
17fredag 18 juli 2014 TRAV

TidsRANKeN
10,5: 10 Time Machine. 11,4: 4 October Kronos, 
7 dragon Tooma, 9 Magiccarpetride uS, 
3 Nantucket.

1. Zinedine Bob S Söderqvist  3%
Kommer strykas.

2. Sandrngham Hanover L Witasp  2%
– Han är startsnabb och har fått ett dröm-
läge. Jag får prova från start och hoppas 
få mer av priskakan den här gången. Vi 
möter några riktigt bra och hoppas vara 
trea-fyra. Han är bäst där framme och jag 
kan ändra huvudlag från halv- till hel-
stängt, säger Leif Witasp.

3. Nantucket M Balogh  2%
– Jag chansade med honom från start 
senast och det klarade han inte. Hästen 
var väldigt fin i värmning och provstart 
innan och känns fortsatt bra efteråt, han 
är mjuk och smidig. Jag kommer inte köra 
max från start nu och får försöka hitta 
ryggar. Han är inte så tokig och är han fyra 
i mål är jag nöjd. Det blir vanlig vagn nu då 
han behöver stång. Lutar åt barfota runt 
om, säger Mercedes Balogh.

4. October Kronos L Kolgjini  43%
– Han gick ett topplopp senast men fick 
för hård press utvändigt. Utan tokkörning 
den här gången måste det vara en topp-
chans. Hästen är lika pigg och fin hemma i 
lätta jobb och det blir inga ändringar. Jag 
tror faktiskt han blir svårslagen, säger 
Preben Sövik i stall Kolgjini.

5. Joker Stursk T Jansson  2%
– Han gav upp senast på Bergsåker och 
jag var besviken på honom. Vi har kollat 
upp honom efter det loppet men inte hittat 
någonting. Joker Stursk kan bättre och 
det är en platschans men vi slår inte 
October Kronos, gissar Torbjörn. 

6. Orion Hindö J Kontio  1%
Räcker inte till.

7. Dragon Tooma J Tillman  2%
– Hästen håller bra form och gick bra 
senast bakom tuffa hästar. Är han fyra-
femma är det bra. Inga ändringar, säger 
Henrik Larsson.

8. Mellby Apollo U Ohlsson  2%
– Han vann åkandes i debuten för oss och 
Mellby Apollo är bra men det är svårt att 
vara överdrivet positiv från spår åtta i ett 
sprinterlopp. Vi ändrar nog inget, säger 
Reijo Liljendahl.

9. Magiccarpetride US B Goop  21%
– Hästen verkar fin efter senaste starten 
och uppgiften ser förnuftig ut. Vi har ett 
bra läge och kusk och det blir inga änd-
ringar, säger Anders Pedersen.

10. Time Machine J Westholm  13%
– Har varit kanonfin i de senaste starterna. 
Spåret är ett minus för Time Machine är 
bäst när han är med där framme direkt. 
Men han är gynnad av det långa upploppet 
på Axevalla och jag tycker inte att man kan 
räkna bort honom. De blir barfota runt om 
den här gången, meddelar Jörgen.

11. Nato Dream Ö Kihlström  7%
– Jag var väldigt nöjd med att Nato Dream 
äntligen fungerade i lördags. Elftespåret 
var inte vad jag drömde om men Nato 
Dream trivs på den här distansen och pilen 
pekar uppåt för hans del, varnar Stefan 
Melander.

12. Tresor D’Inverne R Bergh  2%
– Otroligt att han fick ett så uselt spår igen. 
Han har vunnit V75 från bra lägen, nu 
känns han bortlottad igen, suckar Robert.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 11.
1 640 meter, auto.V75-7

TidsRANKeN
13,2: 6 Borga effekt. 13,5: 11 let it Happen.
13,9: 1 j.C.Memory. 14,0: 7 remote Control.
14,2: 3 u.P.W.Sund.

