.  Auto.  
Førstepr: SEK 1 000 000. 

 1) Nimbus CD 11,6 Ö Kihlström 31
 2) Papagayo E 11,7 E Adielsson 47
 3) Ivar Sånna 11,8 T Uhrberg 67
 4) Sauveur 11,8 Å Lindblom 232
 5) Tumble Dust 11,8 B Goop 94
 Upl: Creatine (60) 11,9, Ringostarr Treb (730) 11,9, 
Ready for More (145) 11,9, Takethem (490) 11,9, Rod 
Stewart (153) 12,2g, Cool Keeper (698) 12,3, Calvin 
Borel (124) dg. 
Vinneren: 5-års v e Mythical Lindy – Kiss of Life.  
Ei: Stall Droad AB, Sverige. Op: A Satrell, Sverige.  
Tr: S Hultman.V: 3,18. Pl: 1,48-1,51-1,88. Tv: 10,67.
Odds og totoresultater er norske.
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Youana var overlegen i EM for hopper. Ytterst ser vi Angelina BR som ble femte. I midten halvt norskeide Your Highness 
som ble tredje.  Foto: Kanal 75

VILLE HA RYGG LØP

til at folk har meninger om det jeg 
driver med. Og det tar jeg som et 
sunnhetstegn. Det betyr at man er 

der oppe i toppen. Det er jo de beste 
hestene det er mest meninger om. 
Jeg bryr meg ikke så mye om ak-

kurat det. Mitt fokus er å gjøre den 
beste jobben jeg kan gjøre og prøve 
å forbedre meg hele veien. Vi har 

Av kjøtt  
og blod
Skulle Papagayo E gått nok et 
internasjonalt storløp i dødens? 
Vi mener bestemt nei.

Meningene var mange på sosiale medier 
etter disponeringen av Papagayo E i Jubi-
leumspokalen på Solvalla onsdag, og rett 
etter målpassering uttalte RDs studioek-
spert Espen Haug at det var en feil av Erik 
Adielsson å sette seg i rygg på Nimbus CD. 
Etter vår mening er det en ufullstendig 
konklusjon.

Haug har utelukkende en spillers fo-
kus, sportslig mangler det ganske mye. Det 
er spilleksperten som uttaler seg og han 
fikk støtte av flere mer eller mindre selv-
erklærte eksperter. Med fasit i hånd er det 
ikke vanskelig å se at Papagayo E hadde 
mye krefter igjen i rygg på vinneren Nim-
bus CD, men om den norske stjernen had-
de påtatt seg oppdraget som ingen andre 
åpenbart ville ha – å trykke Nimbus CD i 
senk – så ville han falt for eget grep. Også 
spillere, som utelukkende tenker som det, 
må tåle å se at hester sitter fast. Hadde 
Adielsson fått åpningen, ville han vært ge-
nierklært.

Et annet moment er at Adielsson kjørte 
på ordre. Trener Jan Kristian Waaler ville 
for enhver pris ikke ha et nytt løp i dødens. 
Vi skjønner Waaler utmerket godt. Utlad-
ningen i EM for 5-åringer i Papagayo Es 21. 
start, var nok ikke veldig alvorlig for hans 
fysikk, men psykisk koster det enormt. Pa-
pagayo E er en vinnertype, og når man blir 
forbiløpt av konkurrenter på oppløpet når 
melkesyra koker i kroppen, så er det de-
moraliserende. Jan Kristian Waaler til-
hører Norges absolutte trenertopp og vet 
selvfølgelig dette.

Det var en håpløs oppgave Papagayo E 
ble sendt ut på i dødens i EM med Robert 
Bi tet – verdensrekordholderen på distan-
sen. Nimbus CD er nok ikke like god, men 
med tanke på forrige løp, ville det være å 
risikere Papagayo Es videre karriere. Fy-
siske plager i hester er relativt enkle å re-
parere. De psykiske skadene er nærmest 
sagt uopprettelige.

Så lenge man konkurrerer med dyr, som 
man gjør i trav- og galoppsporten, må det 
tas andre hensyn enn at det skal være «all 
out» i alle løp. Da skaper man en bruk og 
kast-mentalitet. I USA er det slik, mye tak-
ket være lånekuskene som alltid har et 
nytt oppdrag. For treneren og eieren, er 
det mange års arbeid og mye penger som 
går i vasken. Det er et element spilleren må 
tenke på. Det er også snakk om å skape va-
rige spillobjekter.

I Frankrike er det anerkjent – også av 
spillerne – at hester i blant blir kjørt pas-
sivt i løpene. Vi vil vel ikke helt til den ek-
streme franske varianten der man rett og 
slett bruker løp som trening, men vi er av 
den oppfatningen at en treners hensyn til 
hestens ve og vel, må telle mer enn kus-
kens kortsiktige mål om om å vinne løpet 
for enhver pris. Det handler ikke om ikke å 
kjøre for å vinne, men å sikre hestens lang-
siktige karriere og helse. Derfor var dispo-
neringen av Papagayo E – på trenerens or-
dre – det beste som kunne skje onsdag. Det 
hadde neppe blitt bedre enn annenplass, 
uansett.

KOMMENTAR
 TRULS G PEDERSEN
Journalist i TGN

GUNLEIF «GULLI» TOLLEFSEN har vunnet på Solvalla tre ganger før. Alle tre gangene 
vant han med Gentle Star og ett av løpene var Jubileumspokalen. Onsdag kveld var 
Gulli tilbake på den svenske hovedbanen. Han var invitert med i Legende-løpet og 
styrte hest mot noen av Europas storheter i sulkyen. Fra førstespor med 24-oddseren 
MT Fortune Winner, gjorde Tollefsen det eneste rette. Smøg innvendig og fikk maks 
som sjette. Løpet ble vunnet av Stig H Johansson i fjor og etter en perfekt styring bak 
Lover Face i år, vant Stig H igjen. Anders Lindqvist ble nummer to og Lennart Forsgren 
nummer tre. Foto: Arnfinn Roaldsøy

PREBEN SØVIK begynte å arbeide for Robert Bergh i Sundsvall i sommer. Tre løp er det 
blitt for arbeidsgiveren med én seier som resultat. Onsdag kjørte Preben Gin T Deluxe 
for Bergsåker-treneren Henrik Svensson. Taksert til 69 i vinnerodds var det ikke mange 
som hadde tro på ekvipasjen, men de kom med en rakettspurt ute i banen på oppløpet 
og knep seieren på målstreken. Preben Søvik og Bergh-stallen er nå på flyttefot til Åby-
traktene der Robert Bergh har leid seg inn på helt nytt treningssenter. – Det er alltid 
moro å vinne på slike storløpsdager! Jeg har funnet meg godt til rette hos Bergh der 
det er et godt miljø, sier Søvik. Foto: Arnfinn Roaldsøy



STOCKHOLM. Nimbus C.D.
tog klivet från talang till full-
fjädrad elithäst på två minu-
ter och 33 sekunder i onsdags
kväll. 

Det var den tid han be -
hövde för att tillryggalägga
ledning-från-start-till-mål-
segern i Solvallas Jubileums-
pokal.

Av LARS G DAHLGREN

När Örjan Kihlström fick sänka
tempot i ledningen andra 500 me-
terna fram till för klassen billiga
1.13,7 första varvet, utan att Nimbus
C.D. pullat bort en endaste meter
av sina krafter, var saken i prakti-
ken klar.

Via 1.09,5 sista kilometern och
1.08,7 sista 500 meterna landade
fuxen på 1.11,6a/2 140 meter, en
dryg trygg längd före norske Papa-
gayo E. som Erik Adielsson valde
att köra i rygg ledaren med och Ivar
Sånna som tuggade utvändigt utan
rygg sista varvet.

Repris från 2013
För två år sedan vann Stefan Hult-
man och Örjan Kihlström med
Panne de Moteur Jubileums -
pokalen på samma sätt, snabbstart
till ledningen och till och med
 segertiden blev densamma, 1.11,6.

Nimbus C.D. nästan dubblade i
ett slag sin prissumma från 1,5 till
2,5 miljoner kronor och Stefan

Hultman kunde känna sig otroligt
nöjd med examensprovet i ännu
ett storartat tränarjobb. 

Den Nimbus C.D. han fick in i
stallet för ett år sedan, köpt av Mats
Sundin i samband med att hästen
var med i Derbyt, var nämligen ing-
en enkel kamrat. 

Per Nordström hade under tre-
och fyraåringssäsongen haft att
hantera ett högkapabelt, men be-
svärligt råämne, med pullar -
tendenser och som dessutom kun-

de använda bakbenen till annat än
att springa med.

– Nimbus C.D. var inte att lita på,
det kändes nästan lite läskigt att
köra honom i början. Han var bak-
rädd och känslig för ljud och kun-
de få för sig att ”boxas”. När jag
pratade med Per vid ett tillfälle in-
nan Nimbus debuterat för mig var-
nade han att vi skulle akta
oss för att ta bort slag -
gjorden, sade Stefan
Hultman.

Det var dock ingen
större risk för det, Stefan
hade redan märkt att den
där remmen över hästens
rumpa behövdes…

Fantastisk utveckling
Ett halvår och sju starter som fem-
åring senare är Nimbus C.D. i prin-
cip som en helt annan häst. 

