
15fredag 24 oktober 2014 TRAV

TidsRANKeN
13,1: 2 Mosaique face, 8 on track Piraten. 
13,3: 7 Nahar. 13,4: 12 digital Ink. 
13,5: 1 Claes boko. 13,6: 5 Photo Princess. 

1. Claes Boko E. Adielsson  7%
– Han spurtade bra senast, det fanns inget 
att göra åt de två som var före i mål. Det 
optimala är om han kan hålla upp rygg på 
Mosaique Face, men det är väl lite 
tveksam om det går. Vinna blir svårt. Men 
en platschans bör det vara, säger Ville 
Karhulahti i stallet

2. Mosaique Face L. Kolgjini  43%
– Han vann en stor del av loppet i spår-
lottningen känns det som. Han var bra 
senast utan att vara i hundraprocentig 
form, men med det loppet innanför 
västen tror jag att han är på topp nu. Det 
ser ut som en bra vinstchans, av de sju 
som vi startar inom V75 tror jag mest på 
honom, säger Preben Sövik i stallet.

3. Lord Capar K. Eriksson  0%
Möter nog lite för bra hästar på lördag. 
Smyger för en mindre slant.

4. Spring Erom J. Untersteiner  2%
Bra i grunden. Ingen toppform? Nja...

5. Photo Princess M. Lönborg  1%
– Hon var äntligen där hon ska vara i den 
senaste starten. Men den här gången är 
det för tufft motstånd för Photo Princess 
och jag ser loppet närmast som en för-
beredelse inför Stoeliten om två veckor, 
säger Michael Lönborg.

6. O’Grady F. Jensen  13%
– Han håller normal form. Det blir första 
gången på lång distans i vår regi och det 
är ett frågetecken också för mig hur det 
kommer att falla ut. O´Grady går barfota 
fram som han brukar göra, säger Flemming 
Jensen.

7. Nahar R. Bergh  8%
– Det blev fel några gånger på Solvalla 
men i de senaste starterna har Nahar visat 
godkänd form. Från det här utgångsläget 
hamnar vi sist från början men distansen 
är till hans fördel. Jag tror att hovarna 
räcker för att köra barfota runt om en gång 
till. Det är inte aktuellt med Frankrike 
i vinter utan Nahar får starta på här 
hemma ett tag till, säger Robert Bergh.

8. On Track Piraten J. Takter  21%
– Det finns inget som tyder på att formen 
ska vara sämre än i de senaste starterna. 
Han har visat att han kan slå dessa och får 
han inte bara en för jobbig resa så är han 
nog med i striden igen. Han går med 
samma balans som senast på Åby, säger 
Hans R Strömberg.

9. Porthos Amok T. Jansson  0%
– Är upp och ner i sina prestationer och 
ingen man går på i spåren med för tidigt. 
Han kanske kan gå barfota i någon form 
nu men jag antar att det blir svårt att vinna 
ändå. Vi får vara nöjda om han får med sig 
en slant hem, säger Marcus Schön.

10. New Line J Lövgren  2%
New Line har gjort många bra insatser 
över lång distans. Möter stentufft mot-
stånd nu och trea-fyra känns som maximal 
utdelning för hans del här.

11. Arazi Boko P. Ingves  0%
– Han var väldigt bra senast, det var bara 
synd att det inte stämde med löpningen. 
Han kommer att gå som vanligt vad gäller 
utrustningen men härifrån blir det tufft, 
tror Henrik Södervall.

12. Digital Ink U. Ohlsson  2%
– Han kom fel på det senast, och det var 
nog så att han behövde det loppet också. 
Han borde vara vassare nu men det blev 
ett skitläge får man säga. Han är inte helt 
borta men kommer att behöva mycket tur 
under vägen. Tanken är barfota fram, 
säger Marcus Schön i stallet.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 11.
2 640 meter, auto.V75-7

TidsRANKeN
11,2: 8 Paramount. 12,0: 1 Spark rick. 
12,1: 6 Maffioso face. 12,2: 3 Queen koea, 
11 Pedro bi. 12,3: 2 red rapide. 

