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BerÆknaT  
spelsTopp
V75: 19.30.  
DD: 21.13.
V5: 20.12.  
V4: 18.20.
resulTaT
TexT-TV:
SVT sid 570, TV4 
sid 400.
Banan:
0771-10 20 56.

Tips i sisTa sTunD
Lopp 1: 1 D’One, 9 Ragata, 
6 Artemis.
Outsider: 2 Our Precious.

Lopp 2: 2 Backfire, 3 Fly the 
World, 5 Lizette Sisu.

Outsider: 1 Classification.
Lopp 3: 9 Neona Princess, 
3 Raring to Go, 10 Denim 
Boko.

Outsider: 1 Symmetric.
Lopp 4: 7 Carelin, 12 Poo-

chai, 6 Nimbus C.D.
Outsider: 4 Divas Revansch.
Lopp 5: 3 Västerbo Fantast, 
9 Amazon Am, 8 Screen Height.
Outsider: 10 Tiberius F.
Lopp 6: 1 Call Me Keeper, 
2 Ni Talar Bra Latin, 6 Västerbo 
Loveboat.
Outsider: 7 Sauveur.
Lopp 7: 7 Lotuscherie, 2 Donna di 

Quattro, 10 Room to Go.
Outsider: 6 Rigatoni.
Lopp 8: 10 Ivar Sånna, 9 Final 
Oak, 4 Sir Ratzeputz.
Outsider: 5 Attack Diablo.
Lopp 9: 12 Archangel Am, 4 Do-
minator, 2 Order to Fly.
Outsider: 10 Boys Going In.
Lopp 10: 2 Ruhuna Tea, 1 Mave-
rick Man, 7 Bandit Hornline.
Outsider: 12 Happy Days.
Lopp 11: 5 Mellby Briolett, 
7 Nissan Broline, 4 Darling Boko.
Outsider: 3 Navigation Light.
Lopp 12: 7 Air Frame, 6 For 
Approval, 8 Mythical Fortune.
Outsider: 3 Sanna Vint.

v75-sysTemeT
V75-1: 4 Divas Revansch, 6 Nimbus C.D., 7 Carelin, 
12 Poochai (3, 2).
V75-2: 3 Västerbo Fantast, 8 Screen Height, 9 Amazom 
Am, 10 Tiberius F. (11, 7).
V75-3: 1 Call Me Keeper, 2 Ni Talar Bra Latin, 6 Västerbo 
Loveboat, 7 Sauveur (4, 8).
V75-4: 2 Donna di Quattro, 7 Lotuscherie (10, 6).
V75-5: 10 Ivar Sånna (9, 4).
V75-6: 2 Order to Fly, 4 Dominator, 7 Bear Dancer, 
8 Love Dancer, 10 Boys Going In, 12 Archangel Am 
(6, 5).
V75-7: 1 Maverick Man, 2 Ruhuna Tea (7, 12).
 1 536 rader/768 kronor

v3-sysTemeT (lopp 10-12)
V3-1: 1 Maverick Man, 2 Ruhuna Tea.
V3-2: 4 Darling Boko, 5 Mellby Briolett, 7 Nissan Broline.
V3-3: 6 For Approval, 7 Air Frame. 
             12 rader/120 kronor

v5-sysTemeT (lopp 6-10)
V5-1: 1 Call Me Keeper, 2 Ni Talar Bra Latin, 6 Västerbo 
Loveboat, 7 Sauveur (4, 8).
V5-2: 2 Donna di Quattro, 7 Lotuscherie, 10 Room to 
Go (6, 8).
V5-3: 10 Ivar Sånna (9, 4).
V5-4: 2 Order to Fly, 4 Dominator, 7 Bear Dancer, 8 Love 
Dancer, 10 Boys Going In, 12 Archangel Am (6, 5).
V5-5: 1 Maverick Man, 2 Ruhuna Tea (7, 12).
 144 rader/144 kronor

v4-sysTemeT (lopp 1-4)
V4-1: 1 D’One (9, 6).
V4-2: 2 Backfire, 3 Fly the World, 5 Lizette Sisu (1, 6).
V4-3: 1 Symmetric, 3 Raring to Go, 5 Valetta Strix, 
6 Joý Ribb, 7 Desdemina Boko, 9 Neona Princess, 
10 Denim Boko (4, 2).
V4-4: 4 Divas Revansch, 6 Nimbus C.D., 7 Carelin, 
12 Poochai (3, 2). 
          84 rader/168 kronor

”Tycker 
att hon var 
ursäktad”

v75-1 
Lopp 4, 2 640 m, auto.

