
17fredag 5 september 2014 trav

tidsraNKeN
10,7: 11 magic tonight. 10,8: 5 mosaique face. 
11,1: 3 Occhione Jet. 11,2: 10 mr picolit. 
11,3: 1 Kaffir face. 11,5: 2 standout. 

1. Kaffir Face A. Kolgjini  2%
– Han har fin form men tävlar inte i samma 
division som Mosaique Face, säger Lutfi 
Kolgjini.

2. Standout U. Ohlsson  10%
– Han var mycket bra i skymundan i Jubi-
leumspokalen. Jag är mycket nöjd med 
Standout för dagen och vi fick ett dröm-
läge, säger Stefan Melander.

3. Occhione Jet E. Adielsson  19%
– Orsaken till att han tappade stilen 
senast tror vi berodde på att han blev 
hovöm, han har gjort så en gång förut 
uppe i Boden. Han kommer att tävla med 
skor den här gången av den anledningen. 
Hästen är jättesnabb från start och det är 
inte omöjligt att han kan nå ledningen. 
Han ska räknas, tycker Ville Karhulahti.

4. Democrat P. Lennartsson  2%
– Han håller på att växa in i Guld. Men kan 
Democrat bli trea, fyra här har han gjort en 
bra insats, säger Stefan Melander.

5. Mosaique Face L. Kolgjini  42%
– Han hade lite problem med blod- 
värdena men det var inget allvarligt. 
Mosaique Face har full form och kommer 
att göra ett bra lopp. Han höll ledningen 
från ett innerspår i Sweden Cup så han 
kan öppna snabbt, säger Lutfi Kolgjini.

6. Kadett C.D. R. Bergh  6%
– Han såg kanske inte speciellt rolig ut 
från sidan men han kändes fin senast. 
Kadett C.D. var behandlad inför den 
starten och han kommer att vara vassare 
den här gången. Inga ändringar planerade, 
säger Robert Bergh.

7. Rutger Raket T. Uhrberg  0%
Får vara glad om det blir en matlapp.

8. Arazi Boko B. Goop  2%
– Vi har haft en lång resa tillsammans jag 
och Arazi Boko och det ska bli kul att få 
vara med i Gulddivisionen. Han har klarat 
sig igenom alla klasser och jag hoppas att 
han ska växa in i den här också. Spår åtta 
är förstås iskallt, han får vara med för att 
se och lära på lördag. Barfota runt om, 
säger Henrik Södervall.

9. Harry Haythrow P. Untersteiner  6%
– Han är halsopererad och  känns okej 
i träningen men är mycket svårbedömd. 
Harry Haythrow glänser inte i träningen, 
men det gjorde han inte inför comebacken 
i våras på Åby heller, påminner Peter.

10. Mr Picolit S. Söderkvist  2%
– Han fick återigen ett dåligt spår, spår tio. 
Det är svårt från de här bakspåren. Han 
kördes lite konstigt senast men spurtade 
som en demon till slut. Han verkar vara 
i himla god form i alla fall men måste ha 
massor av tur från det här läget, menar 
Raoul Engblom.

11. Magic Tonight Ö. Kihlström  9%
– Han gav sig lite för tidigt senast tyckte vi 
och vi har inte någon bra förklaring. Läget 
drar också ned förhoppningarna, säger 
Kenneth Haugstad i stallet.

12. Nouvelle Pelle F. Jensen  0%
– Nouvelle Pelle har ju inte vunnit på länge 
och det är väl långsökt att det ska hända 
nu, säger Flemming.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 11.
1 640 meter, auto.v75-7

tidsraNKeN
13,6: 3 britt palema. 13,7: 12 Carelin. 
14,0: 4 mind Your face. 14,1: 1 frozen, 5 High 
stage. 14,2: 2 trust Launcher. 

1. Frozen J. Juel  12%
– Jag tycker att han gjorde en bra insats 
senast med tanke på hur loppet utveck-
lade sig. Läget är väl inte det bästa för 
honom, men annars så är 2 640 meter och 
autostart bästa tänkbara förutsättningar. 
Löser det sig från innerspåret tror jag  
definitivt att han är med i striden. Inga 
ändringar, säger Peter Jensen.