1. Spark Rick J. Juel  19%
– Han var väl som bäst på Solvalla senast 
och vi har fixat till honom efter den 
starten. Han ska gå två jobb i veckan och 
jag tror att formen ska vara okej till på 
lördag. Kan han hålla upp ledningen så 
kommer han att köras i den positionen och 
jag tror på hyfsad chans. Det blir optimalt 
med barfota runt om, norskt huvudlag och 
jänkarvagn, säger Peter Jensen.

2. Red Rapide F. Jensen  48%
– Det här är Red Rapides bästa distans. 
Han har fin form och jag hoppas kunna 
vara med där framme trots att han är ny 
i den här hårda klassen, säger Flemming 
Jensen.

3. Queen Koea N. Andersen  5%
Vann från spets på bra tid senast. Ska inte 
vara sämre med två lopp i kroppen!

4. Jackie Bowler A. Zackrisson  1%
– Hon är hyfsad från start, men ska inte gå 
i ledningen utan det är ett smyglopp som 
gäller. Jag tror inte att hon är något för 
vinnarspelarna. Tävlar med samma balans 
som senast, säger Tommy Zackrisson.

5. Pin Kronos J. Untersteiner  3%
– Hon har lagt i en växel till på slutet får 
man nog säga. Hon krigar på ordentligt. Nu 
är det ju halv-vingelläge om man inte 
laddar max, men vi funderar på att göra 
det och kör då barfota runt om och med 
helstängt huvudlag, säger Peter H Sjöberg.

6. Maffioso Face L. Kolgjini  5%
– Han har verkligen tänt till på slutet utan 
att jag har någon riktigt bra förklaring till 
varför. Jag tror att han håller samma form 
på lördag och är ganska säker på att det 
blir ett offensivt upplägg. Det är hårt emot 
men skulle det stämma tror jag inte att han 
är slagen, säger Preben Sövik i stallet.

7. Trust Launcher P. Untersteiner  2%
– Han behövde loppet näst senast. Trust 
Launcher gick bra senast och var endast 
en halvlängd från att bli tvåa. Men det är 
vingelrisk från det här spåret, säger Peter.

8. Paramount P. Ingves  10%
– Jag har varit mycket nöjd med  
Paramount på sistone och han känns fruk-
tansvärt bra i träningen. Jag brukar aldrig 
lägga mig i någon taktik, men det går inte 
att backa från det här läget och vi kör så 
länge lampan lyser, säger Carl-Otto 
Göransson.

9. Remember My Name P. Lundberg  3%
– Det såg lite sämre ut än var det var för 
Remember My Name senast. Han fattade 
inte vad han skulle göra när jag vek ned 
honom på open stretch senast. Fortsätter 
vi rakt fram blir vi tvåa. Läget är inte så kul 
och han är som bekant bäst när han får 
vara med i främre träffen. Det blir optimal 
utrustning, säger Håkan K Persson.

10. Bruce Tooma T. Näslund  0%
Ska inte räcka till denna gång.

11. Pedro Bi U. Ohlsson 3%
– Han gick bra senast, tog ju på vinnaren 
hela vägen in och detta är ju en stor och 
lite klumpig häst som inte är så 
tvärspeedig, det ska man veta. Nu har vi 
ett skitläge men han duger gott i klassen 
och med överpace är han inte borta. Vi får 
se vad gäller balansen, det är luriga banor 
den här årstiden, menar Reijo Liljendahl.

12. Screen Height K. Haugstad  0%
– Han hoppade senast men kändes 
mycket bra efter galoppen sa kusken, som 
också tog på sig det hela. Iskallt läge nu 
och det borde bli svårt. Han får vara nöjd 
om det kan bli en peng med tanke på läget, 
säger Marcus Schön i stallet.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 10.
1 640 meter, auto.V75-6

TidsRANKeN
14,9: 13 Nabab di Poggio. 15,1: 14 Pike river. 
15,2: 10 aristocat boko, 11 Huge Star. 
15,3: 9 radieux. 15,4: 15 Mellby amiral. 

1. Tor Mento J. Sjunnesson  16%
– Gör det bra, senast var inget undantag. 
Det var andra gången vi körde med hel-
stängt huvudlag, men han blev lite vass 
och jag öppnade upp huvudlaget precis 
före start och han tävlade med stängt 
huvudlag med hål i. Det lutar åt samma 
utrustning nu, säger Ola Karlsson.