Reglerbar, pullar inte, lyssnar på
sin kusk. I varje fall var det så i ons-
dags.

– Hästen har utvecklats fantas-
tiskt och är fortfarande under ut-
veckling. Rent allmänt ver-
kar han passa fantastiskt
bra i vår träningsmodell på
Yttersta, med att få tuffa på
med backträning. Jag kan
tänka mig att om man kör
heatträning eller rakbane-
jobb med Nimbus C.D. så
kommer de där besvärliga
tendenserna fram. Det klia-
de faktiskt lite i fingrarna

på mig att köra ett toppningsjobb
på rundbanan inför Jubileums -
pokalen, men jag sansade mig och
lät bli, Nimbus C.D. fick ett vanligt
rutinjobb i backen istället i sön-
dags, sade Stefan Hultman.

Lagt fokus på mentala biten
Backträningen är dock knappast
enda förklaringen till den positiva
utvecklingen. 

Man har lagt fokus på att jobba
med Nimbus mentala sida och inte
minst fick Örjan Kihlström utstå
svidande kritik från spelarhåll i de
första starterna i våras när han val-
de att köra ”defensivt” med en
super startsnabb häst som visat sig
vara bäst i spets.

Men om Örjan bränt krutet i de
loppen är det inte alls säkert att
Nimbus C.D. varit lika reglerbar
och fin som han nu var när det gäll-
de huvudmålet för säsongen; fem-
åringsloppet Jubileumspokalen.

– Therese Forsslund som sköter
hästen har verkligen hittat kemin
med honom, hon gör ett fantas-
tiskt jobb. Nimbus har lärt sig och
nu går det till och med att värma i
tvåminutersfart. 

– Jubileumspokalen har varit hu-
vudmålet hela året, och det känns
fantastiskt skönt att alla margina-
ler var på vår sida när det nu var

dags. Det blev önskeläget in-
nerspår och Örjan körde

som en gud. Det var ock-
så tacksamt att ingen
kom upp och lade något
speedryck, för då vet

man inte vad som kunnat
hända. Då kanske den hets -

iga sidan kommit fram. Nim-
bus C.D. gick under 1.10 sista varvet
och drog inte en pust efter loppet.
Jag tror att han är bäst med jämnt
hårt tempo hela vägen och skulle
inte bli förvånad om han klarar att
gå 1.08,5 över 1 600 meter med
jämn fart. När man kör Nimbus
känns det att det är en ”ruggig”
häst, det är nog bara Jaded som
gett mig samma känsla, sade Ste-

fan Hultman och avsluta-
de med ett skratt:

– Vi har heller inte vå-
gat prova med rycktussar
ännu. Det får nog vänta
till sista helgen i maj näs-
ta år…

Örjan Kihlström hylla-
de förstås också den bild-
sköne fuxens utveckling
som femåring.

JUBILEUMSPOKALEN

10 Vi älskar trav

Tacksamt
att ingen
tryckte på

Klappat och klart   

LARS G
DAHLGREN
STOCKHOLM

✔ Talangen har utvecklats till en elithäst

Skötaren Therese Forslund gav Nimbus C.D. en välförtjänt kram.
Foto: MARIA HOLMÉN

Nimbus C.D. har tagit stora kliv framåt den senaste säsongen och tog
med enkelhet hem förstapriset i Jubileumspokalen. Foto: MARIA HOLMÉN
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Resultat Jubileumspokalen
2 140 meter autostart – Solvalla
Häst                                      Kusk                                      Tid               Pris (kr)       Odds
1 Nimbus C.D.                 Örjan Kihlström               1.11,6        1 000 000            31
2 Papagayo E.*                Erik Adielsson                   1.11,7           400 000            47
3 Ivar Sånna                     Thomas Uhrberg              1.11,8           200 000            67
4 Sauveur                         Åke Lindblom                   1.11,8           100 000          232
5 Tumble Dust                 Björn Goop                       1.11,8             50 000            94
Oplacerade: Creatine 1.11,9 (60), Ringostarr Treb* 1.11,9 (730), Ready For More
1.11,9 (145), Takethem 1.11,9 (490), Rod Stewart 1.12,2g (153), Cool Keeper 1.12,3
(698), Calvin Borel d10g (124).
Odds: 3,18. Plats: 1,48 – 1,51 – 1,88. Tvilling: 10,67.
Vinnaren: Valack 5 år e. Mythical Lindy – Kiss Of Life e. Tenor de Baune.
Uppfödare: Anders Satrell, Bro.
Ägare: Stall Droad AB, Stockholm.
Tränare: Stefan Hultman, Solvalla.
Skötare: Therese Forslund.

  för Nimbus C.D.

– Nimbus C.D. har blivit bättre
och bättre och det kändes säkert
hela vägen idag. Loppet blev som
jag hade hoppats, att hålla led-
ningen och sedan få köra i ”lagom”
fart. Men det var samtidigt så att vi
hade en väldigt bra häst i Ivar Sån-
na på utsidan och en annan väldigt
bra i Papagayo E. i rygg, sade Örjan.

Starke Ivar Sånna försökte så
gott han kunde sista varvet, men
Thomas Uhrberg tvangs konstatera
att ju mer han försökte trissa upp
tempot, desto mer ökade Nimbus
C.D. i ledningen…

– Jag hade 1.09,6 sista varvet på
min klocka och mer går ju inte att
begära. Ivar Sånna gjorde ett myc-
ket bra lopp idag igen, men för att
ha chans att vinna hade vi behövt
att någon annan gjort lite grov-
jobb, sade Uhrberg.

Mats Sundin klev in
Nimbus C.D. ingår i första kullen
efter S.J.’s Caviar-sonen Mythical
Lindy och är uppfödd hos Cahrina
Dahling på Skråmsta. Mamman
Kiss of Life är efter Tenor de Baune

och ett fölsto som präglas av stor-
stjärnepotential. Hon har utöver
Nimbus C.D. lämnat ingen mindre
än Kadett C.D. som sprungit in 7,4
miljoner kronor.

Nimbus C.D. började alltså kar-
riären hos Per Nordström och var
som treåring finalist i Kriteriet och
som fyraåring i Derbyt. 

Mitt under säsongen ifjol börja-
de det ryktas om att Nimbus C.D.
var till salu och i samband med
Derbyt klev alltså Mats Sundin slut-
giltigt in och köpte.

Sundin lever numera ut sina täv-
lingsinstinkter som travhästägare
efter att ha varit en av världens bäs-
ta ishockeyspelare i sin generation.

– Det är mer nervöst att ha en
topphäst som startar än att spela
OS-final i ishockey. Adrenalinpå-
slaget att se sina hästar tävla är
detsamma som det var att spela
Stanley Cup-matcher, sade Mats
Sundin efter att han kompletterat
sin redan digra pokalsamling
från ishockey karriären med
heders priset i Solvallas
Jubileums pokal. ‡

Nimbus C.D. ledde från start till mål. Foto: MARIA HOLMÉN 
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Avdelning 5

7 NUNCIO öppnade bra och övertog ledningen ef-
ter 450 meter via andraspår. Ökade farten på slut-
varvet, gick undan säkert i snabb avslutning. 
1 EXODUS HANOVER trea på innerspår, blev rygg
ledaren 1 300 kvar. Svårt att följa i sista sväng, kom
tillbaka bra över upploppet. 5 SYLVESTER AMER -
ICA femma på innerspår. Attackerade i andraspår
750 kvar, tog sig snabbt fram utvändigt om ledaren.
Pressade i sista sväng, stumnade lite sista 100 me-
terna, bra ändå, 1.08,6/700. 2 HERO SJÖHAMMAR
fyra-trea på innerspår. Fullföljde bra på avstånd av
täthästarna. 6 PARTY BOAT HANOVER sexa i rad -
en. Ut i andra utvändigt på sista bortre långsida,
kunde inte följa med i speedkörningen genom sista
sväng. Godkänd i skymundan. 9 GROSS WEIGHT
och 8 IPONEMA sladdade i kön som sjunde och
åttonde häst och var aldrig riktigt med i loppet.
Startgalopp för 3 KICKANS GIRL.4 HILLUSTRIOUS
snabbt till ledningen, släppte efter 450 meter. Ga-
lopperade 1 300 kvar, var alldeles för het. 

Kvarvarande system: 19 419 Värde: 492

500 m: 
Nuncio                       1.10,3
1 000 m: 
Nuncio                       1.11,7
                                              

Sista 500 m                1.08,8

Lopp 9. V75-5. Ahlsell - Solvallaserien VI
- Fyraåringslopp 4-åriga.  2140 m.
Autostart. Pris: 100.000-50.000-25.000-
13.500-8.000-(5.000) kr.
1. Nuncio 11,3 (11) Melander S
2. Exodus Hanover 11,6 (70) Kihlström 
3. Sylvester America 11,6 (165) Goop B
4. Hero Sjöhammar 12,3 (705)

Adielsson E
5. Party Boat Hanover 12,3 (553) Takter J
Opl. Gross Weight 12,7 (578), Iponema
12,9 (1289), Kickans Girl d8g (1879),
Hillustrious dug (72). Segr. h 4 år e.
Andover Hall-Nicole Isabelle. Äg. Stall
T.Z. (Melander Stefan). Uppf. Williams
Russell C, Pennsylvania, USA. Trän.
Melander Stefan, Enköping. 3 längder.
Odds: 1,18. Plats: 1,00-1,00-1,00. Tvilling:
(1/7) 2,46.

