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2 140 meter, auto

Två streck räcker långt

HOasis
H
Bi är snabb ut och tränaren utesluter inte att man kör i
spets den här gången. Formen är
dock ett frågetecken och Västerboonthenews är i betydligt bättre
form. Kan nog avgöra den tunga
vägen. Övriga borde få svårt att
räcka till seger.

VINNAREN

RANKNING

V75-4

2 140 meter, volt

Julia krossar allt igen?

HGeorgia
H
eller Flicka Kloster
till spets inledningsvis. Sedan får
nog Dorinda överta efter en bit.
I så fall kan Dorinda bjuda upp till
kamp mot favoriten Julia af
Solnäs? Den senare imponerade
stort senast och blir svårstoppad
om det inte strular.

VINNAREN

V75-5

Här finns singelstrecket

RANKNING

	  7 Västerboonthenews
H7
H Västerbo  1 Oasis Bi
onthenews
fullföljde bra
  3 Nappa Scar
senast som tvåa   5 Dreams Take Time
  6 Scellino Luis
bakom en
mycket bra
2 Olympic Kronos
Dante Boko och
8 Deuxieme Picsous
det var inget att
skämmas över.
Han ser ut att
hålla den fina vinterformen och loppet ser
ganska tunt ut på pappret. Även om han
skullle hamna i dödens tror vi att han kan
avgöra detta till sin fördel.

H14
H Julia af
Solnäs hade ett
liknande läge
senast och stoet
bara krossade
motståndet via
en riktigt stark
långspurt. Hon
är inte i sämre
form nu och blir
förmodligen svår
att stå emot utan
strul på vägen.

UTMANAREN

H1
H Oasis Bi är säkert löpsugen efter vila
och man siktar på ännu en start i Prix
d’Amérique. På läget får han ses som det
främsta hotet.

H6
H Dorinda har
man höga tankar
om i stall Redén. Hennes comeback senast
var fin. Det blir säkert spets från springspår och hon kan streta emot länge.

H5
H Darling Hornline har hög grundkapacitet och har visat uppåtform. Senast
behövde hon inte gå i botten för att hålla
undan till seger.

KOMMENTARER I SISTA STUND

KOMMENTARER I SISTA STUND

KOMMENTARER I SISTA STUND

31%

1 Oasis Bi, K. Eriksson

– Han har tränat på sedan han kom hem
från stuteriet. Han börjar kännas riktigt fin
igen. Vi har inte kört några vassa tider,
men en del banjobb med intervaller kan
man säga, snabba öppningar och snabba
avslutningar. Han har ett smaskigt läge på
lördag. Det är väl lite enklare emot även
om Västerboonthenews är i toppform. Vi
vill att hästen ska visa form i det här
loppet inför en eventuell start i Prix
d’Amérique. På förhand ser det väl ut som
att vi kanske kan prova i spets men det
där avgör kusken, vi får klura under
veckan. Det enda nya är ju skorna på men
han har så fin aktion så det stör mig inte.
Han tränar alltid på järnskor och nu blir
det lätta aluminium dessutom, säger
Stefan P Pettersson.

2%

2 Olympic Kronos, T. Uhrberg

– Jag är nöjd om han får en slant med sig
hem, säger Lutfi Kolgjini.

5%

3 Nappa Scar, P. Lennartsson

Pausat, men brukar gå bra efter vila.
Möter ett par tuffa men en plats bland de
tre finns inom räckhåll.

4 Radieux, L. Kolgjini

–%

5 Dreams Take Time, P. Untersteiner

5%

STRUKEN!

– Dreams Take Time tränade väldigt bra
inför starten i Kalmar, men galopperade
oförklarligt. Han blev halt några dagar
efter loppet och är behandlad. Han känns
fin i träningen igen och får starta igång,
säger Johanna Kinell i Peters stall.

3%

6 Scellino Luis, V. Karhulahti

– Han var väl okej i comebacken, vi hade
förväntat oss lite mer. Vi hoppas att han
har gått framåt. Han känns lite piggare i
jobben hemma i alla fall. Normalt är Oasis
Bi och Västerboonthenews för bra den här
gången och det viktigaste är att han gör
ett fint lopp och går snabbt till slut. Det
kan nog bli jänkarvagn den här gången,
meddelar Ville Karhulahti i stallet.