2. Trust Launcher P. Untersteiner  8%
– Trust Launcher vann senast och är 
nyttig. Jag laddar från start och i spets har 
han aldrig förlorat. Distansen går bra, 
säger Peter Untersteiner.

3. Britt Palema F. Persson  13%
– Britt Palema är i jättebra ordning och 
brukar höja sig när det är tufft emot och 
det är det ju den här gången. Hon tål de 
flesta upplägg och jag tycker att det är min 
bästa V75-chans. Hon kommer att gå på 
samma sätt som hon har gjort på slutet, 
säger Fredrik Persson.

4. Mind Your Face J. Kontio  9%
– Han var ju strålande bra senast, var med 
i en tuff öppning och sedan fick han ett 
tufft lopp. Han kämpade storstilat. Han 
verkar som vanligt efter, pigg och glad 
i lätta jobb. Distansen är passande; hans 
bästa skulle jag tro. Det är en del tuffa 
emot, lite tuffare än på slutet kanske. Jag 
tycker att han ska räknas ändå och vi 
ändrar inget, säger Lars Friberg.

5. High Stage Ö. Kihlström  3%
– Han har bra form men var lite sämre än 
jag hoppats på senast. High Stage kan 
bättre och nu är det Örjan som kör. Han 
har varit väldigt sen från start men har 
blivit klart bättre på den punkten, säger 
Stefan Melander.

6. Bear With Me P. Lennartsson  3%
– Hon är på gång mot toppform och senast 
hade hon vunnit om hon fått en lucka i tid. 
Bear With Me är hygglig ut och har inga 
problem med distansen, säger Stefan 
Melander.

7. Romeo Amok S. Söderkvist  0%
Inget extra på Visby senast. Mycket värre 
motstånd nu och inte het.

8. Alkalizer Am J. Untersteiner  2%
Bra insats senast och var väldigt nära att 
kvala in till Derbyt. Formen är på topp och 
trots åttondespåret ska han inte räknas 
bort helt.

9. Oliver Kronos B. Goop  41%
– Allt verkar fint med honom efter 
senaste loppet och han skötte sig bra 
i måndagens träningsjobb. Jag tycker att 
läget är okej och han har ju visat kapa-
citet som räcker i klassen. Den enda 
ändringen kan bli någon mindre justering 
i checkremmen, säger Ulf Stenströmer.

10. Yonker Fanatic B J Crebas  0%
– Har vunnit över 40 lopp och det ska man 
ha respekt för. Näst senast var han jätte-
bra som trea från dödens bakom Laurier 
Dag och senast gick han en 1.17-tid på en 
bana som påminner om Borgholm. Spåret 
behöver inte vara så tokigt och streckar 
man fem-sex hästar tycker jag att han ska 
med, säger Hans Crebas.

11. Paparazzi L. Kolgjini  1%
– Han har fin form. Men från det här läget 
är Paparazzi inget hett bud, säger Lutfi.

12. Carelin K. Haugstad  7%
– Jag tror att läget underlättar för en felfri 
avgång. Och formen är det inga som helst 
fel på, hästen känns jättebra för dagen. 
Med lite flyt på vägen kan Carelin säkert 
dyka upp långt framme, säger Kenneth 
Haugstad.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 10.
2 640 meter, auto.v75-6

tidsraNKeN
13,3: 9 reve d’amour. 13,6: 6 rare Wise as. 
14,0: 14 Hanna banker. 14,1: 13 geisha sund, 
15 roxy Hill. 14,2: 3 monique bråten. 

1. Kelsea Diamant R. Swedberg  2%
Utan chans mot nr 2 senast. Trea-fyra?

2. Nangijala Face F. Nilsson  6%
– Loppet blev kört i halsen på Nangijala 
Face senast, men hon gjorde det hon 
skulle. Det blev onödigt tätt mellan star-
terna nu, men loppet passar bra. Och har 
hon tagit comebacken rätt är det inte 
omöjligt att hon gått framåt med loppet 
i kroppen, säger Peter Untersteiner.

3. Monique Bråten P. Pettersson  28%
– Henne är allt som det ska med. Hon vann 
försök och final över medeldistans i Halm-
stad och är kvick ut. Kusken får prova från 
början och köra i den positionen, säger 
Paula Pettersson.