Avdelning 6

1 NIMBUS C.D. kvickt till spets. Lätt undan i myck -
et snabb avslutning. 2 PAPAGAYO E. rygg ledar en,
fick aldrig chansen, gick i mål med krafter sparade.
3 IVAR SÅNNA fjärde ytter. Fram i död ens varvet
kvar. Fick aldrig grepp om ledaren, höll duktigt. 
7 SAUVEUR sjunde-sjätte ytter. Med 850 kvar, på
200 kvar, mycket vass, 1.07,5/700. 4 TUMBLE DUST
tredje ytter, på efter 600 meter, dödens 1 350 kvar,
avlöst varvet kvar. Vreds ut 200 kvar, höll farten. 
11 CREATINE sjätte ytter, femte ytter efter 500
meter. På 850 kvar, rygg 750 kvar, fjärdespår 300
kvar, bra, 1.08,0/700. 10 RINGOSTARR TREB tred-
je inner. Såg aldrig dagens ljus och hade mycket
sparat. 6 READY FOR MORE utvändigt ledaren, av-
löst efter 400 meter, efterhand fjärde ytter. Tredje
ytter 750 kvar, fastnade. 12 TAKETHEM femte in-
ner. Femte ytter 700 kvar, sköt till fint över upplop-
pet. 5 ROD STEWART fjärde ytter, galopp efter 500
meter. Sjätte inner efter ett varv, med i tredjespår
750 kvar, godkänd. 8 COOL KEEPER tredjespår till
dödens efter 400 meter. Avlöst 1 350 kvar, tredje yt-
ter varvet kvar. På 750 kvar, stumnade sista 300. 
9 CALVIN BOREL fjärde inner. Ut i fjärde ytter 650
kvar, ner invändigt i sista sväng, galopp 100 kvar .

Kvarvarande system: 15 467 Värde: 618

500 m: 
Nimbus C.D.              1.10,8
1 000 m: 
Nimbus C.D.              1.13,7

Sista 500 m                1.08,7

Lopp 10. V75-6. DD-1.
Jubileumspokalen - Femåringslopp (Gr I -
UET Masters Series) 5-åriga.  2140 m.
Autostart. Pris: 1.000.000-400.000-
200.000-100.000-50.000 (5 priser)
1. Nimbus C.D. 11,6 (31) Kihlström Ö
2. Papagayo E.* 11,7 (47) Adielsson E
3. Ivar Sånna 11,8 (67) Uhrberg T
4. Sauveur 11,8 (232) Lindblom Å
5. Tumble Dust 11,8 (94) Goop B
Opl. Creatine 11,9 (60), Ringostarr Treb*
11,9 (730), Ready for More 11,9 (145),
Takethem* 11,9 (490), Rod Stewart* 12,2g
(153), Cool Keeper 12,3 (698), Calvin
Borel d10g (124). Segr. v 5 år e. Mythical
Lindy-Kiss of Life. Äg. Stall Droad AB,
Stockholm. Uppf. Satrell Anders, Bro.
Trän. Hultman Stefan, Munsö. 1,5 längd.
Odds: 3,18. Plats: 1,48-1,51-1,88. Tvilling:
(1/2) 10,67.

Avdelning 7

11 RADYSIN AMERICA tredje ytter. Med 800 kvar,
utan rygg 400 kvar, tog sig snabbt fram och kopp -
lade greppet 250 kvar, lätt undan, mycket bra på
svenskt rekord, 1.11,3 sista varvet. 1 TALK THE
TALK ledningen. Höll tempo uppe självmant. Slag -
en 300 kvar, höll bra till andraplatsen. 7 COCO DE
VIE fjärde ytter. Med 800 kvar, kunde inte följa 
ryggen i sista sväng, slog aldrig av på farten,
1.11,3/700. 3 AROMA GRIM tredje inner. Ut ett
spår 250 kvar, fritt 100 kvar, hann inte växla tempo.
2 KIMONO PEARL rygg ledaren. Tappade några
längder på upploppet. 5 BOSTONZ CREDIT andra
ytter. På 800 kvar, utvändigt ledaren 400 kvar, tapp -
ade lite till slut. 8 FORTUNE SUND backade ner i
femte ytter. Med i tredjespår på sista bortre lång -
sidan, försökte i vida spår sista 300, kunde inte ta
något. 10 NICE AND EASY fjärde inner. Fick aldrig
chansen, letade fritt på upploppet, sparat. 6 ANGEL
FRANCE tredjespår, backade ner i femte inner efter
600 meter. Ut i andra ytter på sista bortre långsidan,
tappade sista biten. 9 PELIKAN TRIO först utvänd-
igt. Tröttnade helt i sista sväng och föll genom fältet.
4 WINDY WAYS galopperade efter 150 meter i
spetskörningen. 

Kvarvarande system: 1 242 Värde: 7 701

500 m: 
Talk The Talk             1.11,0
1 000 m: 
Talk The Talk             1.12,4
2 000 m: 
Talk The Talk             1.13,0
Sista 500 m                1.12,9

Lopp 11. V75-7. DD-2. Svea Ekonomi -
Queen L.:s lopp - Stolopp Ston 200.001 -
1.600.000 kr.  2640 m. Autostart. Pris:
100.000-50.000-25.000-13.500-8.000-
(5.000) kr.
1. Radysin America 12,8 (148) Eriksson C
2. Talk the Talk 13,0 (72) Melander S
3. Coco de Vie 13,1 (82) Ohlsson U
4. Aroma Grim 13,2 (295) Untersteiner J
5. Kimono Pearl 13,3 (195) Goop B
6. Bostonz Credit 13,3 (62) Opl. Fortuna
Sund 13,4 (406), Nice and Easy 13,4
(1438), Angel France 13,5 (449), Pelikan
Trio 14,5 (134), Windy Ways dug (18).
Segr. s 5 år e. Donato Hanover-Zagabria
Dei. Äg. Riordan Lisa, Italien. Uppf. Guida
Italia SRL, Italien. Trän. Riordan Jerry,
Halmstad. 2 längder. Odds: 14,85. Plats:
3,45-2,52-2,92. Tvilling: (1/11) 50,07.

V5 (lopp 7–11)
Rätt rad                 2–6–7–1–11
5 rätt ger (4 st)                 3 558
Omsättning              1 861 997
Antal system                  56 690

DD (lopp 10–11)
Rätt rad                              1–11
Odds                                 42,62
Omsättning              7 532 172

V4 (lopp 1–4)
Rätt rad                      2-10-9-8
Utdelning                         6 862
Omsättning              1 387 772

Publik                               7 146

V75
Rätt rad                    9–4–2–6–7–1–11
7 rätt ger (1 242 st)                      7 701
6 rätt ger (63 806 st)                         75
5 rätt ger                                   jackpot
Omsättning                        36 811 202
Att utdela                           23 927 280
Antal kuponger                       484 423 
Antal system                           707 226
Strukna hästar
Avd 1                                                      
Avd 2                                                      
Avd 3                                                    9
Avd 4                                                      
Avd 5                                                      
Avd 6                                                      
Avd 7                                                      

Eventuell utdelning i avd 7
Häst                                         Antal   Utdelning

1 Talk The Talk                   3 105            3 082
2 Kimono Pearl                  1 464            6 536
3 Aroma Grim                       711          13 444
4 Windy Ways                 14 815               646
5 Bostonz Credit                5 713            1 675
6 Angel France                      596          16 044
7 Coco de Vie                    2 413            3 965
8 Fortuna Sund                     562          17 012
9 Pelikan Trio                     1 944            4 921

10 Nice And Easy                    118          80 443
11 Radysin America                              vinnare

Totalomsättning                              63 364 361

Stig H Johansson svarade för en favorit i repris och vann Ahlsell Legends med
Veijo Heiskanen-tränade Lover Face. Foto: JEANNIE KARLSSON

! Fortune Boko. Foto: MARIA HOLMÉN
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Eksperttips
Bjerke onsdag V76 14

Klosterskogen torsdag V65 23

Bjerke torsdag Lunsj V5 26

Øvrevoll torsdag V65 28

Bedre enn  
budsjett
Tross nedgang i V75-spillet i 
sommer er overskuddet i NR 
bedre enn budsjettert 1. halvår.

SIDE 3

Skal gjøre som  
Support’n
Onsdag kjøres Jubileumspokalen med én  
million svenske kroner til vinneren. Papagayo E 
skal forsøke å gjøre som Support Justice i fjor – 
vinne det store 5-årsløpet.