1. J.C.Memory T Enberg  2%
– Vi har fått ett perfekt läge och jag tror 
att formen sitter. Han slog i vagn senast 
och blev het och det blev fel helt enkelt då 
han gick med helstängt huvudlag. Nu blir 
det öppet och vi kör på chans. Hovarna är 
dåliga så det blir endast barfota fram nu, 
säger Tommy Enberg.

2. Drogba Bob J Untersteiner  7%
– Drogba Bob gick strålande i Bergsåker. 
Han fick en sen lucka men spurtade piggt. 
Allt ser bra ut. Han är medel från start, 
säger Peter Untersteiner.

3. U.P.W.Sund S Persson  19%
- Han fick en lucka för sent för att hinna 
fram senast i Tingsryd. U.P.W.Sund var 
riktigt på hugget och det tog 200 meter 
efter mål innan jag fick riktigt stopp på 
honom. Han gick barfota runt om för första 
gången och det föll väl ut så det blir 
samma igen, säger Stefan Persson.

4. Stricker P Untersteiner  15%
– Stricker var trea i V75 senast efter rejäl 
långspurt. Han höll i hop travet bra till slut. 
Tyvärr är han seg från start och risken 
finns  att vi blir hängande. Han testades i 
jänkarvagn och utan baksor senast och 
det fungerade bra. Det blir samma utrust-
ning igen, säger Peter Untersteiner.

5. Klöver all Over E Adielsson  31%
– Hästen har mognat och verkar trivas 
med livet. Senast vann han med tussarna 
kvar och känns bättre än någonsin.Vi 
behandlade honom efter det men han fick 
bara ta det lugnt i tre dagar. Han är snabb 
ut och och har tagit 6/9 segrar över med-
eldistans. Vi reser fredag kväll och över-
nattar men det är en bra häst att resa med, 
han trivs nästan bättre då. Aluminiumskor,  
öppet huvudlag med can’t see back precis 
som senast, säger Emelie Mattsson.

6. Borga Effekt B Goop  8%
Kan avsluta bra men behöver klaff.

7. Remote Control S Rehn  3%
– Han kan bättre än senast, även om han 
inte var dålig då. Han drack inte förrän 
nära start och det kan han spelat in, 
såklart. Han känns ruskigt fin i jobben, 
finare än någonsin inför detta faktiskt. Vi 
har ett tråkigt läge men jag kommer att 
ladda iväg en bit men vill inte ha dödens. 
Vi kör med jänkarvagn och helstängt nu 
samt barfota bak igen. Platschans med 
tanke på spåret, säger Samuel.

8. Flash Oak O Svanberg  0%
– Han sköt till ruggigt senast och jag hade 
väldigt mycket krafter kvar. Hästen kändes 
bättre än någonsin och håller toppform 
men för att vinna krävs lite klaff. Inga änd-
ringar, han trivs bättre med lätta skor och 
går med öppet huvudlag, säger Oskar 
Svanberg.

9. Young Farmer T Uhrberg  2%
– Jag hade hellre haft ett framspår och vi är 
tufft inne i klassen, men helt omöjligt är det 
inte. Kanske jag lättar honom fram från pg-
skor till aluminium, säger Thmas Uhrberg.

10. Chivas Boko R Bergh  5%
– Har en härlig inställning och kämpade 
verkligen på för sin seger senast. Nu har 
Chivas Boko fått snabba cash och från bak-
spåret har han en svår uppgift, tycker Robert.

11. Let It Happen J Lövgren  5%
Vass spurtare, ska passas noga.

12. Paparazzi M. L Witasp  4%
– Hästen känns bra och jag kan tänka mig 
att vara lite mer offensiv, men det ska 
stämma på vägen med. Jag tycker han är 
en outsider, det är en stark och bra häst. 
Barfota runt om, säger Leif Witasp.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 10.
2 140 meter, auto.V75-6

TidsRANKeN
13,8: 13 Your Highness. 14,0: 15 Kiss Me Kemp.
14,2: 11 B.W.T.jugger. 14,3: 10 r.K.Princess.
14,4: 8 Conrads elsa.