2. Hallas Judex P. Ingves  2%
– Känns riktigt fin i jobben och jag tror att 
han kommer att vara lika bra nu som när 
han vann V75 i somras. Vi siktar på spets 
och han går optimalt utrustad. Ska räknas, 
anser Henrik Södervall.

3. Republique E. Adielsson  3%
– Vann på bra sätt senast. Han trivs på 
längre distanser och det ska bli kul att 
prova honom här, jag tror att körspöet kan 
få extra bra effekt på min häst. En out-
sider, säger Anders Wolden Lundström.

4. Hobard J Lövgren  19%
Toppfin senast. Bra läge, måste räknas!
3 160 m:

5. Secret Boy J. Takter  2%
Väldigt nyttig i Tyskland. Värre i Sverige.

6. Speed Delicious R. Bergh  22%
– Jag har kunnat öka träningsdosen och 
Speed Delicious har svarat bra på det. Dis-
tansen nu är en fördel och jag tror att han 
tar sig iväg felfritt. Han är mitt emellan två 
klasser i V75 och det här var en passande 
uppgift för hans del, säger Robert Bergh.

7. Pantarei Ans J. Untersteiner  6%
– Vann lätt på supersprint senast för att få 
lite mer fart i benen. Han är annars stark 
och har ju utvecklats rejält den senaste 
tiden. Bästa V75-chansen från stallet, 
tipsar Peter H Sjöberg.

8. Bazir Dimanche S. Dyhrberg  2%
Riktigt bra i V75 senast. Starkt skrällbud.

9. Radieux L. Kolgjini  4%
– Det ser rätt bra ut på papperet. Radieux 
gjorde det okej i Europaderbyt senast, det 
blev lite för långsamt tempo för att det 
skulle passa. Han verkar ha tagit resan bra 
och han ska inte ha några problem med 
spåret. Han fungerar bra på distansen och 
borde ha vettig chans, säger Preben Sövik.
3 180 m:

10. Aristocat Boko U. Ohlsson  8%
– Det var skönt att han skötte sig senast. 
Vi kör med skor igen då det handlar om 
lång distans, så slipper vi chansa. Med 
tanke på hur bra han var senast ska han 
räknas, fastslår Reijo Liljendahl.

11. Huge Star F. Jensen  6%
– Han är ute på sin bästa distans. Men 
Huge Star har fått mycket pengar på sig 
och jag hoppas i första hand på en plats 
bland de fem främsta, säger Flemming.

12. Ophoto Brogård B. Svendsen  2%
Klart slagen senast. Tufft att runda alla

13. Nabab di Poggio D. Olsson  1%
– Var bra senast. Han är speciell, när han 
går i ryggar känns han lat och trög men 
när man vrider på tar han i för fullt och 
kan dessutom gå länge. Det är tufft emot, 
ett platsbud är han nog, tror Bengt Holm.

14. Pike River T. Uhrberg  3%
– Har vilat upp sig och känns riktigt fin 
i träningen. Han trivs på distansen och kan 
vara en outsider, varnar Lars Brindeborg.

15. Mellby Amiral K. Haugstad  6%
– Han svarade för en bra upphämtning 
efter galopp senast och formen är klart bra 
för tillfället. Mellby Amiral fungerar bra på 
distansen och ska räknas som en outsider, 
tycker Kenneth Haugstad.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 9.
3 140 meter, volt.V75-5

TidsRANKeN
12,7: 5 Silver annie. 12,9: 1 M.t.In Cash, 
8 Neptunus face. 13,2: 4 bahama Mama, 11 New 
Moon face. 13,5: 10 United kingdom.

1. M.T.In Cash J. Takter  11%
– Han har visat att han kan hävda sig på 
V75 och har fått ett mycket intressant 
läge på lördag. Jag ändrar inget utan han 
får fortsätta att tävla med skor. Jag tror 
det kan vara farligt att räkna bort honom, 
säger Tomas Malmqvist.

2. L’Amour U. Ohlsson  3%
– Fick äntligen vinna senast och det var 
skönt. Jag tycker att hästen var bra då och 
det ser ut att vara passande förutsätt-
ningar nu med tanke på startsnabbheten. 
Sedan vet man ju inte hur resan påverkar. 
Hästen är under utveckling och det kanske 
är läge att prova i spets? Vi ändrar nog 
inget, säger Reijo Liljendahl.