7 Västerboonthenews, Ö. Kihlström

54%

– Han var jättebra senast och förra
loppet satte sig perfekt. Han kändes helt
perfekt i fredagsjobbet, han var verkligen jättefin då. Det är en fantastisk häst,
man kan inte tro att han är tio år. Det är
en vettig uppgift på lördag, även om det
alltid är tufft i V75. Men han har visat
att han duger. Bara han inte blir het om
det skulle bli dödens så tycker jag att
han ska slåss om segern. Men min häst
är en bra rygg kan jag tycka då han
brukar dra i jämn fart, men vi får se hur
loppet körs. Han kommer att gå som på
slutet, säger Lars Brindeborg.

UTMANAREN

14 Julia Af Solnäs
  6 Dorinda
  2 Virtual Leg
  1 Georgia
  8 Digital Furcola
12 Kendra Silvio
11 Global Tendency
15 Lesperanza
13 Melba B.T.
  7 Gaya Di Quattro
  4 Vega Simoni
10 Viol Siem
9 Spring Moon
3 Flicka Kloster
5 Hot Advice

2 140 meter, auto

HFlemming
H
Jensen behöver bara
rikta in sig på att hålla Darling
Hornline på utsidan för att sedan
glida fram och överta spets, vi tror
inte att någon av de övriga svarar
ut Nancy America. Och från
täten ska hon ha väldigt bra chans
att vinna det här stoloppet!

VINNAREN

RANKNING

3

	  2 Nancy America
H2
H Nancy
America var tvåa   5 Darling Hornline
i Sto-SM i höstas 11 Kash Brodda
och ser ut att
  4 Hanna Banker
vara i fin form för   8 Silver Annie
  1 Going Diablo
dagen. Hade
dessutom turen
3 Makera
med sig i
10 Ultimate Wine
spårlottningen.
12 Volontary Simplcty
6 Dixi Sisu
Vi tror att
7 Get On Up
Flemming
9 Part Two
Jensen sitter
upp bakom en
toppchans och spikar.

1 Georgia, V. Heiskanen

3%

2 Virtual Leg, C J Jepson

5%

– Innerspåret är jag tacksam över. Jag vill
ge henne ett smyglopp och tror inte att det
är något för vinnarspelarna, säger Veijo.
– Galoppen senast var inte hennes eget
fel. Jag tror att hon fixar andraspåret och
hon är en typisk Ready Cash-avkomma
som blir bättre och bättre. Jag tror att hon
gör ett bra lopp nu, säger Jerry Riordan.

0%

3 Flicka Kloster, A. Eklundh

Bortvald och inget hett bud.

1%

4 Vega Simoni, N. Andersen

– Jag tror inte att spåret blir något
problem. Hon klev upp i en vagn senast
och var ursäktad av galoppen. Formen är
bra men det är lite för hårt emot den här
gången, säger Nicolaj Andersen.

0%

5 Hot Advice, C. Söderström

Glad för en slant den här gången.

33%

6 Dorinda, Ö. Kihlström

– Hon var duktig när hon vann senast.
Banan var lite lös över upploppet och det
såg nog värre ut än det var i stilen till slut.
Varit sjuk en del under hösten men nu
hoppas vi att hon ska vara på gång. Fick
ett kanonläge och vi har goda förhoppningar även om Julia af Solnäs är bra. Hon
är nog mer stabil i volt än bakom bilen. Fin
i måndagens jobb och ska räknas, säger
Pär Pergenius i stallet.

8%

7 Gaya di Quattro, U. Ohlsson

Inte alls oäven. Platschans med bra start.

2%

8 Digital Furcola, K. Eriksson

– Hon har bara tränats lugnt än så länge
hos mig och får bedömas på gamla meriter.
Jag ser gärna att hon får ett snällt
upplägg, säger Ola Samuelsson.
2 160:

9 Spring Moon, J. Lövgren

0%

10 Viol Sem, P. Lennartsson

0%

11 Global Tendency, S. Söderkvist

2%

– Formen är väl lite tveksam på henne. Vi
hoppas först och främst på ett felfritt lopp
och att hon kan tjäna lite pengar, säger
Fredrik Pedersen i stallet.
Bara gått monté på sistone. Får svårt här.