SIDE 11

Endelig kom storløpstriumfen for SupportJustice i år. I Åby Stora Pris slo Geir Vegard Gun-
dersen og Support Justice knock out på konkurrentene etter startgalopp i første heat.
SIDE 4, 5

Der satt’n
Foto: kanal75
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 Truls G. Pedersen 
@B2:truls@tgn.no

et var herlig å se Support Justice tilbake i den stilen
vi så gjerne vil se ham på Åby lørdag. «Junior»
årsdebuterte så vi fikk tårer i øynene 4. mars i år. Han

var som et monster. Men siden har vi ikke sett ham like på
hugget, like tøff og kompromissløs. Vel har det vært noe uflaks
med i bildet, men i flere løp har Support Justice manglet den
spensten vi så 4. mars og hengt litt i sjekken. Han har ganske
enkelt ikke virket like sprudlende som vi har vært vant til å se
ham. Lørdag var han tilbake med spenst i steget og kraftig
beskjed. Maktdemonstrasjonen fra posisjonen utvendig for
lederhesten – det som på travspråket med rette kalles for
«dødens posisjon» – var plassen Support Justice valgte for å
fornedre motstanderne. Det var sterkt! Det var deilig!

nn Support Justice er «Made in Norway». I morgen skal en
annen nordmann i ilden og prøve å gjøre det Support Justice
gjorde i fjor – vinne Jubileumspokalen på Solvalla. Forskjellen
er at Papagayo E skal forsøke å gjøre det med en svensk kusk.

nn Vi er av den oppfatning at en helnorsk ekvipasje alltid er å
foretrekke for å skape den rette nasjonalfølelsen. En norsk-
født, norskeid, norsktrent og norskkusket hest er det som
legger seg aller lengst inn på den røde, hvite og blå hjerterota
alle nordmenn bærer på.

nn Men vi misliker likevel sterkt de tilløpene til kollektiv
mobbing som har dukket opp litt her og der etter at det ble klart
at Vidar Hop ikke skulle kjøre Papagayo E på Solvalla i morgen.
Det er en hesteeiers soleklare rett til å bestemme selv hvem
han eller hun vil ha som kusk på sin hest.Det er så enkelt at man
gjør opp for seg for hver start og således er det blanke ark til
neste oppgjør.

nn Vi kan ikke med vår beste vilje forstå at en kusk synes det
er helt greit å vrake en hesteeiers hest når han eller hun kan
velge en man tror er bedre i et løp, mens man reagerer med å
bli sure og forulempet om det samme rammer en selv som kusk
fra hesteeierens side. Dette gjelder ikke Papagayo E-saken
spesielt, men i høyeste grad generelt. Mange som har vært
hesteeiere en stund har opplevd denne bisarre virkeligheten.

nn På samme måte, kan en hesteeier bli utsatt for den groveste
hets om han eller hun velger å flytte hesten til en annen trener.
Og særlig om hesten er god. Da er det liksom en eller annen
uskreven regel som trer inn og sier at slikt gjør man ikke.
Makan til tøv! En hesteeier står i utgangspunktet helt fritt til
å disponere sin hest etter eget ønske, så lenge regningene er
betalt. Det faktum burde være kapittel én i  læreboka for kusker
og trenere. Det er på ingen måte slik at en hesteeier står i noen
slags form for leilendingsgjeld overfor sin kusk eller trener.

nn I en tid hvor hesteeiere ikke henger på trær som moden
frukt, tror vi det er viktig at alle aktive stopper og gjør seg
refleksjonen om hesteeieren er til for den aktive, eller om det
er motsatt. Svaret burde være åpenbart. Hesteeieren skal og
må behandles med respekt. Også om denne foretar valg man
ikke liker. Om ikke sager man den grein man sitter på.

Respekt for hesteeieren

Endelig klaffet det for Support Justice 
i 2015 og «Ja, vi elsker» runget over
Åby. I morgen er det Papagayo Es tur i 
Stockholm. Med en annen vri. 

  TRULS G. PEDERSEN
truls@tgn.no

D

Mange som har vært hesteeiere
en stund har opplevd denne
bisarre virkeligheten

 adresser
Post:
Postboks 10 Årvoll, 0515 Oslo
Tlf 22 88 30 00
Kontor:
Bjerke travbane, Trondheimsveien 273
Åpningstider kundeservice 
man - fre: kl 8 – 11.30 og kl 12 - 15 

 Kundeservice, abonnement 
 og løssalg 
E-post: kundeservice@tgn.no
Tlf: 22 88 30 11
Ingrid S Johansen ingrid@tgn.no
Jane Marie Meum jane@tgn.no

 ansvarlig utgiver
Trav og Galopp-Nytt A/S
Holm Amund Holmsen 
hah@tgn.no, tlf 22 88 30 12 – 952 57 946

 redaKtør
Truls G Pedersen
truls@tgn.no, tlf 22 88 30 16 – 913 24 460

 redaKsjonen
E-post: tgn@tgn.no
Irene Andersen (vaktsjef) 
irene@tgn.no, tlf 22 88 30 25 – 416 12 295 
Trond Asheim (nettansvarlig) 
trond@tgn.no, tlf 22 88 30 23 – 959 60 074
Kristine Kihle 
kristine@tgn.no, tlf 907 45 486, 
Line Bjølgerud 
line@tgn.no
Nina Øhre Skiaker 
nina@tgn.no, tlf 928 90 827
Jan Erik Bjørn 
jeb@tgn.no
Ida Sjursen 
ida@tgn.no, tlf 22 88 30 21

 tiPsredaKsjonen
Arne Aavatsmark 
arne@tgn.no, tlf 22 88 30 26
Lasse Jensen 
lasse@tgn.no, tlf 22 88 30 17
Kurt Hella 
kurt@tgn.no, tlf 913 69 661
Daniel Hansen 
daniel.hansen@tgn.no, tlf 22 88 30 34
Bjørn Erik Lobben (galopp) 
lobben@tgn.no, tlf 918 50 631

 desKen
Dag Bøgeberg 
dag@tgn.no, tlf 22 88 30 27
Julie Dahl 
julie@tgn.no, tlf 22 88 30 37

 annonser   
E-post: annonser@tgn.no
Karin Hvidsten 
karin@tgn.no, tlf 22 88 30 19
Sverre Stang 
sverre@tgn.no, tlf 911 69 601
Priser: www.tgn.no

 regnsKaP
Anne Smedsrød
anne@tgn.no, tlf 22 88 30 15

 tryKK
Nr1 Trykk as

Abonnementspriser:
Norge: 1/1 år kr 2895/avtalegiro kr 242/
mnd, 1/2 år kr 1650, 1/3 år kr 1115, 1/4 år kr 
850, 1/12 år kr 290. Priser for én utgave i 
uken (gjelder kun i Norge): 1/1 år kr 1650/
avtalegiro kr 138/mnd, 1/2 år kr 850, 1/3 år 
kr 599, 1/4 år kr 465, 1/12 kr 166.
E-blad (nettutgave): 1/1 år kr 2245, 1/2 år kr 
1280, 1/4 år kr 672, 1/12 år kr 235. For papir-
abonnenter: kr 25/mnd.
Tipsblad (nettutgave): 1/1 år kr 2150, 1/2 år 
kr 1225, 1/4 år kr 643, 1/12 år kr 225. 
For papir- eller e-bladabonnenter: kr 75/
mnd.

AVFOTOGRAFERING av stoff eller 
annonser i TGN er ikke tillatt uten 
etter skriftlig avtale.

DUMMY
DUMMY

OPPSTILLINGER

Bjerke onsdag V76 s 14
Klosterskogen torsdag V65 s 23
Bjerke torsdag Lunsj V5 s 26
Øvrevoll torsdag V65 s 28

REFERATER

Bjerke onsdag V76 s 32
Bjerke torsdag Lunsj V5 s 31
Bergen torsdag V5 s 34
Øvrevoll torsdag V65 s 35
Biri fredag V65 s 36
Momarken lørdag V75 s 9
Sørlandet søndag V65 s 37
Harstad søndag V5 s 38

I DAG:

– Ikke fornøyd med V75 og V76  s 3
Leangen-salget er signert  s 3
GV jublet, Arne måtte vente  s 4
V75: Forvandlingsnummeret  s 6
Matcher fjorårstallene  s 10
Minst fem premier  s 10
Mordersnegler farlige i fôret  s 10
Hop vraket i Sverige  s 11
Hesten med ni liv  s 12
Kurts Corner  s 13
Kontio til 10 000  s 30
50 000 til Miss Rebel  s 39
– Har kanskje aldri vært bedre  s 40

NESTE NUMMER:
Torsdag 20. august 2015

ELITLOPPSTOEREN MO-
SAIQUE  

FACE ER KLAR FOR OGP!
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Svensk i Sverige
Tom Andersen og Claes Sjölin har lagt seg på samme linje som 
Jan-Erik Andresen gjorde med Yarrah Boko. Norsk kusk i Norge, 
svensk i Sverige – og fransk om det blir mer Frankrike.  

 KRISTINE KIHLE
kristine@tgn.no

Erik Adielsson til fordel for Vidar Hop 
bak Papagayo E i Jubileumspokalen ble 
den store snakkisen i trav-Norge i for-
rige uke. Svenske medier hang seg også 
på kuskebyttet. Spesielt ble det etter-
som Vidar Hop stod som eneste kusk på 
innmeldingslisten. 

