
15fredag 22 augusti 2014 TRAV

TidsRANKeN
13,1: 11 Harvey tornado. 13,3: 5 High stage. 
13,4: 3 Mellby Vargtass, 4 Mind Your face. 
13,5: 8 apollon de Kacy.

1. Twigs Voici P. Korpi  4%
Startsnabb, men lite humörbetonad. Har 
vunnit bakifrån också och släpper? En 
typisk outsider.

2. Ghetto Blaster P. Aikio  6%
– Jag körde fram till dödens med honom 
senast men han orkade inte riktigt till slut. 
Det behövs nog ett par lopp till innan han 
hittar formen och jag har inga segerför-
hoppningar, säger Pasi Aikio.

3. Mellby Vargtass Ö. Kihlström  20%
– Han har suttit fast med lite krafter kvar 
på slutet så det är fin form på honom. Jag 
hoppas att vi kan komma till spets, och 
därifrån har han nog aldrig förlorat. Han 
känns i alla fall fin i jobben och lite chans 
hoppas jag på. Vi ändrar inget, säger 
Markus Pihlström.

4. Mind Your Face E. Adielsson  22%
– Jag var nöjd med honom senast och 
kusken trodde att han vunnit loppet om 
han inte släppt ner en konkurrent i 
dödens varvet från mål. Han kan öppna 
bra och kanske kan komma till ledningen 
här. Hur som helst tycker jag att han ska 
ses med bra chans, säger Lars Friberg.

5. High Stage S. Melander  16%
– Han har toppform och jag räknar med en 
bra insats. High Stage är bara hygglig från 
start men jag hoppas på en bra position 
från det här spåret. Det blir inga ändringar, 
säger Stefan Melander.

6. Nabab di Poggio D. Olsson  2%
Gedigen och gör sällan ett dåligt lopp. Kan 
vara en storrysare om det klaffar med 
positionerna.

7. Julio de Luxe T. Wallin  9%
Segervan herre. Formen verkar också bra 
för dagen. Uppe i en tuffare klass dock och 
bara en ev flera med chans. Behöver nog 
lite klaff för att nå ända fram.

8. Apollon de Kacy J. Westholm  1%
– Det är en fin häst men Apollon de Kacy 
har bara ett lopp i kroppen. Jag tror inte 
att han är mogen för stordåd ännu och 
måste ligga lågt inför den här starten, 
säger Jörgen Westholm.

9. You Talking to Me B. Goop  6%
– You Talking to Me är i jättebra form för 
dagen. Han vann ett montélopp senast och 
verkar trivas bra med att variera lite 
mellan sulky och sadel. Jag tycker inte att 
det verkar vara det värsta motståndet och 
tror på en bra chans, säger Anton Sverre 
i stallet.

10. My Ovi L. Witasp  1%
– Hästen känns förbättrad nu och ska vara 
bättre än i de senaste starterna. Men jag 
tror ändå att My Ovi är lite för kort i rocken 
när det kommer till V75 och är nöjd med 
ett femte- eller sjättepris på lördag. Det 
blir nog barfota fram som senast, säger 
Leif Witasp.

11. Harvey Tornado P. Lennartsson  9%
– Han gjorde en helt okej insats senast, 
det var ungefär som väntat med tanke på 
läget. Tyvärr fick vi samma spår igen och 
det kommer att krävas lite tur på vägen. 
Formen finns där och Harvey Tornado 
duger i klassen, säger Jimmy B Dahlman i 
stallet.

12. Pirro Bi T. Jansson  4%
– Han har verkligen inte haft någon tur 
i loppen. Senast tappade han massor 
i inledningen utan egen förskyllan men 
gjorde sedan ett starkt lopp. Pirro Bi 
vinner knappast från tolftespåret men han 
kommer att göra ett bra lopp igen. Nu blir 
det barfota runt om och det är ett litet plus 
för hans del, säger Reijo Liljendahl.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 11.
2 140 meter, auto.V75-7

TidsRANKeN
12,4: 2 al dente. 12,9: 4 Origo tilly, 10 Psycho. 
13,1: 1 Buddha. 13,2: 8 Orion tilly. 
13,3: 6 sloppy Joe. 