1. Global On Fire J Moberg  6%
– Det blev ingen värdemätare senast då 
det gick sakta mitt i loppet och det är inte 
hennes grej riktigt. Formen är okej och 
läget är bra. Jag tror det blir svårt att hålla 
ledningen även om hon blivit bättre från 
start. Min häst är inte sämre än någon 
annan, tycker Jonas Moberg.

2. Honeydew P Untersteiner  3%
– Honeydew vinner jag med senast om jag 
väljer rätt väg halvvarvet från mål. Får jag 
köra om loppet går jag ut i fjärdespår 500 
meter före mål. Jag är övertygad om att vi 
vinner då. Spåret är inte optimalt men jag 
tror att hon klarar det. Motståndet är dock 
tufft, säger Peter Untersteiner.

3. Fortuna Sund T Uhrberg  10%
– Hästen har höjt sig och det ser bra ut då 
hon är jäkligt kvick första stegen. Hästen 
var jättefin i måndagsjobbet och Thomas 
får köra i spets om han får den. Det blir 
vanlig vagn nu när det är voltstart, annars 
inga ändringar, säger P G Norman.

4. Rose Hill Dream P Lennartsson  2%
– Rose Hill Dream är förnuftig och jag tror 
att hon ta sig i väg. Trea, fyra kanske om 
det klaffar, säger Stefan Melander.

5. What A Supergirl J Untersteiner  1%
– Hon har tränat på som vanligt och min 
häst håller god form. Jag tror hon grejar 
spåret och att vi kör med jänkarvagn igen, 
säger Johanna K Karlsson.

6. Bedas Chip T Horpestad  5%
– Jag tror att springspåret passar bra och 
det fanns mycket krafter kvar senast. Får 
kusken spets så kör vi där. Barfota och 
helstängt igen, säger Jonas Moberg.

7. Quiteanotherstory K Haugstad  1%
– Hon har hygglig form men jag har svårt 
att tro att hon ska räcka till vinst i V75. Vi 
hoppas på pengar, säger Roger Walmann.

8. Conrads Elsa M Jakobsson  3%
– Senast hängde hon töm men jag tror att 
hon gör ett bra lopp på lördag. Barfota och 
pengar som gäller i första hand, säger 
Magnus Jakobsson.

9. Sparkled Face L Kolgjini  1%
– En peng och vi är jättenöjda. Barfota 
runt om, säger Preben Sövik i stall Kolgjini.

10. R.K.Princess Ö Kihlström  3%
– Hygglig form men jag tror inte att 
R.K.Princess är något segerbud från det 
här läge, säger Roger Walmann.

11. B.W.T.Juggler J Kontio  0%
– Bakspår är ett minus då hon är kvick ut 
och jag tror hon får svårt att vinna. Inga 
ändringar, säger Pekka Korpi.

12. Valkyria R.Ø.K E Adielsson  18%
Vass spurtare, räknas med chans.
2 160 m:

13. Your Highness B Goop  40%
– Allt verkar jättebra med hästen efter 
senast. Hon är osäker i voltstart men det 
ska vara en bra chans bara hon sköter sig. 
Hon borde ha gått framåt med senaste 
loppet i kroppen och eventuell provar vi en 
ryckhuva, säger Ulf Stenströmer.

14. Sahara Fairytale C Eriksson  5%
– Tempo och rygg på Your Highness under 
slutvarvet vore det bästa för hennes del. 
Det blir barfota igen och jag tror hon tar 
många på upploppet, varnar Preben Sövik.

15. Kiss Me Kemp R Bergh  3%
– Hon har tidigare gått bäst från spets 
eller dödens så jag hoppas att det var en 
humörsak. Kiss me Kemp har ont om pas-
sande uppgifter och det här ser jobbigt ut, 
säger Robert.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 9.
2 140 meter, volt.V75-5

TidsRANKeN
14,9: 9 Poker Kronos. 15,3: 11 Surprise Power.
15,7: 7 Västerbo arthur. 16,0: 6 digital display, 
8 Paleo Pride.