4. Vacation Silvio J. Uhrberg  2%
– Hon gick riktigt bra senast, det var bästa 
loppet hon har gjort som jag ser det. 
Hoppas att hon ska fortsätta utvecklas 
och det kan vara en platsluring. Jag tror 
att Rare Wise As har bra chans att vinna 
även från dödens. Balansen avvaktar vi 
med, säger Thomas Uhrberg.

5. Magic Wonder J. Svensson  0%
Tioåring som ska vara chanslös på segern.

6. Rare Wise As L. Allercrantz  28%
– Var väldigt nervös när vi började starta 
henne och ville inte springa rakt i loppen, 
men sedan hon blev stark nog att kunna 
tävla barfota har det verkligen lossnat. 
Dessutom verkar hon komma bättre 
överrens med Linda än med andra 
kuskar. Når hon spets är hon svårslagen. 
Barfota igen, säger Jerry Riordan.

7. Alfayette Aggerup B. Grasso  1%
– Hon har lite tveksam form, men hon 
blandar och ger ibland. Sämre senast, men 
var inte på humör helt enkelt. Hon känns 
svårbedömd men har ju varit ojämn förut. 
Men hon är nog inte intressant för spe-
larna från det här läget. Fyra, femma om 
det klaffar och hon är redan maxad utrust-
ningsmässigt, säger Joakim Lövgren.

8. Bethel Hanover L. Svensson  1%
– Var lite sliten och fick ta igen sig. Men 
hon har tränat på fint ett tag nu och jag 
blir inte förvånad om hon dyker upp långt 
framme. Det blir laddning från start, jag 
vet att hon kan öppna, säger Pär Hedberg.

9. Reve d’Amour R. Bakker  6%
Haft lite oflyt på slutet. Har fart som duger!

10. Sherry C. Trotter  0%
– Svarade för en bra insats i Örebro senast 
och formen är på väg uppåt. Men jag 
ställer mig tveksam till att hon har kun-
nande nog för att vinna ett V75-lopp från 
bakspår, säger Anton Sverre i stallet.

11. Börtas Lady M. Niklasson  0%
Utan seger i år. Får problem härifrån.

12. Blazie Silvio O. Kylin-Blom  0%
Hyfsad tvåa senast. Ingen V75-vinnare.

13. Geisha Sund T. Eklöf  4%
– Hon har gjort flera bra lopp på raken. 
Men nu är det spårtrappa och från spår 
i tredje ledet går det inte att vara speciellt 
optimistisk, säger Robert Bergh.

14. Hanna Banker T. Nyman  6%
– Vann på nytt rekord senast och det indi-
kerar väl på att formen är bra. Läget är 
svårt, men blir det bra tempo ska det vara 
en platschans i alla fall. Barfota fram och 
jänkarvagn, säger Peter Jensen.

15. Roxy Hill J. Hansen  14%
– Det brukar vara omöjligt från sådana här 
läge. Men Roxy Hill har väldigt god form 
för dagen och med bra ryggar kanske hon 
inte är helt borta, säger Flemming Jensen.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 9.
2 140 meter, auto.v75-5

tidsraNKeN
12,2: 4 going Ville. 12,7: 5 Chosen One, 6 m.t. 
follow me. 12,8: 3 Hallas Judex. 13,0: 10 even’s 
first boy, 12 b.b.s.florino.

1. Teetime T. Uhrberg  8%
– Var missnöjd med honom senast, det var 
inget drag i honom men vi har inte hittat 
några stora fel efter utan han känns bra 
nu igen. Han kanske får på sig ett hel-
stängt nu för att öppna ännu bättre och 
jag har inget emot att köra i ledningen. Vi 
kör med skor runt om nu, meddelar 
Thomas Uhrberg.

2. Money Lloyd N. Lindblad 2%
Startsnabb häst i toppform. Platskandidat 
på läget då han säkert får en bra resa.

3. Hallas Judex E. Adielsson  6%
– Det blev fel senast, men Erik var nöjd 
med honom och tyckte att han kändes lika 
fin som innan starten i Årjäng då han 
vann. Han är jättekvick ut och jag tror att 
Erik vill köra i spets om man kommer dit. 
Ska räknas, säger Henrik Södervall.