3. Man Winner T. Uhrberg  3%
– Han gick rätt bra senast, fick stryk av en 
vass häst från stall Heiskanen då. Han har 
bara joggat efter då det blir täta starter 
men allt är okej. Kanske bakskor nu, men 
det fungerar han bra med. Han är snabb ut 
och jag tycker att det är en liten luring, 
säger Thomas Uhrberg.

4. Bahama Mama P. Untersteiner  8%
– Hon ledde runt om i ett billigt lopp 
senast. Hon känns okej i träningen och är 
ganska snabb bakom bilen, säger Peter 
Untersteiner.

5. Silver Annie E. Adielsson  51%
– Visade senast att hon inte behöver 
ledningen för att vinna. Silver Annie 
hade långt fram men avslutade väldigt 
snabbt sista 300 och grymt fort sista 
150. När Erik vann med henne på 
Jägersro på 1.12,7 var tussarna kvar. 
Hon känns som vanligt i träningen och 
är inget träningslejon. Samma utrust-
ning som senast. Loppet ser enklare ut 
än senast, men någon brukar alltid höja 
sig i V75, säger Robert Andersson.

6. Truedream Sand F. Nilsson  0%
Inget extra till slut senast efter en fin resa.  
Borde få svårt att slåss om segern. Peng?

7. Lastdreamoffshore J. Hansen 0%
Trivs i ledningen men kan nog få svårt att 
komma dit. Bara vid större gardering.

8. Neptunus Face R. Malmqvist  4%
– Neptunus Face var jättebra senast och 
skorycket gav uppenbarligen bra effekt. 
Jag skulle tror att han tävlar på samma 
sätt på lördag, men spårlottningen gör att 
han inte känns riktigt aktuell. Det kommer 
att behövas en portion tur på vägen, 
menar Preben Sövik i stallet.

9. I Love Champagne P. Ingves  9%
– Hon håller hysterisk form! Synd på läget 
bara då hon är så pass snabb ut, men hon 
har även vunnit bakifrån…men ja, är väl 
allra bäst i spets. Med tanke på formen 
ska hon räknas och vi ändrar inget, säger 
Fredrik Persson.

10. United Kingdom J. Untersteiner  2%
– Tränar ganska lugnt mellan loppen men 
var fin i ett jobb i tisdags. Han har problem 
att hålla sig fräsch, men vi hoppas han 
gått framåt med lopp i kroppen. Han har 
ganska gott kunnande för klassen, skulle 
det klaffa kan han sno åt sig en plats. Inga 
ändringar, säger Peter H Sjöberg.

11. New Moon Face L. Kolgjini  5%
– Gjorde ett oerhört bra lopp senast och 
det är få hästar i den här klassen som kan 
göra sådana prestationer. Tyvärr är han 
inte att lita på oavsett vilka lägen han har. 
Skulle han sköta sig är jag övertygad om 
att han räcker långt, säger Preben Sövik.

12. Västerbo Darling R. Bergh 1%
– Hon står för dåligt till och jagar bara en 
matlapp, suckar Ola Samuelsson.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 8.
1 640 meter, autoV75-4

TidsRANKeN
12,9: 3 eketorpets tess, 7 Västerboonthenews. 
13,0: 1 Scirocco Sisa, 11 More than enough. 
13,1: 9 october kronos. 13,2: 2 Perfect Power.

1. Scirocco Sisa S. Juul  3%
– Han är ju med där framme varje gång 
och är en tacksam häst på det viset. Läget 
innebär att vi får en bra resa och helt 
golvad känner jag mig inte. Taktiken får ge 
sig på lördag och vi kör barfota igen, säger 
Steen Juul.

2. Perfect Power J. Untersteiner  5%
– Han var okej senast i ett lopp som gick 
väldigt snabbt till slut. Spåret blev perfekt 
för hans del, säger Peter Untersteiner.

3. Eketorpets Tess P. Untersteiner  20%
– Eketorpets Tess går strålande i varenda 
start och var underbar som tvåa i Sto-SM 
senast. Hon är snabb från start och jag kör 
gärna i ledningen. Kommer att gå med skor 
bak nu, säger Peter Untersteiner.

