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Perrellis chans –
nu kan hennes
häst skrälla igen
Tog karriärens första seger senast – till skrällodds. Nu går
stoet ut på Solvalla:

På onsdag får Charlotte Perrelli och de andra delägarna hålla tummarna för New Fairytale som startar på V86.
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Sist överraskade New Fairytale både tränaren och spelarna då hon skrällde
på V64 till 35 gånger pengarna.
Nu är sångerskan Charlotte Perrellis travhäst ute efter seger på V86.
– New Fairytale borde rimligtvis vara ännu bättre nu, säger tränaren Ulrika
Wällstedt.
Sångerskan Charlotte Perrelli är en av delägarna till stoet New Fairytale som tränas av
Solvallas Ulrika Wällstedt.
Förra veckan, vid V64-tävlingarna på Gävletravet, tog hästen karriärens första seger då hon
skrällde i V64-2. Oddset var över 35 gånger pengarna och flera V64-system försvann.
Vinsten på banan gav 50 000 kronor till de glada delägarna.
Nu är det dags för ett nytt lopp för hästen – på onsdag startar New Fairytale på V86. Hästen
går ut i ett treåringslopp för ston i V86-5.

Tränaren Ulrika Wällstedt berättar om chanserna:
– New Fairytale gjorde ett jättebra lopp senast. Hon hade bricka 12 och rundade ute i
spåren, hon gick både i tredje och fjärde spår. Hon gjorde allting själv sista biten. Det är
tuffare emot på onsdag, men jag tycker att hon har fin form. Hästen har känt fortsatt fin här
hemma, jag tror att hon kan tjäna fina pengar på onsdag.
Så det kan kanske bli en skräll som förra veckan?
– Jag säger inte att hon går ut och vinner på onsdag, jag har full respekt för motståndet. Men
det är en kapapel häst som haft otur med spårlottningen och så även den här gången. Det är
en stark tjej, hon tål att göra lite själv. Jag är inte främmande att hon kan var bland de tre.
Var ni överraskade när hon skrällde?
– Det är klart att vi var, med tanke på utgångsläget och så hade hon varit borta för att hon
varit behandlad. Jag trodde att hon skulle behöva ett lopp i kroppen för att vara riktig på topp
men tydligen inte. Hon borde rimligtvis vara ännu bättre nu.
Har ni pratat med Charlotte efter starten, kommer hon till Solvalla?
– Jag har inte pratat med Charlotte. Men jag vet att hon är glad, precis som de andra
delägarna. Hon är nog inte på plats då hon har mycket med julshower och musikalen Evita,
säger Urika Wällstedt.
New Fairytale har nu tjänat 109 500 kronor på åtta starter. Första priset i onsdagens lopp är
60 000 kronor.
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