– Global Tendency blev struken för kolik
senast, men har bara missat ett jobb. Hon
gick ett banjobb i veckan och allt verkar
normalt. Det blir inga ändringar och hon
var bra i den senaste starten, säger Jenny
Mårtensson i stallet.

12 Kendra Silvio, T. Uhrberg

4%

13 Melba B.T., K. Oscarsson

1%

Uppåtform men värre emot nu. Plats?

– Brukar inte galoppera, men jag tror det
var en kombination med att hon blev sur
när kusken tog upp henne samtidigt som
materialet på banan inte passade henne.
Hon känns som vanligt. Men jag har blivit
imponerad både av Dorinda och Julia af
Solnäs. Jag hoppas att vi får bra ryggar för
då kan hon avsluta bra, helt slagen känner
jag mig inte, säger Maria Rosenberg.

14 Julia af Solnäs, P. Untersteiner

35%

– Vann på bra vis i Halmstad och är pigg
och glad i träningen. Springspår passar
bättre än femtespåret hon hade senast.
Trots att hon har en del galopper i raden
känns hon inte som en osäker häst. Jag
tror det blir norskt huvudlag igen.
Annars blir det halvstängt, säger
skötaren Marit Jonsson.

Örjan Kihlström har god chans.
8 Deuxieme Picsous, P. Ingves
0%
Varit segerlös länge nu. Ingenting för
vinnarspelarna att tänka på.

WWTIDSRANKEN: 12,3: 7 Västerboonthenews. 13,3: 3 Nappa Scar. 13,6: 2 Olympic Kronos.
14,3: 8 Deuxieme Picsous.

15 Lesperanza, P. Ingves

6%

– Hon är på väg uppåt i form. Men hon
möter ett par som jag har respekt för och
det är pengar som gäller i första hand,
säger Christian Lindhardt.

WWTIDSRANKEN: 13,1: 14 Julia af Solnäs.
14,9: 12 Kendra Silvio. 15,0: 11 Global Tendency.
15,1: 13 Melba B.T. 15,4: 2 Virtual Leg, 6 Dorinda.

UTMANAREN

1 Going Diablo, P. Ingves

2%

– Going Diablo var kanske inte lika
startsnabb senast och hamnade illa till.
Hon gick med full fart över linjen och
känns som vanligt i träningen. Spåret blev
bra nu, säger Johanna Kinell i stallet.

2 Nancy America, F. Jensen

40%

– Nancy America vann enkelt senast
men mötte då lite enklare motstånd. Jag
var nöjd näst senast då hon avslutade
fullt godkänt efter att ha blivit lite
tempotorsk. Jag är nöjd med läget och
tror att vi kommer att göra upp om
segern här. Det kan bli jänkarvagn, säger
Flemming Jensen.

3 Makera, H. Larsen

3%

– Makera blir oftast bortglömd. Hon har
gjort några väldigt bra lopp på sistone och
har haft toppform länge. Hon har blivit allt
mer startsnabb men är ändå bara medel
ut. Makera är förtjänt av en seger och den
här gången blir det jänkarvagn, säger
Henriette Larsen i stallet.

4 Hanna Banker, U. Ohlsson

6%

– Hon är jämn och säker men får normalt
sett svårt att matcha Nancy America,
säger Flemming Jensen.

5 Darling Hornline, T. Uhrberg

18%

– Hon gjorde sin plikt senast och vann
med lite krafter sparade, kusken behövde
aldrig dra tussarna på henne. Det är ett
par bra hästar emot men vi hoppas att
Darling Hornline ska kunna bjuda upp till
match. Har hon en bra dag så slutar hon
säkert bland de tre främsta i alla fall och
det blir inga ändringar, säger Tobias O
Eriksson i stallet.