– Akkurat det var en feil. Dette er 
ikke noe nytt. Kusk er ingen stor sak for 
oss. Det er ikke snakk om noen vraking. 
Vi ønsker ikke å sende med kusk, men 
bruke en av de svenske toppkuskene i 
Sverige. Ulf Ohlsson og Björn Goop har 
kjørt ham tidligere i år og var førstevalg, 
men de var opptatt. Derfor måtte vi se 
oss om etter andre toppkusker. Det stod 
mellom Erik Adielsson og Örjan Kihl-
ström. Hvis ingen av de kunne kjørt, 
ville vi tatt med Vidar, forteller deleier 
Tom Andersen. 

– I EM kjørte Vidar Hop?
– Ja, men da representerte vi Norge 

og det var naturlig å bruke norsk kusk 
for å kjøre med helnorsk flagg. Blir det 
Frankrike på Papagayo i vinter, er det 
naturlig å bruke fransk kusk som kjen-
ner de lokale forholdene. Det er spesielt 
viktig i Frankrike, påpeker Anderssen. 

STRESS GA MELKESYRE I EM
– Så Frankrike-planene til vinteren hol-
der stand?

– Ja, men de store målene i år var først 
Anders Jahres pokalløp før EM og så Ju-
bileumspokalen. Oslo Grand Prix kom 
inn underveis. Vi har både en A-plan og 
en B-plan, men tidligere har Jan Kristi-
an Waaler sagt at han trenger seks til åtte 
uker å forberede han før han skal ned til 
Frankrike. De aktuelle løpene er fra no-
vember og utover. Det betyr at det kan bli 
ett eller to løp til før en treningsperiode.

– Hva kan vi forvente etter fjerdeplas-
sen i EM sist?

– Sist ble det for mye stress opp til lø-
pet. Da kom melkesyren litt for tidlig og 
han fikk ikke vist hvor god han er. Kan-
skje hadde han ikke helt dagen heller. Vi 
hadde sett fram til en revansj mot Ro-
bert Bi, men det er gode konkurrenter 
på alle kanter, ingenting er avgjort på 
forhånd selv om sporet ikke kunne blitt 
bedre.

VARMER I AMERIKANERVOGN
– Pulsen gikk fort tilbake etter det sis-
te løpet også, så jeg tror vi skal komme 
med en hest som er i topp orden. Han 
går alltid hurtig på Jarlsberg fem dager 
før løp. Han så lekker ut på fredag, helt 
snorrett. Det er bare å holde seg fast! 
Vi har snakket om å kjøre skoløs igjen, 
men det blir nok med sko som på Jarls-
berg. Jeg har aldri sett han så fin som da. 
Vi kommer til å varme i amerikanersul-
ky. Fungerer det, blir det en slik sulky i 
løpet. Fra et godt spor er han uansett en 
seierskandidat, mener Tom Andersen.

SKUFFET HOP
Vidar Hop var innstilt på å kjøre Papa-
gayo E i Jubileumspokalen. 56-åringen 
kjørte alle løpene med det norske håpet 

som 3- og 4-åring.  Han legger ikke skjul 
på at han føler seg vraket.

– Jeg fikk en tekstmelding etter kjø-
ringen på Bjerke sist onsdag, hvor jeg 
fikk beskjed om at det ble svensk kusk 
i Jubileumspokalen. Det var overras-
kende, for jeg har forstått det slik at jeg 
skulle kjøre. Det er veldig skuffende å 
ikke få være med i Skandinavia. Det fø-
ler jeg meg fullt kompetent til med min 
rutine. Det er dog en hesteeiers privile-
gium å velge kusk, så det tar jeg til etter-
retning, sier Vidar Hop til TGN. 

– Det er beklagelig om vi ikke har 
kommunisert godt nok med Vidar 
rundt at vi ønsket oss svensk kusk i Sve-
rige, sier Andersen.

– Så Vidar Hop er fortsatt førstevalget 
i Norge?

– Ja, det er ingen endring på det fra 
en uke eller én måned siden. Vi er ikke 
misfornøyd med kjøringen hans, sier 
Tom Andersen til TGN.

Solvalla onsdag 19. august

10. løp. Jubileumspokalen. Gr I. 2140 m. Auto.  
Førstepr: SEK 1 000 000. Start ca kl 21.26

 1 Nimbus CD - Kihlström Ö  23111 11,0a
 2 Papagayo E  - Adielsson E  13314 09,5a
 3 Ivar Sånna - Uhrberg T  24301 11,4a
 4 Tumble Dust - Goop B  1dd03 10,5a
 5 Rod Stewart - Eriksson C  1d422 10,1a
 6 Ready for More - Ohlsson U  22111 11,6a
 7 Sauveur - Lindblom Å  12143 11,7a
 8 Cool Keeper - Witasp L  10212 10,2a
 9 Calvin Borel - Lugauer C  20d11 11,4a
10 Ringostarr Treb - Paal W  11156 10,4a
11 Creatine - Takter J  30211 09,1a
12 Takethem - Juul S  k2211 11,6a

Lest på Twitter 
Anders Mikkelborg:
Hop vraket på Papagayo E. Aner 
ikke hva som ligger bak. Synes 
uansett det er trist.

Kristian Malmin:
Kjedelig at det ikke blir satset på 
norske ekvipasjer internasjonalt! 
Herlige scener ifjor med support 
og GV! #jubileumspokalen

Espen Haug:
Hop fikk beskjed på sms ja.. 
Gjorde det slutt med ei jente på 
en lapp på barneskolen jeg også. 
Bare å gratulere.

En æra  
er over
I morgen kjører Gunleif 
Tollefsen legende-løpet 
på Solvalla. I slutten av 
måneden flytter han ut fra 
Forus travbane.

 TROND ASHEIM
trond@tgn.no

Gunleif «Gulli» Tollefsen kjører 
MT Fortune Winner i legende-
løpet som kjøres som V75-1 på 
Solvalla i morgen. Rogalendin-
gen har absolutt fortjent å få være 
med i et slikt løp. Han tok sitt før-
ste championat på Forus i 1969 
– det samme året som han fikk 
stall på banen. Totalt tok han 18 
kuskechampionater ved banen. 
15 av dem kom på rekke og rad fra 
1972 til 1986. Sine største opple-
velser fikk han dog på 90-tallet 
da Gentle Star var en av Europas 
beste hester. De siste årene har 
det vært stillere rundt «Gulli» og 
nå blir han pensjonist – nesten i 
hvert fall.

– Jeg kommer til å ha fire-fem 
hester på Killingland treningssen-
ter. For en som har vært vant til å 
jobbe fra seks om morgenen til 
seks om kvelden blir det en for brå 
overgang dersom jeg plutselig ikke 
har noe å gjøre om dagene, sier 
Tollefsen, som har vunnet 2581 løp 
og kjørt inn nesten 50 millioner 
kroner.

Dermed kan vi trygt si at en æra 
er over på Forus.

– Jeg kom til banen i 1969. Det 
var riktignok noen år der jeg ikke 
hadde stall på banen, men jeg har 
vært på Forus i veldig mange år. 
Det er litt rart at det snart er over, 
sier Tollefsen, som er skeptisk med 
tanke på framtiden for norsk trav-
sport.

– Tidligere var det slik at dersom 
en hest vant et løp, fødde den seg i 
et par måneder bare på den penge-
premien. Nå rekker ikke en seier til 
å dekke én måned en gang. Det er 
blitt altfor dyrt å eie hest, sier Tol-
lefsen.

I 1997 vant han Jubileumspoka-
len på Solvalla med Gentle Star. 18 
år senere er han tilbake i svenske-
nes storstue.

– Det blir veldig kjekt å kjøre 
dette løpet, sier Tollefsen.

Gentle Star og Gunleif Tollefsen 
vant Jubileumspokalen i 1997 foran 
lederryggens Rite On Line.  
 Foto: hesteguiden.com

Vidar Hop er skuffet over at han ikke får kjøre Papagayo E i Jubileumspokalen. Erik Adielsson skal kjøre 5-åringen i løpet som 
Support Justice vant i fjor. I varmingen blir det amerikanersulky for første gang.  Foto: hesteguiden.com
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Solvalla bjuder på
sommarens höjdpunkt
Så är den här, sommarens
höjdpunkt på Solvalla,
Jubileumspokalen.

Det är en fullspäckad
travkväll som väntar på
huvud stadsbanan.

Av THOMAS HEDLUND

Jubileumspokalen har blivit ett
lopp som tränare runt om i Europa
tidigt siktar in sig på och det är lätt
att förstå varför. När unghäst -
säsongerna är avklarade behövs
viktiga lopp som ger femåringarna
chansen att ta vidare avstamp mot
eliten och Jubileumspokalen har
verk ligen antagit den statusen,
som klassiskt lopp för femåringar.

Toppindivider brukar vilja gästa
Solvalla den här ons dagen och
årets startfält är inget undantag.
Det är hög klass på deltagarna och
det går knappast att gnälla på
 nivån i ramloppen heller.

– Det här är en stor travkväll och
den mest speciella för Solvalla sett
till hela året. Varje travälskare bor-
de komma till Solvalla på onsdag
och jag tycker att kvalitén på lop-
pen är mycket hög, framförallt då
startfältet i Jubileumspokalen.
Loppet känns dessutom öppet ef-
ter spårlottningen och det är
många mycket fina hästar med, sä-
ger Solvallas sportchef Markus My-
ron, som kan glädja sig åt och se
fram emot en travkväll där loppen
är fyllda av intressanta starthästar. 