4. Prince di Poggio D. Olsson  8%
– Hästen gör väl alltid bra lopp, men han 
var extra fin senast då vi körde utan 
checkrem. Det här blir väl lite av ett  
eldprov hur han duger i V75 men känslan 
är bra. Jag tycker att han ska räknas, 
säger Bengt Holm.

5. Staro Bobcat A. Zackrisson  0%
– Det är en häst man gärna vill ha spets 
med, men tyvärr kan han inte öppna så det 
går inte. Formen är annars bra, men det är 
hårt emot och jag är nöjd om han kan roffa 
åt sig en slant. Inga ändringar, säger 
Tommy Zackrisson.

6. Call Me Hanover J. Takter  3%
– Var jättebra senast. Han duger normalt i 
klassen men det var ett par bra emot. Med 
en vettig resa är han ett platsbud. Det kan 
bli någon huvudlagsändring och troligen 
rycktussar, säger Peter H Sjöberg i stallet.

7. Västerboonthenews P. Ingves  58%
– Han var jättefin senast och har gjort två 
kanonlopp på raken. Han känns fin i trä-
ningen och är mycket startsnabb. Jag 
kommer göra ett försök för att komma till 
ledningen och jag tror att vi kör med en 
jänkarvagn igen, säger Peter Ingves.

8. Caliber T.T. T. Uhrberg  0%
– Han har smygform med tanke på att han 
har gått bra på slutet, bland annat har han 
suttit fast i en silverfinal. Det här läget mot 
dessa hästar känns iskallt och det är nog 
ingen idé att ladda från start. Jag måste 
ligga lågt och han går optimalt utrustad, 
meddelar Fredrik Persson.

9. October Kronos L. Kolgjini  2%
– Bakspår är inte optimalt för honom då vi 
anser att han gör sina bästa lopp i led-
ningen och dit kommer han ju inte. Vi är 
beroende av hårt tempo och blir så fallet 
kan det vara en liten outsider. Men han 
känns ändå inte som något hett bud. 
Insatsen senast var inte så bra, men han 
hade problem med halsen den dagen, 
säger Preben Sövik i stallet.

10. Joker Stursk T. Jansson  1%
Har svårt att få nosen först men har gjort 
många fina lopp på sistone. Aldrig borta ur 
platsdiskussionen.

11. More Than Enough J. Juel  0%
– Han exploderade sista biten senast men 
fick ju en omöjlig resa och hade för långt 
fram. Han kändes jättebra så formen kan 
jag inte klaga på. Nu hade vi dock otur 
i spårlottningen igen och det krävs en 
gnutta flax för att kunna vara bland de fyra 
främsta, säger Jeppe Juel.

12. Kricken C.D. E. Adielsson  0%
– Jag tycker att han var jättebra senast 
och formen verkar vara på topp. Men nu 
fick vi ett lite för dåligt läge för att det ska 
gå att tro på någon segerchans, säger 
Hans R Strömberg.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 7.
2 140 meter, auto.V75-3

HH Tor MentoHellerHHobardH
sitterHiHledningen.HViHharHdockH
feelingHförHattHryggHledarenH
kanHvaraHbraHförHTorHMentoH
iHdetHhärHloppetHochHgerHhonomH
chanstipset.HPike RiverHträ-
narHbraHochHbrukarHalltidHhaH
enHtrudeluttHtillHslut.

Draget kan få loppet

vinnaren
1 Tor Mento är 
en bra stayer 
som vann från 
liknande läge 
senast. Även om 
det är ett par 
tuffa emot kan 
det bli repris.

utmanaren
14 Pike River 
vinner sällan, 
men formen är 
det inget fel på. 
Stormvarning!

V˚R�RANKiNG
  1 Tor Mento
14 Pike River
  6 Speed Delicious
10 Aristocat Boko
  4 Hobard
  9 Radieux
11 Huge Star
15 Mellby Amiral
  7 Pantarei Ans
  8 Bazir Dimanche
13 Nabab Di Poggio
  2 Hallas Judex
  3 Republique
  5 Secret Boy
12 Ophoto Brogård

HH DetHärHförmodligenHbaraHenH
galoppHsomHkanHstoppaHMosai-
que FaceHfrånHattHsittaHiHspetsH
tidigt.HDetHblirHnogHliteHmeraH
spårHförHOn Track PiratenH
denHhärHgångenHochHdärförH
trorHviHattHKolgjiniHordnarHenH
hemmasegerHiHGuld.