1. Maxmillian Trotter P Untersteiner  6%
– Maximillian Trotter känns uppåt i trä-
ningen och vi kommer att testa honom i 
jänkarvagn och barfota runt om för första 
gången. Han har tidigare öppnat sådär och 
är ingen katapult från start. Och det är inte 
sannolikt att vi håller upp ledningen. Jag 
tycker att han är en outsider, säger Peter.

2. Lucky Luke Zenz J Takter  9%
Kanske barfota nu, passas!

3. Gross Weight B Goop  13%
– Det är en mycket fin häst om jag tror en 
hel del på framöver. Gross Weight är bara 
tre år och har en tuff uppgift men jag tror 
att han kommer att göra en bra insats. Det 
blir barfota fram som senast, säger Stefan 
Melander.

4. Super Photo Bood C J Jepson  2%
– Hästen är ojämn men skötte sig bra 
senast. Jag har svårt att sätta in honom 
och får ligga lite lågt. Spåret är bra. Ibland 
kan han öppna bra och han går bra i led-
ningen, men han är ojämnt startsnabb, 
menar Carl-Johan Jepson.

5. Quintus Maximus B Svedlund  1%
– Det verkar bra med hästen. Han gör en 
intressant start och jag tycker han är för 
lågt rankad av media. Distansen är en 
fördel och han trivs med hårt jämnt tempo 
och kan öppna snabbt bakom bilen. Det 
blir lätta skor runt om, jänkarvagn och hel-
stängt, säger Conny Johansson.

6. Digital Display Ö Kihlström  14%
– Han är bror med Digital Ink och det här 
är också en jättefin häst. Digital Display 
har blivit bättre och bättre i de senaste 
starterna och han kommer att gå ett bra 
lopp. Han är mer stark än snabb, säger 
Stefan Melander.

7. Västerbo Arthur T Jansson  3%
– Det är en hedershäst som gör sitt jobb 
varje gång och senast på Bergsåker var 
Västerbo Arthur riktigt bra. Jag tror att 
distansen är en fördel och räknar med en 
bra insats igen, säger Torbjörn.

8. Paleo Pride J Moberg  2%
– Allt blev fel senast och jag vill bara 
glömma den starten. Läget är dåligt och vi 
får hoppas på tempo då hästen är stark till 
slut och gynnas av den långa distansen. 
Han tränar bra och det blir inga ändringar, 
säger Jonas Moberg.

9. Poker Kronos R Bergh  45%
– Han har varit bra för oss, han galoppe-
rade mycket i första starten men kom 
sedan tillbaka och vann ändå överlägset. 
Det är en fin häst som medvetet fått tre 
veckor att ladda för den här starten och 
jag räknar med att han gör en bra insats 
igen. Distansen är ingen fördel men Poker 
Kronos klarar den utan problem och spåret 
ser jag som en fördel. Det blir barfota bak 
på nytt, säger Robert.

10. Light Brodde L Kolgjini  3%
– Det är en rätt stark häst så jag tror att 
distansen är ett plus. Han tål göra lite själv 
men senast var banan för lös för honom, 
han behöver fäste. Inga ändringar. Jag 
tycker han ska med om man garderar 
loppet, säger Preben Sövik i stall Kolgjini.

11. Surprise Power P Ingves  1%
– Känns lika fin som vanligt och nu slipper 
vi resa så långt som senast då han drack 
dåligt. Tyvärr blev det ett dåligt spår igen. 
Barfota runt om, säger Fatima Gustafsson.

12. Like Lightning A-K Rundqvist  1%
– Galopperade från start senast men gick 
bra efteråt så vi var nöjda. Det verkar bra 
till den här starten men vi behöver tur från 
det här läget, säger Annelie Almgren.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 8.
2 640 meter, auto.V75-4

TidsRANKeN
12,7: 3 On Track Piraten. 13,2: 7 Porthos amok.
13,3: 5 digital ink. 13,8: 2 Solvato.
13,9: 1 Kaffir face.

1. Kaffir Face L Kolgjini  2%
– Han gick okej på Tingsryd och har ett 
fint läge men det blir inte lätt att slå en 
sådan häst som Solvato. Kan han vara 
trea-fyra är vi nöjda. Barfota runt om 
säger Preben Sövik i stall Kolgjini.