Legender gör upp
För tredje året i rad körs också det
uppskattade Ahlsell Legends, med
bland andra fjolårsvinnaren och
mångårige championkusken Stig
H Johansson i startlistan. Legend-

loppet lockar kuskar från Europa
att vara med och har blivit en stå-
ende punkt på programmet denna
sensommarkväll.

Jubileumspokalen då? 2009 gjor-
des loppet om till ett rent fem -
åringslopp efter att tidigare ha hål-
lit elitklass öppet för alla hästar.

Löpningsrekordet i Jubileums-
pokalen har Varenne från 2002, då
Jori Turjas kejsare travade 1.11,2a/
2 140 meter. I loppets nuvarande
skepnad delas löpningsrekordet
mellan Nu Pagadi (2010) och Panne
de Moteur (2013), vilka båda not -
erade 1.11,6a/2 140 meter.

I årets startfält syns hästar som
redan varit under 1.11-gränsen över
medeldistans och tre av dessa häs-
tar möttes på Jarlsbergs travbana i
början av juli. Den gången blev det
norsk triumf genom Papagayo E.,
som vann på 1.10,6a/2 100 meter.
Tvåan Rod Stewart och trean Crea-
tine kom båda hem på 1.10,8 och
samtliga dessa hästar har haft
Jubileums pokalen i sikte en tid.

EM-titel på spel
Kvällens stora lopp för ston är EM
och 650 000 kronor erbjuds vinna-
ren. Tyvärr har man inte lyckats

locka fullt fält och det är endast
nordiska länder representerade.

Inte heller Solvallaseriens sjätte
försök är fullt, men här får Solvalla-
publiken åter stifta bekantskap
med Stefan Melanders storstjärna
Nuncio, vilken jagar fjärde raka tri-
umfen efter tredjeplatsen i årets
Elitlopp.

2 550 000 kronor delas ut enbart
i vinnarpremier denna kväll och vi
kan räkna med toppsport från bör-
jan till slut.
◗ Fotnot: Startlistor och tips till
Solvallas tävlingar med V75 finns
på sidorna 57-65. ‡

Ahlsell Legends kuskar
◗ Gunleif Tollefsen, 67 år, Norge, 2 600 segrar  –
vann Jubileumspokalen 1997 med Gentle Star. Täv-
lar fortfarande regelbundet på hemmabanan Forus.
◗ Helen Ann Johansson, 53 år,
Sverige, 210 – enda kvinnliga kusk
som vunnit Prix d'Amérique och
var med i den senaste säsongen
av Mästarnas Mästare.
◗ Rita Drees, 73 år, Tyskland,
2 500 – Europas segerrikaste
kvinnliga körsven. Vunnit alla
sina segrar i amatörlopp.
◗ Lennart Forsgren, 65 år,
Sverige, 2 553 – ”kusken” har
gått från rollen som catch-
driver till tv-expert.
◗ Anders Lindqvist, 63
år, Sverige, 1 500 – sedan

flera år verksam i Frankrike och har vunnit flera stor-
lopp i Europa.
◗ Eugene Lefevre, 72 år, Frankrike, 298 – körde en
av världens bästa hästar genom tiderna, Ideal du
Gazeau. 
◗ Karl O Johansson, 69 år, Sverige, 725 segrar –
mer känd som ”Kalle På Trappa”. Följde Callit
över hela världen.
◗ Jörn Laursen, 72 år, Danmark, 2 206 – känd i
Sverige för sin häst Tarok som representerade

Danmark i flera storlopp runt om i världen. 
◗ Stig H Johansson, 70 år, Sverige, 6 223 – den
nyss fyllda 70-åringen behöver ingen närmare pre-
sentation. Vann loppet ifjol.
◗ Thomas Nilsson, 67 år, Sverige, 1 493 – radar-

partner med Legolas i många år. Ramlade ur sul-
kyn i samband med premiärupplagan av

Ahlsell Legends för två år sedan.

Support Justice vann Jubileumspokalen förra året. Foto: MARIA HOLMÉN

Stig H Johansson vann legendloppet 2014
med O.P.’s Flirt. Foto: MARIA HOLMÉN! Johansson.
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V75V75V75V75V75V75V75V75V75 SOLVALLA
ONSDAG 19 AUGUSTI

Första 
start

18.00

Start
V75

19.30

Resultat
0771-

10 20 56

Nimbus C.D. får förtroendet

Travrondens Ranking
V75-1

9 Lover Face
10 Sir Ratzeputz

4 Trust Launcher
2 O.P.’s Flirt
5 Bandit Hornline
1 M.T.Fortune Winner
7 Stein Daylight
8 Chip Dealer
6 Classic St Pat
3 Kricken C.D.

V75-2
4 Some Summit
9 Nikita Broline

12 Ninepoints Lucy
5 New Kiss

13 Village Surprise
1 Magic Number
6 Borups Nova
8 Unique Julia
2 Debra Boko
3 Tarragona Ås
7 Seattle Zet

10 Fonzan Sund
11 Todays Butterfly

V75-3 
2 Youana
8 Your Highness
3 Eketorpets Tess
6 Donna di Quattro
7 Blended Scotch
4 Twigs Voici
9 My Happiness E.P.
1 Angelina B.R.
5 Demi de Veluwe

V75-4 
1 Nappa Scar
2 Robin Roof
3 In Vain Sund
6 Fortune Boko

12 Pythagoras Face
5 Platon Face
9 Tied Together

10 Linus Boy 
4 Pantin
7 Cupido Sisu

11 Tellmeastory
8 Boomer

V75-5 
7 Nuncio
4 Hillustrious
1 Exodus Hanover
5 Sylvester America
6 Party Boat Hanover
9 Gross Weight
2 Hero Sjöhammar
8 Iponema
3 Kickans Girl

V75-6 
1 Nimbus C.D.
3 Ivar Sånna
2 Papagayo E.
4 Tumble Dust

11 Creatine
9 Calvin Borel
5 Rod Stewart
6 Ready For More
7 Sauveur

10 Ringostar Treb
8 Cool Keeper

12 Takethem

V75-7 
4 Windy Ways
5 Bostonz Credit
2 Kimono Pearl
1 Talk The Talk
7 Coco de Vie

11 Radysin America
8 Fortuna Sund
3 Aroma Grim
9 Pelikan Trio
6 Angel France

10 Nice And Easy

Jubileumspokalen står i fokus
på onsdag när Solvalla kör
extra V75, men det är många
högklassiga lopp i omgången.

Som vanligt är det fullt med topp-
hästar i Jubileumspokalen (V75-6)
och efter mycket funderande får
Nimbus C.D. tipset. Hästen kom-
mer med tre raka segrar och har
perfekt spetsläge igen. Stefan Hult-
man stod över silverfinalen med
250 000 kronor i förstapris för att
vara med här och det lär vara väl
förberett.

Bästa enkelstrecken hittar vi i
Some Summit (V75-2) och Nuncio  
( V 75-5). Alla i loppet har respekt
för Some Summit och klarar hon
bara starten lär hon släppas till

ledningen. Stefan Melander visade
att han kan köra lite hur han vill
och ändå vinna med Nuncio och
över medeldistans får Hillustrious
svårt att hålla undan.

Ett roligare förslag till singel-
streck är Youana (V75-3). Det kan
vara spets och slut, men då vi har
bättre spikar väljer vi att gardera
henne ordentligt. 

Ifjol vann Stig H Johansson
Ahlsell Legends och vi tror han har
bra chans igen. Då körde han O.P.’s
Flirt, men nu väljer han bort den
för Veijo Heiskanens Lover Face.

I de kvarvarande loppen väljer vi
att tippa våra spetsbud. Nappa
Scar (V75-4) har innerspår i ett fint
treåringslopp, medan Windy Ways
har bra chans i V75-avslutningen.

Nimbus C.D. kommer med tre raka segrar i silverdivisionen, men nu
ställs han mot det hårdaste motståndet hittills. Foto: LEIF NORBERG/ALN

◗ Upploppet
Längd     196 m

◗ Banbredd
2 140     20,7 m
1 640     21,7 m

Stora systemet
6 x 1 x 7 x 6 x 1 x 5 x 3 
Rader                                             3 780
Kostnad                                    1 890 kr

Lilla systemet
6 x 1 x 1 x 6 x 1 x 5 x 3 
Rader                                                540
Kostnad                                       270 kr

V5-systemet
7 x 6 x 1 x 5 x 3
Rader                                                630
Kostnad                                       630 kr

DD-förslaget
DD-1                                      1,2,3,4,11
DD-2                                                     4
Kombinationer                                5 st

EXTRA

Jokerförslaget

ABC-system

Summa: 5 977 rader – kostar 2 988,50 kronor
(matematiskt: 32 400 rader – 16 200 kronor)

Systemet
5 977 rader utskrivet på 29 kuponger.
Reducering: 82 procent.

Systemkrav
Minst 1 A-häst – Max 1 C-häst 
eller Minst 2 A-hästar
eller Max 0 C-hästar

Om ABC-system
I vårt systemförslag har vi delat in hästarna på  systemet i bok-
stavsklasserna A, B och C. A-häst arna på systemet är två hästar i
garderingsloppen som vi tror hårt på. B-hästarna är spik en samt
de hästar som vi rankat i mellanskiktet i garderingsloppen. 
C-hästarna är de som vi tror lite mindre på, oftast skrällbetonade.