Kolgjini har toppchans

vinnaren
2 Mosaique 
Face fick se sig 
besegrad 
senast. Men det 
är upplagt för 
revansch denna 
gång. Ett sunt 
spikförslag.

utmanaren
8 On Track 
Piraten var den 
som besegrade 
Mosaique Face senast. Trots läget är han 
ingen lätt motståndare.

V˚R�RANKiNG
  2 Mosaique Face
  8 On Track Piraten
  7 Nahar
  1 Claes Boko
12 Digital Ink
  6 O’Grady
10 New Line
  9 Porthos Amok
  5 Photo Princess
  4 Spring Erom
11 Arazi Boko
  3 Lord Capar

HH Spark RickHkommerHattH
göraHalltHförHattHförsvaraHspets.H
MenHutifrånHärHQueen Koea, 
Maffioso FaceHochHPara-
mountHkvickaHochHdetHkanH
bliHenHsnabbHöppning.HRed 
RapideHmyserHiHandra-HellerH
tredjeHytterHochHavgörHtillHslut?

Rivig inledning hjälper

vinnaren
2 Red Rapide 
har två nesliga 
andraplatser 
i V75. Men det 
vänder snart 
– senast avslu-
tade han strå-
lande via 1.10 
sista varvet.

utmanaren
1 Spark Rick är 
uppfräschad till 
den här starten. Han har visat sig kunna 
springa riktigt fort över 1 640 meter.

V˚R�RANKiNG
  2 Red Rapide
  1 Spark Rick
  8 Paramount
  6 Maffioso Face
  3 Queen Koea
  7 Trust Launcher
  9 Remember My N.
  5 Pin Kronos
11 Pedro Bi
  4 Jackie Bowler
12 Screen Height
10 Bruce Tooma

HH DeHtreHinnerstaHspårenHkanH
allaHöppnaHochHdetHkommerH
inteHattHgåHsaktaHförstaH300H
iHallaHfall.HErikHAdielssonHlot-
sarHnerHSilver AnnieHiHenHbraH
positionHochHkanHspeedaHtillHnyH
V75-seger.HM.T.In CashHbehö-
verHinteHspetsHförHattHvinna.

Andra guldet för Silver

vinnaren
5 Silver Annie 
avslutade pil-
snabbt vid 
segern i V75 
senast och är 
i toppform. Erik 
Adielsson tycks 
ha bra hand 
med stoet. 
Andra raka?

utmanaren
1 M.T.In Cash 
har mött bra hästar och gör definitivt inte 
bort sig i den här klassen.

V˚R�RANKiNG
  5 Silver Annie
  1 M.T.In Cash
11 New Moon Face
  8 Neptunus Face
  9 I Love Champagne
  2 L´Amour
  4 Bahama Mama
  3 Man Winner
  7 Lastdreamoffshore
10 United Kingdom
12 Västerbo Darling
  6 Truedream Sand

HH BådeHEketorpets TessHochH
VästerboonthenewsHvillH
tillHledningen.HViHtrorHattHdenH
senareHärHaningenHsnabbareH
ochHövertarHkommandotHH
iHförstaHsvängHochHdetHavgörH
valetHavHtipsetta.HMenHbådaH
måsteHstreckas.HEttHbraHlås?

Avgörande spetsstrid

vinnaren
Petri Puro-trä-
nade 7 Väster-
boonthenews 
var riktigt läcker 
vid V75-segern 
senast. Sämre 
läge nu, men 
det kan gå 
vägen ändå.

utmanaren
3 Eketorpets 
Tess har haft en 
väldigt stark säsong. Är snabb från början 
och ger nog favoriten en rejäl match.

V˚R�RANKiNG
  7 Västerboonthenews
  3 Eketorpets Tess
  2 Perfect Power
  4 Prince di Poggio
  6 Call Me Hanover
  1 Scirocco Sisa
  9 October Kronos
  8 Caliber T.T.
10 Joker Stursk
11 More Than Enough
  5 Staro Bobcat
12 Kricken C.D.