1. Axel Wadd 
Fredrik Berg 1% 
– Återkommer efter vila och 
behandling. Axel Wadd är 
en väldigt kapabel häst och 
kommer nog att tjäna fina 
pengar framöver. Det är 
tufft emot som sig bör i ett 
Derbykval och det är väl 
för mycket begärt att tro på 
segerchans. Men distansen 
är inga bekymmer. Vi tror och 
hoppas på en fin insats, säger 
Fredrik Berg.

4. Divas Revansch 
Stefan Söderkvist 2% 
– Han har vunnit på dis-
tansen förut och när han 
fungerar tycker jag att han 
är riktigt bra. Formen är nog 
bättre än vad raden vill säga 
och kusken var väldigt nöjd 
med honom efter galoppen 
senast. Divas Revansch har 
hög kapacitet och jag tror inte 
att dom springer ifrån honom 
om han sköter sig. Jag ser 
honom ett skrällbud i loppet 
och tror på finalchans. Inga 
ändringar, säger Ulf Sten-
strömer.

9. Jula In Focus 
Björn Goop 6% 
– Han blir bättre och bättre 
och var med i en tuff V75-
final senast. Han är storvuxen 
och kommer nog att utvecklas 
en bit till. 2 640 meter är 
inget bekymmer, men det är 
däremot läget. Vi får hoppas 
att han kommer ner någon-
stans. Jag blir dock inte 
överraskad om han tar sig till 
final, säger Ola Frisell i Björn 
Goops stall.

10. Dante Boko 
Lutfi Kolgini 3% 
– Han behövde urblåsaren 
senast och han plågades inte 
till slut. Vi räknar med att han 
ska ha gått framåt med det 
loppet i kroppen. Dante Boko 
ska dock helst vara med där 
framme för att komma till sin 
rätt och känns lite bortlottad, 
vilket gör att vi ligger lågt, 
säger Adrian Kolgjini i stallet.

12. Poochai 
Erik Adielsson 27% 
– Han har fått ett tråkigt 
läge eftersom han är väldigt 
startsnabb. Nu har jag inte 
gett upp hoppet för det efter-
som hästen har visat att han 
tillhör de bättre i kullen. Allt 
känns som det ska i träningen 
och jag kommer att vässa till 
honom lite mer i veckan. Jag 
hoppas att det blir ett bra 
tempo på loppet och Poochai 
har visat sig fungera bra i ryg-
gar också. Tanken är att han 
ska gå barfota runt om, säger 
Svante Båth.

v75-3 
Lopp 6, 2 640 m, auto.

1. Call Me Keeper 
Daniel Redén 10% 
– Nu har han likt våra andra 
hästar varit sjuk och därför 
inte kunnat förberedas på 
optimalt sätt. Hästen har 
ändå varit frisk längst av 
stallets hästar och således 
också kunnat träna på ett bra 
tag. Givetvis hade han behövt 
något eller några lopp i krop-
pen inför Derbykvalen, men vi 
väljer ändå att prova eftersom 
Call Me Keeper har siktat 
på Derbyt hela året. Hästen 
var förra måndagen inne på 
Solvalla och gick ett banjobb, 
vilket var till belåtenhet, 
säger Daniel Redén.

3. Kan Ha 
Jörgen Westholm 2% 
– Han fick äntligen vinna 
senast, och han gjorde det 
dessutom med krafter kvar. 
Kan Ha är snabb ut, men 
ska smygas. Jag hoppas att 
han kan hänga med till en 
fin placering, säger Jörgen 
Westholm.

4. Rokkakudo 
Ulf Ohlsson 6% 
– Har ett lopp i kroppen och 
insatsen var klart positiv. Han 
har varit sjuk i början av året 
och har behövt tid på sig. Han 
hade gått ett banjobb efter 
1.20 full väg inna förra loppet 
och ska gå framåt en hel del 
med det loppet. Hur långt det 
räcker är svårt att spekulera i 
men Rokkakudo är på rätt väg 
igen. Mets troligt kör vi bar-
fota fram igen, säger Fredrik 
Berg i stallet.