V75-1: A: 9

V75-2: A: –

V75-3: A: 2

V75-4: A: 1

V75-5: A: –

V75-6: A: –

V75-7: A: 4

B: 10,4,2,5,1

B: 4

B: 8,3,6

B: 2,3

B: 7

B: 1,3,2,4,11

B: 5,2

C: 7,8,6,3

C:–

C: 7,4,9,1,5

C: 6,12,5,9,10

C: –

C: 9,5,6,7

C: 1,7



V75-6Solvalla 19 augusti

63www.travronden.se

EX
T

R
A

 V
7

5
 O

N
SD

A
G

Tipsredaktör NIKLAS BONNEVIER

– Nimbus C.D. (1) har varit fantastiskt fin i loppen och det man kände
fanns i honom i träningen under vintern har verkligen kommit fram nu.
Hästen har gått i mål med krafter kvar i de starter han gjort för oss och
varit mycket bra. Han är ju en spetshäst och spårlottningen blev lite av
jackpot för oss. Ledningen tror jag hästen håller. Han kommer gå som
tidigare, barfota runt om och med jänkarvagn, säger Stefan Hultman.

– Papagayo E. (2) hade en dålig dag senast. Hästen drack dåligt med
vatten och det kan ha satt ned honom. Det var också mycket strul innan
starten gick iväg. Vi kör med aluminiumskor som senast och jag tycker
inte det skiljer så mycket från barfota. Det viktigaste för mig den här
gången är att hästen är i ordning. Är han i fin form tror jag inte många
tar ner honom över 2 140 meter, säger Jan  Kristian Waaler.

– Ivar Sånna (3) känns fruktansvärt fin för dagen och var inte särskilt
tagen efter loppet senast, så jag tror formen ska vara väldigt nära den
han hade vid Derbyt ifjol. Det är många bra konkurrenter med här, men
jag har en häst som kan vara med och göra upp om segern och Ivar Sån-
na har ju visat att han tål att göra grovjobbet själv också. Det blir samma
utrustning och balans som senast, säger Jan Hellstedt.

– Tumble Dust (4) var jag jättenöjd med senast och har varit pigg och
glad efteråt, så formen verkar stigande. Jag tror på bra insats igen och
läget är för en gångs skull bra, så jag är väldigt nöjd nu på förhand. Inga
ändringar är aktuella, säger Tomas Malmqvist.

– Rod Stewart (5) var jag mycket nöjd med senast då andraplatsen
nästan kändes som en vinst. Hästen gjorde allting rätt den gången. Han
är inte speciellt snabb ut och det blir till att söka position, men jag är op-
timistisk inför denna start. Inga
änd ringar, säger Jerry Riordan.

– Ready For More (6) har
tagit de tuffa loppen på rätt
sätt. Nu går det inte begära att
han ska förlänga segerraden,
men samtidigt måste jag tro på
honom. Jag vill inte göra några
änd ringar på honom när han
fungerat så bra, säger Reijo
 Liljendahl.

– Sauveur (7) ströks för
feber senast, men det var inget
allvarligt och han var feberfri
redan efter någon dag. Hästen känns bra i träningen och jag har siktat
mot det här loppet. Läget är dåligt och motståndet är tufft, men jag kän-
ner mig inte helt slagen. Han kommer att tävla barfota bak och
eventuellt testar jag ryckhuva för första gången i lopp, säger Åke Lindblom.

– Cool Keeper (8) har fått svårt läge igen, men jag måste ju ändå pro-
va en bit från start för att försöka komma ner någonstans i banan.
Hästen var bra senast och har känts normal efteråt, så formen är fin. Om
det klaffar kan han nog sno åt sig pengar. Det blir samma utrustning och
balans som vanligt, säger Leif Witasp.

– Calvin Borel (9) gick jobb på Jägersro i torsdags och kändes stark.
Visst har jag respekt för konkurrensen, men jag tror inte han får minsta
problem att duga. Det enda som kan fälla honom är han själv. Det kan
bli barfota runt om för första gången, i övrigt kör vi med öppet huvud-
lag, säger Conrad Lugauer.

– Ringostarr Treb (10) verkar allt bra med, men det är ett svårt race
och vi siktar främst på pengar. Vi kör utan skor bak igen, säger Holger
Ehlert.

– Creatine (11) har känsliga hovar och det har varit lite smågrejer att
fixa efter senast. Han har gått bra från ledningen och när han varit med
där framme, så detta blir ett test. Det blir några veckor mellan starterna,
men han verkar må bra i övrigt. Det blir skor igen och jag tror det blir
samma huvudlag, säger Tobias J Gustafsson.

– Takethem (12)  är i bra form. Han är stark och kan gå bakifrån, men
kräver förstås tempo på loppet. Det är många bra hästar med i loppet,
men jag tror på honom. Barfota runt om igen, säger Steen Juul.

ANALYS

Det enda 
som kan fälla 
honom är han
själv’’ CONRAD LUGAUER OM

CALVIN BOREL

Ranking

A-HÄSTAR
1 Nimbus C.D.
3 Ivar Sånna
2 Papagayo E.

B-HÄSTAR 
4 Tumble Dust

11 Creatine
9 Calvin Borel

5 Rod Stewart
6 Ready For More
7 Sauveur

C-HÄSTAR 
10 Ringostar Treb

8 Cool Keeper
12 Takethem

Jubileumspokalen - Femåringslopp 
(Gr I - UET Masters Series)
5-åriga. 

1.000.000-400.000-200.000-100.000-50.000 
Lopp 10 Solvalla (S=05) On                 Auto 2140

NIMBUS C.D. Kihlström Örjan (Hultman S)                                 2140:1
         v. 5 e. Mythical Lindy - Kiss of Life e. Tenor de Baune

11,0aK 1 484 000   Kih Ör       S      20/5 -3        4/ 2140  2 13,6a x x  16  60’1  14: 11    2-3-1   Kih Ör       Ös  6/6 -11 10/ 1609n 3  12,3a    x x  33     125’
 15: 6  3-1-1            Kih Ör       F  27/6 -8        1/ 2140  1  11,3a x x  27     220’
                         Kih Ör       H  25/7 -10     5/ 2140  1  14,2a x x  13     125’

  Tot: 31 11-8-3         Kih Ör       Rä  1/8 -5        3/ 2140  1  12,0a x x  12     125’
PAPAGAYO E. *(NO) Adielsson Erik (Waaler J K)                                  :2
         h. 5 e. Coktail Jet - Ann Speedy T. e. Speedy Tomali

09,5aK 3 115 586   Hop Vi      Fs      2/5 -9        3/ 2040  1 11,7a -  -  15   -2  14: 10    4-1-1   Goo Bj      G  23/5 -10  6/ 1609  3  09,5a    x x  70     400’
 15: 7  3-1-2            Hop Vi      Bj 14/6 -11     9/ 2100  3  11,5a - -  65           -
                         Hop Vi      Ja  5/7 -8        7/ 2100  1  10,6a - -  20           -

*  Tot: 22 11-3-3         Hop Vi      J  28/7 -8        6/ 2140  4  12,2a c c  26     450’
IVAR SÅNNA Uhrberg Thomas (Hellstedt J)                                             :3
         h. 5 e. Super Arnie - Staro Africat e. Giant Cat

11,4aM 2 679 110   Uhr Th      S      10/6 -3        6/ 2140  2 13,5a c x  50  60’3  14: 14    5-2-0   Kon Jo     Bs 30/6 -9  3/ 2140  4  12,9a    x x  18     100’
 15: 7  1-2-1            Uhr Th      Vi  8/7 -10     9/ 2140  3  11,8a x x  44     125’
                         Uhr Th      J  28/7 -8        3/ 2140  0  13,5ag c x  84     450’

Mp Tot: 37 10-8-2         Uhr Th      S  5/8 -10     8/ 2140  1  11,4a c x  29       80’
TUMBLE DUST (DK) Goop Björn (Malmqvist T)                                    :4
         h. 5 e. Crazed - Affinity e. Victory Dream

10,5aK 4 717 056   Goo Bj      V   21/12 -4            2100  1 10,7a x x 140   -4  14: 13    6-1-3   Ver Jo      V  25/1 -6   2700  d  -             x x 270           -
 15: 4  0-0-1            Kih Ör       Mp 18/4 -10     7/ 2140  d  kuba  x x  32     200’
                         Goo Bj      Ch 10/5 -3        6/ 2000  0  12,8ag - -  18           -

J  Tot: 32 10-5-7         Goo Bj      J  28/7 -8        7/ 2140  3  12,1a x x 140     450’
ROD STEWART *(IT) Eriksson Christoffer (Riordan J)                        :5
         h. 5 e. Love You - Valley Lane e. Lindy Lane

10,1aK 3 318 554   Eri Ch       S      30/5 -4     10/ 1609  1 10,1a c x 160 100’5  14: 8      0-0-1   Eri Ch       S  30/5 -9  1/ 1609  d  tr5a       c x  61     500’
 15: 10 1-3-0            Aus Gu     Bj 14/6 -10     4/ 2100  4  12,9a - -  35           -
                         Goo Bj      Ja  5/7 -8        1/ 2100  2  10,8a - -  92           -