1. Buddha B. Goop  9%
– Han var fin senast och härifrån kan 
Björn välja taktik om han vill köra i spets 
eller rygg på ledaren. Buddha blir bara 
bättre och bättre och känns hetast av våra 
tre finalister, säger Anton Sverre i stallet.

2. Al Dente Ö. Kihlström  74%
– Nu är det final och många bra hästar. 
Men Al Dente är läcker och så här långt 
har han löst sina uppgifter väldigt enkelt. 
Läget var vi valt själv och det fins inget 
att klaga på, säger Stefan Melander.

3. Emmett Brown E. Adielsson  7%
– Han fick ett tufft lopp senast men det är 
en hårding och han verkar ha klarat det på 
ett bra sätt. Jag tror att Emmett Brown gör 
en bra insats igen men Al Dente tar led-
ningen och den som försöker döda honom 
dör själv. Jag hoppas att vår häst kan bli 
tvåa, trea, säger Stig H Johansson.

4. Origo Tilly T. Jansson  1%
Segerlös i år. Har dock väldigt bra fart i 
kroppen och tillhör den skara som slåss 
om platserna närmast Al Dente,

5. Arctic Muscles P. Korpi  1%
Möter ändå övermakten nu. Bäst trea-fyra.

6. Sloppy Joe T. Uhrberg  3%
– Det var inte rätta trycket senast men jag 
tror att förklaringen låg i att han inte 
kissat på hela dagen. Jag ska ändra lite i 
rutinerna till den här starten och hoppas 
att det ska fungera bättre. Jag har väldigt 
stor respekt för Al Dente men tror på bra 
platschans. Inga ändringar, vi väntar med 
det ett tag till, säger Peter G Norman.

7. Magnificent D. Olsson  0%
– Han gjorde det bra som kvalade in. Men 
från det här svåra läget är jag nöjd om 
Magnificent får en slant med sig hem, 
säger Stig H Johansson.

8. Orion Tilly J. Untersteiner  1%
– Björn valde att svara ut Al Dente senast 
men det hjälpte inte, jag tycker att han höll 
bra ändå. Men från spår åtta för vi vara 
glada för en peng, säger Anton Sverre.

9. Thewayiam Ås J. Takter  1%
– Han är lite i kommande men ute på djupt 
vatten den här gången. Jag är nöjd om 
Thewayiam Ås kan smyga med till en slant, 
säger Ola Samuelsson.

10. Psycho P. Ingves  3%
– Han hade fått det ganska lugnt innan 
förra loppet och jag tror att han kommer 
att vara tjugo-trettio meter bättre på 
lördag. Han kan vara långt framme om det 
löser sig, säger Anton Sverre i stallet.

11. Viggo Laday L. Witasp  0%
– En fin häst som jag gillar, Han kommer 
att gå med stängt huvudlag som senast 
och jag ändrar inget annat heller. Men det 
går inte att vara optimist från det här läget 
och stentuffa motståndet. Jag blir jätte-
glad om han ordnar en slant, säger Leif.

12. One More Rebel K. Haugstad  0%
– Han har varit bra i de senaste starterna 
och det var glädjande att han tog sig till 
final. Men att han ska kunna matcha de 
bästa från det här läget känns inte aktu-
ellt. Vi måste ligga lågt angående hans 
möjligheter, säger Kenneth Haugstad.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 10.
1 640 meter, auto.V75-6

TidsRANKeN
14,8: 5 Pararazzi M. 15,3: 9 dixie exclusive. 
15,4: 4 Lucky Luke Zenz. 15,5: 7 Black Jack B. 
15,6: 6 Buba Boko, 10 Big Ben. 

1. Ninepoints Ariel J. Westholm  2%
– Det blev ett perfekt smygläge för hennes 
del och jag tror att Ninepoints Ariel kan 
dyka upp i platsstriden. Barfota runt om 
den här gången, säger Jörgen Westholm.

2. Forever Miracle C-E Lindblom  4%
Räckte inte riktigt i V75 nyligen när han 
provade. Visat fin form i ”vanliga” lopp 
däremellan. Är inget hett bud.