6. Västerbo Loveboat 
Erik Adielsson 14% 
– Han backades ner i fältet 
senast och fick aldrig chan-
sen och det fanns gott om 
krafter kvar över mål. Jag är 
väldigt nöjd med honom och 
lång distans är inga problem 
att hantera för honom. 
Västerbo Loveboat är ganska 
kvick iväg och jag hoppas att 
han kommer vettigt på det. 
Han kommer att gå barfota 
fram som han gjorde senast 
och inga andra ändringar 
är planerade heller, säger 
Svante Båth.

8. Digital Archive 
Robert Bergh 2% 
– Digital Archive har fått 
träna på efter senaste starten 
där han var väldigt bra och 
han ser fin ut. Tyvärr lot-
tades han till ett riktigt dåligt 
startspår och måste ha en del 
tur för att nå en framskjuten 
placering. Men hästen är an-
nars bra i ordning och vi får 
se hur långt det räcker, säger 
Tobias Eklöf i stallet.

v75-5 
Lopp 8, 2 640 m, auto.

3. Antonio America 
Lutfi Kolgjini 1% 
– Insatsen senast gladde oss. 
Efter det loppet bestämde 
vi oss att han skulle få 
prova här även om han är lite 
orutinerad ännu. Men han 
är under utveckling och det 
blir kul att se hur han hävdar 
sig mot dessa, säger Adrian 
Kolgjini.

4. Sir Ratzeputz 
Jorma Kontio 18% 
– Han har inte startat sedan 
han var tvåa i Kungapokalen. 
Hästen har varit lite sjuk som 
många av våra hästar de se-
naste månaderna. Nu tränar 
han bra igen och är väl förbe-
redd inför detta. Naturligtvis 
hade vi önskat lite bättre 
förberedelser, men nu är det 
som det är. Sir Ratzeputz har 
ju visat att han matchar de 
bästa och känslan är att han 
är den hetaste av våra att 
gå vidare, säger Clas-Göran 
Björkroth i stallet.

5. Attack Diablo 
Peter Untersteiner 10% 
– Jag var nöjd med insatsen 
senast och det var ett 
steg i rätt riktning. Attack 
Diablo har dragits med dåliga 
blodvärden under en period 
och det har stört lite. Vi tog 
prover på honom innan vi 
anmälde hit och dom var fak-
tiskt bättre än på länge och 
förhoppningsvis är han på 
rätt väg igen. Han visade ju 
hög kapacitet i fjol, påminner 
Peter Untersteiner.

9. Final Oak 
Robert Bergh 12% 
– Final Oak galopperade 
i sista sväng i Örebro senast 
och vi har ingen vettig för-
klaring till varför han gjorde 
det. Hästen är i fin författning 
och har ju visat att han tillhör 
en av de bättre i kullen när 
han fungerar. Final Oak har 
fin inställning till sitt arbete 
och får han det att stämma 
på vägen tror jag nog att 
han slutar någonstans i den 
främre träffen i kväll, säger 
Tobias Eklöf i stallet.

11. Reckless 
Björn Goop 13% 
– Reckless har galopperat lite 
på sistone och uppträder på 
samma sätt som han gjorde 
i våras. Vi har provat ett nytt 
bett på honom och det verkar 
ha slagit väl ut. Reckless har 
ju visat hög kapacitet och är 
väldigt speedig. Skulle han 
få en bra resa härifrån och 
spara speeden tror jag att 
han kan vara med och kriga 
om en finalplats, säger Ola 
Frisell i stallet.

v75-2 
Lopp 5, 2 640 m, auto.

1. Nochebuena Face 
Lutfi Kolgjini 3% 
– Galopperade av ren dumhet 
senast. Men han gick riktigt 
vasst efter felet och efter det 
har han haft lite problem med 
halsen. Vi körde dock ett jobb 
med honom förra tisdagen 
och där kändes han riktigt 
bra. Han kan inte försvara 
spets och måste ha tur att 
komma ut. Men skulle det 
lösa sig blir jag inte förvånad 
om han är långt framme. Han 
gick barfota senast och det 
slog väl ut, det blir samma 
balans igen och helstängt hu-
vudlag, säger Adrian Kolgjini.

3. Västerbo Fantast 
Erik Adielsson 27% 
– Han har haft lite dåliga 
utgångslägen på sistone. 
Senast gungade vingen till 
och hästen blev generad och 
galopperade. Han kändes fin 
och jag kommer att vässa 
till honom i veckan. Han är 
snabb från start och spåret 
passar fint för hans del. Väs-
terbo Fantast har tagit några 
rejäla kliv på stegen mot de 
bästa och jag ändrar inget på 
honom, säger Svante Båth.