2. Solvato P Ingves  51%
– Han är i bra slag och jag var jättenöjd 
med honom den gången, han kämpade 
starkt. Jag har feeling för att Solvato är 
gynnad av lång distans och nu får vi se om 
jag har rätt. Han går barfota runt om igen 
och jag är mycket nöjd med spåret, säger 
Veijo Heiskanen.

3. On Track Piraten E Adielsson  16%
– Han var inte som bäst i Östersund men 
var ursäktad av en halsinfektion. On Track 
Piraten känns bra i jobben och vi hade tur 
och fick ett bra läge. Han är snabb från 
start och kommer han till ledningen är det 
väl troligt att Erik (Adielsson) kör där. Det 
blir barfota runt om den här gången och 
ett norskt huvudlag som han brukar ha, 
säger Hans R Strömberg.

4. Haraldinho P Lennartsson  2%
– Han har fin form just nu och hängde på 
Standout på ett hyggligt sätt senast. Men 
jag är nöjd om han tjänar en slant här, 
säger Stefan Melander.

5. Digital Ink Ö Kihlström  20%
– Han touchade i vagnen senast och 
galopperade. Det var olyckligt för nu fick 
jag inget svar på var han står för dagen. 
Men Digital Ink kändes väldigt fin och jag 
hoppas att han fungerar den här gången 
så att jag får en fingervisning om läget för 
hans del, säger Stefan Melander.

6. Manalpan T Jansson  1%
– Jag tyckte det såg bra ut senast, det var 
bättre än tidigare och kusken var nöjd med 
honom. Distansen är rätt och det känns 
som han är lite på gång men det är svårt 
att hitta passande lopp. Hästen är bere-
onde av fäste och det kan bli barfota bak 
nu, säger Raoul Engblom.

7. Porthos Amok B Goop  6%
– Jag var besviken på hans insats på 
Bergsåker. Men jag vet att Porthos Amok 
kan bättre och hoppas att han visar det 
den här gången istället, säger Stefan 
Melander.

8. Putte Topline R Bergh  2%
– Han gjorde senast sin första start för oss 
på ett bra tag och han kändes helt okej 
senast. Putte gick bra då, som sagt, och 
det här är hans distans men han känns 
bortlottad. Dessutom ser det ut att vara 
tufft emot och det borde bli svårt att vinna. 
Jag tror inte att vi ändrar något vad gäller 
hästens utrustning på lördag, meddelar 
Robert.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 7.
2 640 meter, auto.V75-3

HH 3HFortunaHSund är snabb 
i benen och borde kunna 
komma till spets, och det låter 
som att man vill köra där. 13H
YourHHighnessHärväldigt bra 
och det låter som att formen 
kommer att vara fin. Bör ha 
bra chans att runda alla.

Bra chans utan strul

vinnaren
13 Your High-
ness vann 
comebacken på 
1.12,7. Rim-
ligtvis är hon 
inte sämre nu. 
Hon är tuff och 
tål att jobb.

utmanaren
12 Valkyria 
R.Ö.K. hade 
långt fram 
senast men 
hann fram i tid.

V˚R�RANKiNG
13 Your Highness
12 Valkyria R.Ö.K.
  3 Fortuna Sund
14 Sahara Fairytale
  1 Global On Fire
15 Kiss Me Kemp
  6 Bedas Chip
  5 What A Supergirl
10 R.K.Princess
  2 Honeydew
  8 Sparkled Face
  7 Quiteanotherstory
11 B.W.T.Juggler
  4 Rose Hill Fream
  9 Sparkled Face

HH 4HOctoberHKronos är snabb 
från start och bombar till led-
ningen direkt. 2HSandrn-
ghamHHanover söker ryggen. 
9HMagiccarpetrideHUS ser 
lysande ut för dagen och hop-
pas på tempo. Fäller många i 
sådana fall. 