6 Dixi Sisu, P. Nordström

4%

– Hon har kommit tillbaka från två svåra
skador och gjorde det bra i höstas men
senaste prestationen på Åby lämnade lite
övrigt att önska. Det är nog det första
dåliga lopp hon gör utan någon förklaring.
Hon är genomgången av veterinär efter
det som åtgärdade lite småfix, inga större
grejer dock. Jag vill gärna försöka ge
henne ett snällt lopp och ligger lite lågt,
säger Per Nordström.

7 Get On Up, P. Lennartsson

1%

8 Silver Annie, S. Söderkvist

3%

Tioårigt sto i hygglig form men ställs mot
lite för tufft motstånd nu. Jagar pengar.

– Silver Annie ser jättefin ut men fick som
vanligt ett tråkigt läge när det handlar om
V75. Hon möter bra hästar och jag ligger
lågt härifrån och hoppas på en bra slant.
Det blir inga ändringar, säger Robert
Andersson.

V75-6

1 640 meter, auto

Master avgör på styrka

HDe
H tre innersta spåren är
väldigt raska den första biten och
Augustus F. är mest intresserad
av att nå ledningen? Men en snabb
öppning passar Master Crowe
som är stark och tål att gå den
tunga vägen. Han blir svår att stå
emot sista 100.

VINNAREN

RANKNING

KOMMENTARER I SISTA STUND

KOMMENTARER I SISTA STUND

1 Pajas Face, Ö. Kihlström

12%

2 Augustus F., S. Söderkvist

16%

– Han kom i mål med vilopuls senast som
femma i V75-finalen i Silver. Pajas Face
har visat att han duger i Silverdivisionen
och från innerspåret ska han räknas tidigt.
Jag har ingen koll på hur snabbt de andra
öppnar men Pajas Face är kvick ut, säger
Lars I Nilsson.
– Han gjorde ett riktigt bra lopp senast
och nu fick han ett mycket bättre läge. Det
är bara att gasa framåt och hoppas på
ledningen, men han går bra i dödens
också. Han har nog bäst chans av våra tre
på kupongen, säger Tobias O Eriksson i
stallet.

3 Megamuscle, P. Untersteiner

3%

4 Trinity Lux, W. Paal

8%

– Megamuscle har fått ett lopp i kroppen
och gick godkänt som femma senast. Men
han är inget för vinnarspelarna, säger
Johan Untersteiner.

– Jag körde jobb med Trinity Lux i lördags
och var nöjd. Han är i jättebra form för
dagen och är ju snabb från start. Men det
är inte säkert att jag kör för ledningen, han
är ju vass bakifrån vilket han visade
senast på Solvalla. Jag tror att han kan
vara bland de tre främsta igen och ändrar
inget, säger Wilhelm Paal.

5 Master Crowe, P. Ingves

24%

– Jag var nöjd med hästen senast och
fick det formbesked jag ville ha. Han
känns ännu bättre i träningen inför det
här loppet och jag tror att han kommer
att göra en bra prestation på lördag. Inga
ändringar, säger Petri Puro.

6 Shogun D.K., M. Pilenberg

2%

7 Clemenza Am, L. Kolgjini

4%

8 Hank von Håleyd, K.Oscarsson

1%

9 Mr Lindy, V. Heiskanen

3%

Positiv som tvåa näst senast. Trivs på
distansen och kan nog ha lite platschans.

– Han har inte haft några passande lopp i
Frankrike och har inte startat på ett tag
men Clemenza Am har jobbat bra hela
tiden. Jag tror på en bra insats men läget
är inte roligt, säger Lutfi.
Uppåtform men väl trist placerad denna
gång. En fin peng kan det bli med klaff.

– Jag var nöjd med insatsen senast och
Mr Lindy ska ha gått framåt med ett lopp i
kroppen. Han känns också bättre i
träningen. Men det var synd att vi skulle få
ett bakspår den här gången. Jag tror det
blir svårt att vinna, hoppas vi är trea-fyra
med lite klaff, säger Veijo Heiskanen.