4. Going Ville J. Untersteiner  30%
– Going Ville var strålande senast och 
var inte långt efter Derbyhästarna i mål. 
Han vann över kort distans på Axevalla 
och är ganska allround. Hans akilleshäl 
är att han inte är speciellt startsnabb. 
Jag hoppas komma ned någonstans men 
har inget emot att vara offensiv. Det blir 
barfota runt om och norskt huvudlag 
igen samt en jänkarvagn, säger Johan.

5. Chosen One S. Persson  13%
– Kändes bra senast, var även bra i mån-
dagens jobb så det finns inget att klaga på. 
Jag laddar framåt och visst vore det bra 
med ledningen. Jag har inte bestämt om 
det blir någon ändring på huvudlaget. Visst 
ska han räknas med chans, säger Stefan.

6. M.T.Follow Me J. Takter  9%
– Han gjorde det bra i skiljeheatet senast 
även om han inte kunde stå emot Roxy 
Hill. Jag är väldigt nöjd med formen och 
tror att han kan dyka upp bland de tre, 
säger Flemming Jensen.

7. Quarter of an Hour C. Svensson  1%
– Tråkigt läge men formen sitter där. Han 
vann lätt senast i ett billigt gäng och jag 
skulle säga att formen är uppåt. Här 
kommer det att krävas tur för att kunna 
strida om det men om det klaffar så är det 
en häst som duger i V75-konkurrens. Inga 
ändringar, det är en outsider, tror Claes.

8. Maxmillian Trotter P. Unterstein.  3%
– Maxmillian Trotter räckte inte riktigt till i 
Derbyuttagningarna senast. Formen är fin. 
Tyvärr fick han dåligt utgångsläge och jag 
får se vad jag gör från start, men troligtvis 
kommer jag att gasa, säger Peter.

9. Devs d’Amerique F. Persson  1%
– Han fick ett tufft lopp senast med en 
1.08-öppning bland annat. Jag smyger väl 
med den här gången och ser vad vi kan få 
med oss hem. Det känns inte så hett och 
jag ligger lågt. Jag planerar inga ändringar, 
säger Fredrik Persson.

10. Even’s First Boy F. Jensen 22%
– Hästen var jättebra senast och det är 
ingen skam att förlora mot Poker Kronos. 
Med ett bättre läge hade jag varit optimist, 
men nu behöver vi lite tur på vägen, säger 
Flemming.

11. Tintin B. Goop  3%
– Han gick med rycktussar och barfota 
runt om i Derbykvalen och skötte sig helt 
okej. Formen är på gång och hästen är 
mycket bättre än raden. Blir det bara lite 
tempo i loppet tror jag att Tintin kan sluta 
bland de tre främsta. Det blir inga änd-
ringar jämfört med senast, säger Anton 
Sverre i stallet.

12. B.B.S.Florino J A Björk  1%
Höll mest farten senast. Knappast vinst.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 8.
1 640 meter, auto.v75-4

tidsraNKeN
13,4: 11 Coolwater In. 13,6: 8 Othello tilly. 
13,9: 4 saphire bi. 14,4: 10 sheava Vik. 
15,1: 7 Kickans girl. 

1. Expo Express A. Mollema  14%
– Han vann det tyska Derbyt senast före 
min häst. Expo Express är en bra häst som 
har vunnit från olika lägen, men jag anser 
att han är bäst på speed och därför kan 
läget vara passande. Han borde vara en av 
de som ska räknas, säger Conrad Lugauer 
som har tävlat mot hästen på slutet.

2. Winston Sisa S. Juul  6%
– Det är en fin häst som gjort det mesta 
rätt så här långt men jag tycker att det är 
svårt att sätta in honom i det här loppet. 
Winston Sisa gick 1.14,5 i sin tredje start 
och senast gick han 1.15,3 i Århus som är 
ett par sekunder långsammare än en 
normal bana. Han gick utan bakskor 
senast och det blir samma igen om inte 
Steen (Juul) har någon annan uppfatt-
ning, säger Jan Dahlgaard.