3. Nearly Nine Feet B. Goop  9%
– Han vann lätt senast och hade ganska 
så mycket krafter sparade dessutom. 
Nearly Nine Feet är i väldigt bra form och 
distansen är ett plus. Han är hyfsad från 
start och borde få en bra resa. Jag tycker 
att han måste räknas. Inga ändringar, 
säger Anton Sverre i stallet.

4. Lucky Luke Zenz J. Takter  21%
– Han vann säkert senast utan att 
behöva tömma sig. Formen är inte sämre 
nu än när han var tvåa bakom Poker 
Kronos. Han ska tävla barfota runt om 
och med jänkarvagn vilket är optimalt. 
Jag har ganska stora förhoppningar på 
honom här, säger Mathias Andersson.

5. Paparazzi M. L. Witasp  31%
– Han var sig lik igen senast och jag tycker 
att han ska räknas på lördag. Han blir lätt 
het om man laddar och jag tar en lugn 
start och vill köra i ryggar. Han kommer att 
tävla med samma utrutsning som senast, 
informerar Leif Witasp.

6. Buba Boko E. Adielsson 15%
– Han håller bra form och han gick fint 
senast. Hästen är stark och rejäl när han 
tävlar på topp och skulle han göra det kan 
han mycket väl dyka upp där framme på 
nytt. Men vi får se hur långt det räcker och 
troligen inga ändringar, säger Claes-Göran 
Björkroth.

7. Black Jack B. P. Karlsson  2%
Skrällde på bra sätt senast. V75 är dock 
mycket värre. Risk för vingel och skräller 
knappast igen.

8. Chanel Boko G. Lång  1%
– Hästen känns bra, hon har haft bra form 
en längre tid. Det är lite uppåt hela tiden 
faktiskt. Läget är skit rent ut sagt och vi 
kommer att att hamna en bit bak, vi får 
hoppas att de kör på där framme. Seger 
skulle förvåna och det blir kanske, kanske 
barfota bak, säger Göran Lång.

9. Dixie Exclusive J. Untersteiner  13%
– Spåret passar Dixie Exclusive bra. Han 
får börja i rygg och då brukar han inte 
hetsa upp sig. Han har två raka segrar för 
mig och har svarat för starka slutvarv och 
senast var han lugn och fin. Eventuellt blir 
det ryckhuva, det har han gått med tidi-
gare i karriären. Men i de två senaste 
loppen har han haft fast huva, berättar 
Johan Untersteiner.

10. Big Ben J. Skoglund  2%
– Big Ben håller bra form och senast gick 
han i tredje i stort sett hela vägen, så det 
var en stark insats. Här gäller det att 
smyga med och ta det som bjuds. Jag tror 
inte att vi ändrar något, säger Hans-Owe 
Sundberg.

11. Power to Be Ö. Kihlström  2%
Hygglig form men ska normalt sett få svårt 
att nå en tätplacering här trots att Örjan 
Kihlström sitter upp.

12. Mystery Love P G Norman  1%
– Han räckte inte till senast. Han hade 
varit ifrån tre veckor och var lite seg i 
kroppen. Jag räknar med en bättre insats 
nu men vi är ju å andra sidan bortlottade 
och får vara nöjda om det blir pengar, 
säger Peter G Norman.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 9.
2 640 meter, auto.V75-5

TidsRANKeN
13,2: 7 diego M.Boko. 13,3: 8 Niagara Broline. 
13,7: 10 Love You silvio. 13,8: 3 ina Zenz, 
6 ellen Propellen, 9 imset. 

1. Lalle Young P. Lennartsson  10%
– Han var bra vid segern senast och håller 
toppform för dagen. Jag vet inte riktigt hur 
snabbt han kan öppna. Jag har kört 
honom en gång och då var han inte så 
kvick från början, men han har utvecklats 
och har bättre form nu. Med tanke på läget 
tycker jag ändå att vi kan ha vissa för-
hoppningar på Lalle Young även om det är 
första gången han provar i V75. Inga änd-
ringar, säger Jimmy B Dahlman i stallet.