Hd  Tot: 31 7-6-1            Eri Ch       J  28/7 -8     11/ 2140  2  12,0a c x 113     450’
READY FOR MORE Ohlsson Ulf (Liljendahl R)                                     :6
         v. 5 e. Ready Cash - B.Glorious e. Smok’n Lantern

11,6aK 1 005 540   Ohl Ul       S      28/3 -6        8/ 2140  2 13,0a c c  20 200’6  14: 3      0-1-0   Ohl Ul       S  6/5 -5  12/ 2640  2  14,5a    c c  26       50’
 15: 9  7-2-0            Ohl Ul       S  30/5 -10     1/ 2140  1  12,2a c c  21     200’
                         Ohl Ul       Kr 21/6 -5        8/ 1640  1  11,6a c c  29     110’

  Tot: 17 11-4-0         Ohl Ul       Rä 13/7 -9        6/ 2140  1  12,8a c c  24     100’
SAUVEUR Lindblom Åke                                                                                  :7
         h. 5 e. Echo - Operah Bob e. Easy Lover

11,7aM 1 138 000   Lin Åk       Mp  18/4 -9     11/ 2640  1 13,3a c x  13 110’7  14: 12    8-0-1   Lin Åk       S  6/5 -9  10/ 2140  2  12,2a    c c  16       60’
 15: 6  3-1-1            Lin Åk       S  30/5 -12   11/ 2140  1  12,3a c x  34     200’
                         Lin Åk       Kr 21/6 -10     9/ 2140  4  12,4a c x  19     125’

Ö  Tot: 18 11-1-2         Lin Åk       Ax 17/7 -10     2/ 2140  3  12,3a x x  14     100’
COOL KEEPER (US) Witasp Leif                                                                :8
         h. 5 e. Broadway Hall - Missys Go Go e. Yankee Glide

10,2aK 2 135 500   Wit Le      U        9/5 -10     3/ 2140  1 12,6a x x  29 200’8  14: 10    5-1-1   Wit Le      Ös  6/6 -10  2/ 2140n 0  14,6a    x x  57     750’
 15: 6  2-2-1            Wit Le      Rä 13/7 -9        3/ 2140  2  12,9a x x  18     100’
                         Wit Le      E  22/7 -4        6/ 2140  1  12,7a x x  12       70’

Rä  Tot: 33 13-8-7         Wit Le      Rä  1/8 -7        8/ 1640  2  11,5a x x  62     150’
CALVIN BOREL Lugauer Conrad                                                               :9
         h. 5 e. Super Photo Kosmos - Ulrika Furan e. Lindy’s Crown

11,4aM 935 838       Lug Co     J        1/4 -9     11/ 2140  2 12,9a c c  41  60’9  14: 12    6-1-1   Lug Co     Mp 18/4 -10 10/ 2140  0  itag        c c 108     200’
 15: 8  3-1-0            Lug Co     Ax  7/6 -8        3/ 2640  d  5ag  c c  29     110’
                         Lug Co     V  26/6 -2           2100  1  11,4a c c 150           -

J  Tot: 23 9-2-1            Lug Co     En 11/7 -3           2150  1  13,6a c c 100           -
RINGOSTARR TREB *(IT) Paal Wilhelm (Ehlert H)                         :10
         h. 5 e. Classic Photo - Farsalo Egral e. Supergill

10,4aK 2 218 506   Paa Wi     I       17/5 -7            1600  1 11,3a -  -  97   -1014: 16    5-2-6   Paa Wi     S  30/5 -3  1/ 1609  1  10,4a    c x  71     100’
 15: 8  4-0-0            Paa Wi     S  30/5 -9        2/ 1609  1  11,3a c x  41     500’
                         Paa Wi     Ja  5/7 -8        4/ 2100  5  11,0a - -  63           -

*  Tot: 42 17-5-7         Paa Wi     J  28/7 -8        9/ 2140  6  12,5a c c 301     450’
CREATINE (US) Takter Johnny                                                                 :11
         h. 5 e. Andover Hall - Berry Nice Muscles e. Muscles Yankee

09,1aK 12 048 860Ber Ro      Ös      6/6 -10     4/ 2140n 3 13,6a x x  56 750’1114: 16    3-3-4   Ber Ro      Bo 13/6 -13  7/ 2140  0  13,6a    x x  80  1000’
 15: 7  2-1-1            Tak Jo      Ja  5/7 -8        8/ 2100  2  10,8a - -  66           -
                         Tak Jo      Mk 19/7 -10     5/ 1609  1  10,3a c c  28           -

J  Tot: 47 16-10-7       Tak Jo      J  28/7 -10     6/ 1609  1  09,7a c c  65  1000’
TAKETHEM *(DK) Juul Steen                                                                   :12
         h. 5 e. From Above - D’Cherie e. New Quick

11,6aM 694 435       Juu St      Ch   12/4 -k            2000  k 17,3  -  -  gdk   -1214: 0      0-0-0   Juu St      Ch 20/6 -8  6/ 1600  2  13,4a     - -  67           -
 15: 4  2-2-0            Juu St      Hd  2/7 -6        4/ 2140  2  11,6a x x  79     100’
                         Juu St      J  14/7 -9        7/ 2140  1  12,3a x x  15       30’

*  Tot: 18 7-7-0            Juu St      J  4/8 -4        6/ 2140  1  12,0a x x  15       35’
Turordning: 11-2-4-10-6-1-9-5-8-7-12-3

10
V75-6
DD-1 
V5-4 V3-1
kl 21:26

Odds 500 m:

1000 m:

 1                2                3 

 Plats

 Tid

35
Kan öppna rejält och håller
troligen upp spets. Varit
oslagbar från ledningen i tre
senaste. Ännu inte bottnad,
men får sitt elddop här. Tips.

45
Fick överta ledningen näst
senast och gick ifrån på bra sätt
in i mål. Strul i senaste starten,
glöm. Stallet oroligt över
formen. Måste ändå räknas.

45
Strålande från utvändigt
ledaren senast. Har haft en
strulig säsong dessförinnan. Tål
tufft upplägg och vill vara med
där framme. Utmanar.

80
Uppåt senast efter några sämre
insatser dessförinnan. Formen
ska vara på väg uppåt enligt
stallet. Bättre läge än på länge
och kan inte räknas bort.

200
Gör gedigna insatser hela
tiden. Medelsnabb ut bakom
bilen och behöver hitta ner i
banan. Kan utmana om en
plats med lite klaff i loppet.

200
Kanonbra på sistone men
möter nu hårdare motstånd.
Lurigt läge och behöver flyt
med positioner. Ska nog inte
sågas helt. Platschans.

250
Varit struken för förkylning,
men ska vara i form enligt
stallet. Svårt från läget och
behöver hitta position. Tål att
gå i spåren. Jätteskräll.

300
Snabbstartare som hade
behövt spår längre ner på
vingen. Gjort fina insatser på
sistone, men känns väldigt hårt
emot nu. Storskräll.

120
Visat osäkerhet tidigare, men
var fin vid sina två vinster i
Frankrike. Har fortfarande
mycket utveckling i sig och kan
överraska med flyt. Chans.

250
Övertygade som Sweden Cup-
vinnare. Frågetecken för den
längre distansen nu. Får svårt
från spåret och behöver tur.
Jätteskräll med klaff.

120
Ruggigt bra i två senaste.
Kanske allra bäst på kort
distans? Tufft från spåret, körs
offensivt i tidigt skede? Kan
inte räknas bort. Chans.

500
Positiv i enklare gäng på
sistone. Stallet låter
optimistiskt. Måste få svårt från
läget och behöver jätteklaff.
Bör vara glad för en peng.

Många om budet i
Jubileumspokalen och

det här är travsport när den är
som bäst!

Nimbus C.D. har verkligen
lyft sig i sina tre senaste starter
och om det nu är möjligt så
ser hästen bättre och bättre ut
för varje start. Jag har svårt att
se någon ta en längd på
honom från start och han bör
kunna hålla upp ledningen.
Hästen får sitt verkliga elddop
här och det är ingen given
tips etta. Samtidigt är det väl-
digt svårt att gå emot en häst som ser
så bra ut i ledningen och har stora
möjligheter att ta sig dit igen.

Ivar Sånna var heroisk i senaste
starten då han gick utvändigt ledaren
hela loppet och ändå kunde avgöra
enkelt in på upploppet. Får vi en lik-
nande prestation denna gång går
ingen säker.

Papagayo E. är stallet något osäkra
på efter senast, men det var mycket
strul inför den starten och man ska
nog glömma den insatsen. Är hästen i
normal författning räknas han tidigt.

Tumble Dust kan nog bli
bortglömd här då raden inte är så
smickrande. Stallet tycker dock att
hästen är tillbaka i gammal god form
och då kan han inte negligeras.
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Spetsbudet
Nimbus C.D. har varit omutlig i sina senaste starter vad gäller att ta led-
ningen. Nu är det ett helt annat motstånd och det är upp till bevis för hur
pass snabb han är gentemot kulltopparna. Hästen är i all fall vår spetsfavorit
tills annat visats. Främsta utmanare är Papagayo E. och Tumble Dust.