3. Easytown J. Takter  3%
En startsnabb gäst som säkert kan rekord-
sänka en bit. Med i skrällgruppen.

4. Saphire Bi Ö. Kihlström  5%
– Faktum är att hon till och med är snab-
bare i benen än Sheava Vik. Hon har tävlat 
mot hingstar och gjort det väldigt bra, ofta 
från svåra lägen. Nu hade hon äntligen tur 
i spårlottningen och jag skulle verkligen 
vilja se henne i ledningen, hon har aldrig 
sprungit där och jag inbillar mig att det 
skulle passa, säger Jerry Riordan.

5. Jontte Boy J. Kontio  57%
– Har inte startat på en månad men det 
är medvetet. Jag vet att jag har en bra 
häst och hoppas kunna tävla med honom 
också när han är fem-sex år. Han känns 
fin. Jag hoppas och tror att han ska pre-
stera på samma höga nivå som hittills, 
i så fall bör det vara en bra segerchans. 
Jag är upptagen av Derbyt hemma i Fin-
land, säger Tuomas Korvenoja.

6. Da Vinci B.R. K. Haugstad  0%
– Han blev för laddad i ryggar senast och 
galopperade snöpligt. Formen är mycket 
bättre än raden och framspår är ett plus 
då han kan öppna hyfsat snabbt. Men jag 
tror att motståndet är lite för tufft för att vi 
ska ha segerchans, säger Geir Kihle.

7. Kickans Girl R. Pettersson 0%
Fin form men mycket tuffare emot nu. Nej.

8. Othello Tilly B. Goop  3%
– Det var synd att han fick ett tråkigt läge 
på lördag. Han har fin kapacitet och sköter 
han sig ska det kunna bli en fin peng om 
det löser sig någorlunda från åttonde-
spåret. Däremot tror jag inte på någon 
segerchans, säger Anton Sverre i stallet.

9. Ewald F.Boko C. Lugauer  2%
– Han var tvåa i Derbyt i Tyskland och gick 
bra bakom Expo Express. Det var dåligt 
tempo i det loppet och jag hoppas kunna 
ta revansch på vinnaren senast, vi vore i 
alla fall gynnade om det blir hårt tempo. 
Det blir samma utrusning som senast, 
säger Conrad Lugauer.

10. Sheava Vik J. Untersteiner  7%
– Även om hon var väldigt bra senast så 
vill jag inte hissa henne för mycket. Det är 
en jämn och stabil häst som alltid gör sitt 
jobb, men någon ny Lisa America är hon 
inte. Kommer säkert att prestera fint här 
också och är absolut inte chanslös, men 
som spåren ser ut tror jag faktiskt ännu 
mer på Saphire Bi, säger Jerry Riordan.

11. Coolwater In E. Adielsson  3%
– Var man besviken på senast men jag tror 
inte att han fick något fäste. Kändes klart 
fin i onsdagens jobb och då steg mina för-
väntningar, men visst måste vi ha mycket 
tur på vägen, säger Tomas Malmqvist.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 7.
2 140 meter, auto.v75-3

HH Rare Wise AsHhöllHväldigtH
starktHtrotsHenHtuff HresaHiHV75H
senastHochHstallformenHärHhög.H
LindaHAllercrantzHkörHdess-
utomHiHmedvindHförHdagenHochH
viHharHenHbraHkänslaHförHdenH
härHtipsettan.HMenHMonique 
BråtenHkanHbliHsvårHiHspets.

Formstarkt ekipage

vinnaren
6 Rare Wise As 
höll fantastiskt 
bra från dödens 
senast och 
kommer från ett 
stall i toppform. 
Måste ses med 
bra chans.

utmanaren
9 Reve d’Amour 
är en tuffing 
som kommer att 
fälla många på 
vägen.

v˚r�raNKiNG
  6 Rare Wise As
  9 Reve D´Amour
  3 Monique Bråten
  2 Nangijala Face
14 Hanna Banker
13 Geisha Sund
15 Roxy Hill
  8 Bethel Hanover
  1 Kelsea Diamant
  4 Vacation Silvio
10 Sherry
  7 Alfayette Aggerup
12 Blazie Silvio
11 Börtas Lady
  5 Magic Wonder

HH DetHkommerHattHgåHundanH
iHbörjan.HStandout, Occhione 
JetHochHDemocratHärHväl-
digtHsnabbaHochHdetHkanHkostaH
förHMosaique FaceHattHköraH
sigHtillHledningen.HHarHsådanH
kapacitetHattHhanHkanHvinnaH
ändå.HTippas,HmenHgarderas.