2. Twigs Atkin T. Pettersson 7%
– Han var bra senast och det känns som 
att han är på väg uppåt, han börjar nog 
förstå vad detta går ut på. Det är svårt att 
sätta in honom här men jag hoppas främst 
på en bra insats och pengar. Han är snabb 
ut men kusken väljer taktik. Vi kanske 
provar barfota runt om, säger Eva Skantz.

3. Inza Zenz D. Wäjersten  5%
– Jag var nöjd med henne senast. Nu är 
det hennes bästa distans och jag tror på 
spetschans. Hon kan gå barfota igen och 
borde räknas, säger Mathias Andersson.

4. Exceed’em J. Tillman 17%
– Vann senast på bra sätt och jag var inte 
överraskad. Vi körde barfota fram och med 
jänkarvagn och det blir nog samma balans 
och utrustning nu. Jennifer kommer nog 
att prova från start men det är inte hela 
världen om man inte kommer till led-
ningen. Jag tycker inte att han är helt 
borta, säger Henrik Larsson.

5. Super Photo Bood C J Jepson  3%
– Han kändes riktigt bra på Axevalla när 
han hoppade näst senast, han blev för 
laddad den dagen. Han gick bra även 
senast på en lite opassande distans. Det 
är tufft i V75 men han duger i klassen om 
han är i form. Ojämnt startsnabb är han 
men spåret passar i alla fall och helt borta 
är han nog inte, tror Carl Johan Jepson.

6. Ellen Propellen N. Westerholm  1%
Har formen på topp. Normalt sett ingen 
V75-vinnare dock.

7. Diego M.Boko Ö. Kihlström  17%
– Han hamnade i fjärde ytter senast och 
kunde inte blanda sig i striden därifrån 
trots ett hyggligt slutvarv då det avslu-
tades snabbt fram i ledningen. Han håller 
den fina form som han visat den senaste 
tiden. Kort distans har han tidigare visat 
att han hanterar bra. Ett platsbud om det 
klaffar, säger Tommy Berghagen i stallet.

8. Niagara Broline T. Jansson  19%
– Han öppnade efter 1.08 senast på Åby 
och han är snabb för klassen. Torbjörn 
(Jansson) får ladda igen och jag tror att 
Niagara Broline kommer ner i en bra posi-
tion. Han gick med ett öppet huvudlag 
senast och det föll väl ut så det blir samma 
igen, säger Raoul Engblom.

9. Imset P. Aikio  9%
– Det är en väldigt rejäl häst som jag 
tycker ska duga bra i klassen. Han är 
snabb ut så ett framspår hade varit lite 
roligare, men han har inga problem med 
att anfalla bakifrån. Min häst ska räknas 
tidigt, hävdar Pasi Aikio.

10. Love You Silvio E. Adielsson  6%
– Kan mer än han velat visa så här långt. 
Nu är det kort distans och ett bakspår och 
jag tycker inte att Love You Silvio är något 
segerbud, säger Stig H Johansson.

11. P.J.Snoop Dogg B. Goop  2%
Tagit sina två årssegrar i mycket enklare 
sällskap. Svår uppgift trots Goop upp.

12. Heavy Infantry K. Haugstad  2%
Fin form men läget drar ned förhoppning-
arna rejält. Seger är långsökt.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 8.
1 640 meter, auto.V75-4

TidsRANKeN
10,9: 11 Mr Picolit. 11,0: 9 Bon frecia. 
11,1: 2 Occhione Jet. 11,6: 5 Prawns. 
11,8: 4 democrat, 7 francais du gull. 

1. Howthehaloareyou T. Uhrberg  2%
Startkatapult. Men är inte lika stark till 
slut och känns inte som någon vinnare 
i Gulddivisionen.

2. Occhione Jet E. Adielsson  62%
– Han har fått några lopp nu och ser 
fortsatt fin ut i benen. Occhione Jet är 
startsnabb och fick ett fint utgångsläge 
så det ser ut som en bra chans. Han 
kommer att gå barfota runt om igen, 
säger Stig H Johansson.

3. Oracle J. Takter  4%
Stark tvåa från dödens senast (Bret Boko 
vann) och verkar uppåt formmässigt. Slår 
normalt sett inte Occhione Jet men ska 
räknas tidigt bakom denne.