1%

11 Västerbo Exact, T. Uhrberg

13%

11 Kash Brodda, P. Untersteiner

20%

2%

WWTIDSRANKEN: 13,4: 2 Nancy America.
13,6: 5 Darling Hornline, 11 Kash Brodda. 13,7:
8 Silver Annie. 13,8: 3 Makera, 12 Volontary Simpl.

RANKNING

H2
H Augustus F. är i toppform och spåret
passar honom utmärkt. Han måste vara ett
väldigt tidigt streck.

10 Ultimate Wine, J. Sjunnesson

Bra som tvåa senast och har visat
kanonform för dagen. Omöjligt läge men
kan säkert vara trea-fyra om det skulle
stämma på vägen.

VINNAREN

H10
H Trot Kronos är nog bäst utan skor.
Men han vann på snyggt sätt med skor på
hovarna senast och är perfekt inmatchad i
loppet på pengarna. Stark dessutom.

1%

12 Volontary Simplcty, Ö. Kihlström

HDet
H
blir väldigt svårt att ta en
längd på Mack Dragan och han
stortrivs i ledningen. Trots att
han gått upp en klass tror vi att
han kan hålla undan. Men skulle
det bli lite tempo så är nog Trot
Kronos det största hotet, han gav
ett fint formbesked senast!

UTMANAREN

10 Fanasty River, K. Eriksson

– Loppet senast är bara att glömma. Allt
blev fel, men Peter var nöjd med hur hon
kändes. Allt verkar normalt i träningen
efteråt. Nu fick vi ett svårt läge men man
ska inte nonchalera Kash Brodda helt. Det
blir inga ändringar, meddelar hästens
skötare Eva Boel.

Dragan leder länge här

H1
H Mack
Dragan har ett
fint spetsfacit
och från det här
läget blir vi
förvånade om
inte Carl Johan
Jepson laddar
från start.
Hästen är i fin
form och en
given segerkandidat i ett bra
Bronsförsök.

0%

– Ultimate Wine tränar på som vanligt men
möter många tuffa hästar den här gången,
säger Maria Hall i stallet.

2 640 meter, auto

  5 Master Crowe
H5
H Master
  2 Augustus F.
Crowe kördes
snällt senast och 11 Västerbo Exact
12 Jairo
fick aldrig
chansen till slut.   4 Trinity Lux
  1 Pajas Face
Det var ett bra
  9 Mr Lindy
preparélopp
  7 Clemenza Am
inför detta och
  6 Shogun D.K.
över 1 640
3 Megamuscle
meter går det
8 Hank von Håleryd
inte att vara för
defensiv. Hästen 10 Fantasy River
är utrustad med
en bra löpskalle och kan nog vinna detta
den tunga vägen.

9 Part Two, V. Heiskanen

– Hon har inte visat tillräckligt mycket och
jag kommer bara att smyga med och vara
glad om det räcker till en slant, säger Veijo
Heiskanen.

V75-7

– Hon gick bra efter galopp senast och är i
fin form för dagen. Men att hon ska runda
alla från ett bakspår är nog att begära för
mycket, säger Ola Samuelsson.

– Han var riktigt fin senast även om han
fick en bra resa och aldrig behövde gå ut i
tredjespår. Jag körde ett jobb med honom i
helgen och han kändes bra. Nu ser det
kanske tuffare ut men han trivs på
Jägersro och blir det bara lite tempo så
räds han inte det här motståndet heller.
Täta starter brukar han gilla och jag tror
inte att Uhrberg vill ändra på något, säger
Roger Persson.

12 Jairo, J. Lövgren

11%

– Jairo har formen på topp för dagen
vilket han visade senast i V75. Nu blev
inte läget vad vi hade önskat oss, men han
kommer att fälla många på vägen. Skulle
det klaffa kan han fälla samtliga, säger
Fredrik Pedersen i stallet.
WWTIDSRANKEN: 12,7: 11 Västerbo Exact.
12,8: 9 Mr Lindy. 12,9: 2 Augustus F., 3 Megamuscle, 6 Shogun D.K. 13,2: 4 Trinity Lux.