En fartfest att vänta

vinnaren
5 Mosaique 
Face har som 
bekant skyhög 
kapacitet. Han 
lär laddas 
framåt direkt 
och kan fixa en 
hemmaseger i 
Gulddivisionen.

utmanaren
2 Standout gick 
klart bra som 
fyra i Jubileumspokalen senast och har 
formen på topp.

v˚r�raNKiNG
  5 Mosaique Face
  2 Standout
  3 Occhione Jet
  6 Kadett C.D.
11 Magic Tonight
  1 Kaffir Face
  4 Democrat
  9 Harry Haythrow
10 Mr Picolit
  8 Arazi Boko
12 Nouvelle Pelle
  7 Rutger Raket

HH Ulf HStenströmerHlåterHfort-
sattHväldigtHnöjdHmedHOliver 
KronosHochHhanHsågHmycketH
finHutHiHupphämtningenH
senast.HBlirHattHräknaHmedHfel-
fri.HMenHFrozenHärHurstarkH
ochHCarelinHharHenHtungHspurtH
omHhanHsköterHsig.

En stark trio i topp

vinnaren
9 Oliver Kronos 
gick mycket bra 
efter galopp 
senast och är 
tveklöst på väg 
uppåt i klas-
serna. Svår att 
stå emot felfri?

utmanaren
12 Carelin har 
inget roligt läge, 
men samtidigt 
är det större chans att han går felfritt här-
ifrån. Kapacitet och styrka finns.

v˚r�raNKiNG
  9 Oliver Kronos
12 Carelin
  1 Frozen
  3 Britt Palema
  4 Mind Your Face
  6 Bear With Me
  5 High Stage
  2 Trust Launcher
  8 Alkalizer Am
10 Yonker Fanatic
11 Paparazzi
  7 Romeo Amok

HH DeHtreHinnerstaHspårenHärH
kvickaHfrånHstart.HDetHlutarH
åtHHallas JudexHiHfrontHefterH
enHbit?HMenHGoing VilleHlärH
kommaHtidigtHochHhästenHharH
absolutHformHochHkunnandeH
förHattHvinnaHdenHtungaHvägenH
ochHgynnasHavHöverpace.

Tipsettan kan göra jobb

vinnaren
4 Going Ville 
var inte så långt 
ifrån att kvala in 
till Derbyfinalen 
från svårt läge. 
Nu är det lite 
lägre klass på 
loppet och läget 
bättre.

utmanaren
10 Even’s First 
Boy har visat att 
han duger bra på V75 och verkar allround 
vad det gäller distanser.

v˚r�raNKiNG
  4 Going Ville
10 Even´s First Boy
  6 M.T.Follow Me
  5 Chosen One
  8 Maxmillian Trotter
  3 Hallas Judex
11 Tintin
  7 Quarter Of An Hour
  1 Teetime
  2 Money Lloyd
  9 Devs d´Amerique
12 B.B.S. Florino

HH TuomasHKorvenojaHärHenH
skickligHtränare.HHansHsenasteH
stjärnaHheterHJontte BoyHochH
fårHJormaHKontioHsomHkuskH
förHförstaHgången.HViHtrorH
hanHfårHövertaHspetsHavHWin-
ston SisaHellerHEasytownHochH
sedanHblirHhanHsvårflörtad.

Svårflörtad från spets

vinnaren
5 Jontte Boy 
har varit bra 
hela året och 
var inte stort 
slagen i ett 
större lopp i 
Norge senast.

utmanaren
2 Winston Sisa 
låter tränaren 
klart uppåt på 
och hästen är dessutom startsnabb och 
ska kunna få ett bra lopp. Får inte 
glömmas bort vid gardering.

v˚r�raNKiNG
  5 Jontte Boy
  2 Winston Sisa
  1 Expo Express
  4 Saphire Bi
  8 Othello Tilly
10 Sheava Vik
  9 Ewald F.Boko
11 Coolwater In
  6 Da Vinci B.R.
  3 Easytown
  7 Kickans Girl

Robert Bergh.