4. Democrat P. Lennartsson  4%
– Han får försöka växa in i Gulddivisionen. 
Democrat är snabb från början och mål-
sättningen är att komma ner till inner-
spåret, säger Stefan Melander.

5. Prawns K. Haugstad  2%
– Han fick ett tufft lopp senast och höll 
farten bra som femma. Det blir ett snällare 
upplägg för Prawns nu och i bästa fall är 
det en platschans, säger Kenneth.

6. Disco A.E. Ö. Kihlström  2%
– Han avslutade med ett varv efter 1.10,5 
senast och är lite på gång. Men jag har 
inga större segerförhoppningar från det 
här utgångsläget, säger Stefan Melander.

7. Francais du Gull J. Untersteiner  6%
– Hela stallet hade en svacka i juni men nu 
är hästarna på gång igen och Francais du 
Gull är också uppåt. Jag ska ge honom ett 
jobb inne på Gävletravet i veckan för att 
skärpa upp honom och jag räknar med en 
bra insats på lördag. Det är många start-
snabba innanför men Johan får ladda för 
att komma ner i banan. Barfota bak och 
huvudlaget bestämmer jag senare i 
veckan, säger Erik Lindegren.

8. System Performance S. Meland.  0%
– Hon är bortlottad. System Performance 
får det svårt den här gången, säger Stefan.

9. Bon Frecia B. Goop  10%
– Han håller bra form och vann ju direkt 
senast efter en paus. Han känns fin efter 
det och har ett ganska så passande smyg-
läge här. Vi hoppas på tempo för då kan 
han dyka upp där framme, säger Claes-
Göran Björkroth i stallet.

10. Circles M. Jakobsson  1%
– Hon har inga lämpliga uppgifter och är 
mer eller mindre tvungen att gå ut i Guld-
divisionen. Circles har fin form men från 
det här läget smyger vi med och hoppas på 
en slant, säger Magnus Jakobsson.

11. Mr Picolit T. Jansson  6%
– Han har varit frisk hela sommaren och 
det är positivt. Mr Picolit är precis lika bra 
som när han vann på Lindesberg men han 
har haft svåra lägen varje gång. Han står 
illa till nu också men formen är fin och har 
han lite tur på vägen dyker han upp där 
framme, säger Raoul Engblom.

12. Aisle Stand C. Sjöström  1%
– Hon är åter på svensk mark efter ett år i 
Frankrike. Formen är uppåt men vi tyngs 
ner av ett trist utgångsläge. Balansen 
bestäms efter värmningen, säger Claes.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 7.
1 640 meter, auto.V75-3

HH DragetHiHloppetHärHLucky 
Luke ZenzHsomHvarHväldigtH
tapperHtvåaHbakomHPokerHKro-
nosHtidigareHiHsomrasHpåHV75.H
OchHPokerHKronosHharHdetHjuH
visatHsigHattHdetHärHnågonHmanH
förloraHemot.HBraHläge,HbraH
kuskHochHbraHform.

Möter ingen Poker nu...

vinnaren
4 Lucky Luke 
Zenz gjorde en 
stark insats på 
Axevalla nyligen 
bakom Poker 
Kronos. Känslan 
är att han 
räcker långt om 
formen är 
intakt.

utmanaren
9 Dixie Exclu-
sive kommer från ett formstall och spår 
nio behöver inte vara fel över 2 640 meter.

V˚R�RANKiNG
  4 Lucky Luke Zenz
  9 Dixie Exclusive
  6 Buba Boko
  5 Paparazzi M.
  3 Nearly Nine Feet
  1 Ninepoints Ariel
10 Big Ben
12 Mystery Love
  8 Chanel Boko
  7 Black Jack B.
11 Power ToBe
  2 Forever Miracle

HH ViHtrorHattHErikHAdielssonH
fårHbraHsnurrHpåHMind Your 
FaceHfrånHstartHochHtarHenH
längdHpåHMellby VargtassH
somHärHvärstaHhotet.HOchHkom-
merHMindHYourHFaceHtillHspetsH
skaHhanHslås.HÖverpaceHskulleH
gynnaHHarvey Tornado?