9. Amazon Am 
Robert Bergh 35% 
– Hon har tagit lite tid på sig 
i år men formen är krafigt i 
kommande. Allt verkar som 
det ska. Amazon Am är rejäl 
och den långa distansen 
är inget minus för henne. 
Det ska bli spännande att 
se hur långt det räcker mot 
hingstarna. Jag tror på en 
bra finalchans, säger Tobias 
Eklöf i stallet.

11. B.B.Tigger 
Björn Goop 7% 
– Var klart positiv senast och 
för Björn var det ett skönt 
formbesked inför vad som 
komma skall. Han var ju bra 
förra säsongen men har inte 
fått samma utdelning i år. Nu 
fick han ett dåligt startspår 
och behöver ha en hel del tur 
för att komma in i matchen. 
B.B.Tigger är riktigt bra 
i grunden och och vi får se 
hur långt det räcker, säger 
Ola Frisell i stallet.

12. Linus Wibb 
Ulf Ohlsson 1% 
– Han verkar vara på rätt 
väg efter kastration. Senast 
avslutade han starkt över 
upploppet. Han borde bli 
bättre för varje start och jag 
tycker att han har sin bästa 
bit till slut i loppen. Att det 
ska räcka till seger är dock 
lite långsökt. Inga ändringar 
är planerade, säger Ulf Sten-
strömer.

v75-4 
Lopp 7, 2 140 m, auto.

2. Donna di Quattro 
Björn Goop 28% 
– Hon hade fått ganska tung 
träning inför förra starten 
och dessutom var 
banan lite 
för lös 
för att 
passa 
henne 
och jag 
tycker därmed att hon var 
ursäktad. Jag tror att hon 
kommer att vara bättre till 
den här starten och både tror 
och hoppas på en finalplats. 
Donna di Quattro kan öppna 
snabbt om man vill ladda, 
men det taktiska överlåter jag 
till kusken. Det blir ändringar 
i balans eller utrustning på 
henne, säger tränaren Tomas 
Malmqvlst.

5. Bear Glide 
Jorma Kontio 6% 
– Hon var väl inte som bäst 
senast. Hon har tränat på 
fint den senaste tiden och 
var fin i ett jobb i början av 
förra veckan. I grunden är 
det en bra häst men kanske 
behöver hon lopp i kroppen 
för att vara som allra bäst. 
Bear Glide är hygglig från 
början och klaffar det fullt ut 
kanske hon kan slåss om en 
finalplats, säger Clas-Göran 
Björkroth.

6. Rigatoni 
Örjan Kihlström 14% 
– Formen är väl okej men 
jag tror att Rigatoni får 
svårt att räcka till seger mot 
dessa hästar, säger Roger 
Walmann.

8. Glamour Håleryd 
Peter Untersteiner 2% 
– Hon gick ett riktigt bra lopp 
i skymundan senast. Peter 
Ingves som körde var mycket 
nöjd med henne och allt ser 
bra ut i jobben efteråt. Nu är 
det ett helt annat motstånd 
och betydligt tuffare. Hästen 
verkar vara riktigt på gång 
och det ska bli kul att se hur 
långt Glamour Håleryd räcker 
den här gången, säger Peter 
Untersteiner.

9. Julia Kaulitz 
Jimmy H Andersson 1% 
– Hon blir bara bättre och 
bättre hela tiden. Nu är det 
betydligt tuffare emot än 
vad hon är van vid. Läget är 
bra och hon ska smyga med 
så länge som möjligt. Skulle 
Julia Kaulitz få ett maximalt 
lopp blir jag inte helt över-
raskad om hon kan knipa en 
plats i finalen. Troligtvis kom-
mer hon att få tävla barfota 
den här gången, berättar 
Svante Båth.

v75-6 
Lopp 9, 2 640 m, auto.

4. Dominator 
Björn Goop 17% 
– Han har varit bra som tvåa 
i V75 på sistone. Dominator 
besitter hög kapacitet och 
han är fortfarande under ut-
veckling. Han kan nog öppna 
bra och lång distans är inget 
minus. Nu möter han bra 
hästar, men han är bra själv 
och jag anser att man inte 
kan räkna bort honom, säger 
Ola Frisell i stallet.

5. Drogba Bob 
Peter Untersteiner 2% 
– Han gick godkänt i skym-
undan senast från ett dåligt 
läge. Allt verkar bra i jobben 
inför detta men han möter 
flera riktigt fina hästar. Spets 
och släpp till någon bra är väl 
vad man önskar sig, men så 
blir det ju sällan, säger Peter 
Untersteiner.