October är värd seger

vinnaren
4 October 
Kronos fick elak 
press senast 
och höll tappert 
till andra-
platsen. Tippas!

utmanaren
9 Magiccar-
petride US ser 
verkligen 
lysande ut för 
dagen. Det här 
är en vass spurtare som kan bli farlig om 
det går lite för fort där framme.

V˚R�RANKiNG
  4 October Kronos
  9 Magiccarpetride US
10 Time Machine
11 Nato Dream
  8 Mellby Apollo
  2 Sandrngham Hanov.
  5 Joker Stursk
  3 Nantucket
  7 Dragon Tooma
  6 Orion Hindö
12 Tresor d’Inverne
 1 Zinedine Bob

HH 5HKlöverHAllHOverHär favo-
rit att ta hand om ledningen 
och det kan mycket väl vara 
spets och slut. 4HStricker hop-
pas hitta ner i banan och slip-
per han bli hängande är det 
en fin chans. 3HU.P.W.Sund 
såg tankad ut senast!

Stark trio gör upp?

vinnaren
4 Stricker är 
kapabel för 
klassen och har 
en mycket stark 
spurt att tillgå. 
Passande då 
med långt upp-
lopp på Axe-
valla. Han är 
dock skör.

utmanaren
3 U.P.W.Sund 
såg mycket fin ut på ny balans senast. Fick 
chansen sent då men sköt till vasst...

V˚R�RANKiNG
  4 Stricker
  3 U.P.W.Sund
  5 Klöver All Over
  7 Remote Control
11 Let It Happen
  2 Drogba Bob
12 Paparazzi M.
  6 Borga Effekt
  9 Young Farmer
10 Chivas Boko
  1 J.C.Memory
  8 Flash Oak

HH 2HLuckyHLukeHZenz kanske 
kan komma till täten men det 
är svårt att säga hur loppet 
kommer att bli kört. 9HPokerH
Kronos körs lugnt från början 
men är stark till slut och blir 
svårt att stå emot. 6HDigitalH
Display är mycket stark.

Poker Kronos är bäst

vinnaren
9 Poker Kronos 
galopperade i 
debuten för 
Robert Bergh, 
men vann ändå i 
ensamt majestät. 
Klockan visade 
1.14/2 400! 
Senast vann han 
lika elegant.

utmanaren
6 Digital Display 
är stark och rejäl och gynnas av den långa 
distansen.

V˚R�RANKiNG
  9 Poker Kronos
  6 Digital Display
  3 Gross Weight
  1 Maxmillian Trotter
  2 Lucky Luke Zenz
  8 Paleo Pride
  7 Västerbo Arthur
12 Like Lightning
10 Light Brodde
11 Surprise Power
  5 Quintus Maximus
  4 Super Photo Bood

HH 3HOnHTrackHPiraten är 
spetsfavorit men eftersom 
han varit sjuk, körs han i led-
ningen? 2HSolvato är medel 
bakom bilen och det är risk 
för dödens. 5HDigitalHInkH
känns svårbedömd och frågan 
är om han kommer trava.

Solvato är starkast..?

vinnaren
2 Solvato gjorde 
ett topplopp 
senast i Halm-
stad då han gick 
utvändigt hela 
vägen och ändå 
gav Orecchietti 
en match till 
linjen. Det är 
risk för ett tungt lopp igen.

utmanaren
3 On Track Piraten trivs på distansen och 
vann i fjol både SM och Müllers Memorial. 
Han har bara en seger på nio starter i år.

V˚R�RANKiNG
  2 Solvato
  3 On Track Piraten
  5 Digital Ink
  7 Porthos Amok
  6 Manalapan
  4 Haraldinho  
  1 Kaffir Face
  8 Putte Topline

Örjan Kihlström.  Foto: BILDBYRÅN

Jag var besviken på 
honom senast, men 

han kan bättre och det är 
en platschans.

Torbjörn Jansson, kusk/tränare.

Jag var besviken 
på hans insats på 
Bergsåker, men jag 

vet att han kan bättre och 
hoppas han visar det.

Stefan Melander, tränare.