Spetsstriden är viktig

vinnaren
4 Mind Your 
Face var inte 
långt ifrån 
segern i V75 
senast. Börjar 
från ett bättre 
läge nu och är 
ett hett bud.

utmanaren
3 Mellby Varg-
tass hade lite 
sparat i mål 
i samma lopp som tipsettan senast. Har 
toppform och måste passas noga.

V˚R�RANKiNG
  4 Mind Your Face
  3 Mellby Vargtass
11 Harvey Tornado
  7 Julio de Luxe
  5 High Stage
  9 You Talking to Me
  1 Twigs Voici
12 Pirro Bi
  2 Ghetto Blaster
  6 Nabab di Poggio
10 My Ovi
  8 Apollon de Kacy

HH Al DenteHharHvunnitHfrånH
allaHmöjligaHlägen,HpåHolikaH
distanserHochHverkarHvaraHenH
komplettHhäst.HSåHlängeHhanH
baraHvinnerHochHvinnerHärHdetH
svårtHattHtroHpåHförlust.HDettaH
måsteHvaraHomgångensHH
sundasteHsingelstreck!

Favoriten blir svår...

vinnaren
2 Al Dente är 
kullens konung 
som verkar vara 
smått omöjlig 
att rubba. Från 
ett perfekt läge 
ska det vara en 
bra chans igen.

utmanaren
1 Buddha 
visade upp 
oanad start-
snabbhet senast och kommer att få ett 
lopp i spets eller rygg på ledaren.

V˚R�RANKiNG
  2 Al Dente
  1 Buddha
  3 Emmett Brown
  4 Origo Tilly
  6 Sloppy Joe
10 Psycho
  5 Arctic Muscles
11 Viggo Laday
  9 Thewayiam Ås
  8 Orion Tilly
  7 Magnificent
12 One More Rebel

HH PasiHAikioHfårHtipsetHtrotsH
bakspåretHmedHImset.HDettaH
ärHenHmycketHlovandeHhästH
somHvaritHväldigtHrejälHiHdeH
senasteHstarterna.HOchHenligtH
AikioHskaHdetHinteHvaraHnågotH
bekymmerHmedHattHanfallaH
bakifrån.HKrossarHallt?

Klart lovande tipsetta

vinnaren
Öppet lopp. 
Men 9 Imset får 
tipset då han 
varit rejäl på 
1.14-tider över 
full väg och 
fungerar bra 
bakifrån enligt 
tränaren.

utmanaren
7 Diego M.Boko 
har lyft sig på 
slutet och i ett inte alltför tufft V75-lopp 
ska han streckas tidigt.

V˚R�RANKiNG
  9 Imset
  7 Diego M.Boko
  1 Lalle Young
10 Love You Silvio
  4 Exceed´Em
  3 Ina Zenz
  8 Niagara Broline
  2 Twigs Atkin
  5 Super Photo Bood
  6 Ellen Propellen
11 P.J. Snoop Dogg
12 Heavy Infantry

HH Occhione JetHvarHbaraHenH
nosHfrånHattHtaHhemHsegernH
iHHugoHÅbergsHMemorialHochH
detHvarHettHgottHformbesked.H
HanHkanHvinnaHdetHhärHloppetH
frånHallaHpositioner.HDemo-
cratHspetsarHochHsläpperHtillH
OcchioneHJet?

Upplagt för favoriten

vinnaren
2 Occhione Jet 
har en mycket 
bra uppgift på 
papperet. Han 
var tvåa med 
mersmak i Hugo 
Åbergs Memo-
rial senast och 
slog flera bättre 
hästar då.

utmanaren
3 Oracle har 
tänt till i Finland och i sina ljusa stunder 
kan han springa fort äver 1 640 meter.

V˚R�RANKiNG
  2 Occhione Jet
  3 Oracle
11 Mr Picolit
  7 Francais du Gull
  9 Bon Frecia
10 Circles
  1 Howthehaloareyou
  4 Democrat
  5 Prawns
  6 Disco A.E.
12 Aisle Stand
  8 System Performan.

Claes Sjöström

Stig H Johansson