  1 Mack Dragan
10 Trot Kronos
  6 Niky Flax
11 Qahar Q.C.
  8 Juan
  9 Louie Brodde
  7 Staro Ivy League
  2 The True F.
  3 Shelby Glide
  4 Pharaon Face
  5 Belong Life

UTMANAREN

1 Mack Dragan, C J Jepson

25%

– Han är ju inget lejon i träningen men
han ser normal ut och jag räknar med att
formen håller i sig. Jag blev jätteglad
över spåret, inte minst med tanke på hur
bra klass det blev på loppet. Han är
snabb ut men Jepson får sköta taktiken,
det är väl inte så roligt att ha Qahar Q.C.
på utsidan om han kommer tidigt. Men vi
får ett bra lopp och det blir jänkarvagn
igen, säger Morgan Wilhelmsson.

2 The True F., S. Söderkvist

4%

3 Shelby Glide, P. Lennartsson

1%

4 Pharaon Face, L. Kolgjini

2%

5 Belong Life, H. Lähdekorpi

1%

– Jag tycker att han gjorde det bra senast,
han fick lägga en rejäl speed på sista
långsidan för att komma ikapp Dragster
och den gjorde ett bra lopp från spets. Nu
har han ett bättre spår. Hästen är allround
och går på alla distanser och borde väl
kunna vara ett platsbud, säger Tobias O
Eriksson i stallet.
Vunnit i V75 förut. Behöver dock ett snällt
upplägg i det här sällskapet. Nja.
– Han är dunderfin i jobben just nu.
Pharaon Face är bäst när han är med där
framme direkt och jag kommer att ladda
rejält från början. Han har alltid chans när
han sköter sig, säger Lutfi Kolgjini.
Väldigt nyttig men den här uppgiften är
normalt sett i tuffaste laget.

6 Niky Flax, Ö. Kihlström

14%

– Fick stryk av en bra häst senast och gick
okej, men Niky Flax var inte lika bra som
vid segrarna. Det är tätare starter nu och
han borde duga bra i det här loppet och
gynnas av att många starka hästar är med,
säger Johan Untersteiner.

7 Staro Ivy League, P. Untersteiner

6%

– Allt är bra med Staro Ivy League. Han
har fått träna på i backen och känns lika
fin som tidigare. Allt tyder på att han håller
sin fina form. Det blir inga ändringar i
utrustningen jämfört med senaste starten,
säger skötaren Emily Söbak.

8 Juan, P. Ingves

10%

– Han känns fin i jobben och ska vara lika
bra som i de senaste starterna. 2 640
meter passar bra, trots läget känner jag
mig inte slagen, säger Christian Lindhardt.

9 Louie Brodde, K. Moberg

4%

– Har fått snabba pengar på sistone och
är hårt inne i den här klassen. Men han
känns så fin för dagen att jag gärna ville
prova honom i V75 på ett bra underlag.
Jag är rätt nöjd med spåret. Louie Brodde
får springa på innerspåret så får vi se hur
pass bra han kan hänga med. Vi trodde
tidigare att han var bäst på kort men han
klarar lång distans utan problem om han
får öppna försiktigt, säger Svante Båth.

10 Trot Kronos, V. Heiskanen

16%

11 Qahar Q.C., U. Ohlsson

18%

12 Akermann, T. Uhrberg

–%

– Läget blev lite dåligt men samtidigt är
det lång distans och det passar honom
bra. Han visade bra form direkt efter lite
kortare vila senast och han ska vara ännu
bättre nu. Han vann med skor senast och
det fungerar även om det inte är någon
fördel. Av mina fyra är det klart bästa
vinstchansen, säger Veijo Heiskanen.
– Han är grymt stark, så spåret spelar
ingen roll då han är dålig från start ändå.
Qahar Q.C. gynnas av tempo men är så
stark att han klarar gå i spåren. Han har
blivit stabilare nu men är inte att lita på
helt, säger Stefan Melander.
STRUKEN!

WTIDSRANKEN:
W
14,7: 8 Juan, 11 Qahar Q.C.
14,8: 6 Niky Flax. 15,0: 2 The True F. 15,3: 5 Belong
Life, 9 Louie Brodde. 15,4: 1 Mack Dragan.