6. Jens Patrik 
Jorma Kontio 1% 
– Han jobbar på fullt godkänt 
och känns fräsch och fin i 
jobben. Jens Patrik möter 
bra hästar nu och behöver en 
del klaff för att kunna slåss 
om en framskjuten placering, 
säger Clas-Göran Björkroth 
i stallet.

7. Bear Dancer 
Ulf Ohlsson 3% 
– Han är uppfräschad och har 
bytt gård efter förra starten 
och jag hoppas att det ska 
ge positiv effekt. Han känns 
väldigt fin i jobben och är 
startsnabb om han vill. Jag 
ser honom gärna i spets och 
jag både hoppas och tror 
att kusken kommer att gasa 
rejält. Man får bara en chans 
att vara med i ett Derby och 
jag hoppas verkligen att 
hästen tar den chansen. Även 
om han strulat en del så har 
jag i alla fall en bra känsla 
och det blir inga ändringar. 
Tåskor fram, barfota bak och 
samma vagn som tidigare, 
informerar Ulf Stenströmer.

12. Archangel Am 
Lutfi Kolgjini 58% 
– Han var ju ruskigt bra 
i Eskilstuna senast och 
allt har sett bra ut efteråt. 
Archangel Am gick ett jobb 
i sandbanan förra veckan och 
kändes faktiskt ännu bättre 
än vad han gjorde innan förra 
loppet. Spår tolv är inte kul, 
men det är bättre än spår ett 
för honom. Jag hoppas på 
en snabb öppning och sedan 
lär nog Lutfi köra framåt och 
vi får väl se om någon törs 
svara honom. Under alla 
omständigheter har vi stora 
förhoppningar på honom inför 
detta, säger Adrian Kolgjini.

v75-7 
Lopp 10, 2 640 m, auto.

1. Maverick Man 
Erik Adielsson 22% 
– Är jag väldigt nöjd med för 
dagen. Näst senast satt han 
fast med gott om krafter kvar 
och följde upp det med en 
fin seger. Läget är bra och vi 
har faktiskt aldrig laddat med 
honom förut. På Bollnäs öpp-
nade hästen väldigt bra och 
känslan är att han kan dra 
iväg ganska bra. Distansen 
visade han ju senast att han 
hanterar utan problem. Mave-
rick Man går barfota bak och 
jag har väl inte bestämt riktigt 
hur hästarna kommer att resa 
ner. Men det är inget som 
oroar, säger Svante Båth.

4. Emil Tuffing 
Ulf Ohlsson 2% 
– Emil Tuffing var mycket bra 
senast och han har kommit 
tillbaka fint efter diverse 
sjukdomsbekymmer. Hästen 
är kvick ut och med en resa i 
den främre träffen hoppas vi 
att han kan slåss om en plats, 
säger Fredrik Berg i stallet.

6. Only One Winner 
Jorma Kontio 2% 
– Det är en ganska fin häst 
och han tränar på fullt 
godkänt. Möter bra hästar 
förstås och i dom här loppen 
måste man ha en hel del tur 
för att ta sig vidare. Utan att 
vara jättepåläst tycker jag att 
det är Sir Ratzeputz som är 
hetast av våra, säger Clas-
Göran Björkroth.

7. Bandit Hornline 
Robert Bergh 17% 
– Vi har sneglat mot Derbyt 
ändå sedan förra starten 
i juli. Han gör alltid vad han 
kan och det skulle vara roligt 
om han gick till final, för då 
skulle han kunna gå framåt 
ytterligare till det loppet, 
säger Tobias Eklöf.

10. Maxmillian Trotter 
Peter Untersteiner 4% 
– Han snubblade till kort efter 
start senast och jag ser det 
som ett olycksfall i arbetet. 
Men Maxmillian Trotter 
kändes ovanligt fin och är 
i fin författning, säger Peter 
Untersteiner.

11. Tintin 
Björn Goop 3% 
– Gick bra efter galoppen 
senast och kusken sade att 
formen troligtvis sitter där. 
Det verkar som att han är på 
rätt väg. Vi hade ingen tur 
med spåren med våra hästar 
och det gäller samma sak för 
Tintin. Och i dom här loppen 
brukar det krävas lite tur 
för att kunna slåss om de 
främsta placeringarna, säger 
Ola Frisell.

erik adielsson.
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