
15fredag 31 oktober 2014 TRAV

TidsRANKeN
13,1: 9 High Stage, 12 Mind Your face. 
13,2: 6 Quality Questioned, 10 Coldtown. 
13,7: 2 Send in the Clowns. 

1. Monte Major J. Moberg  3%
– Han var bara sådär senast men han 
kännsfin och kommer nog att vara bättre 
på lördag. Monte Major kan öppna men jag 
vill nog köra i rygg. På läget ska vi kunna 
vara med bland fyra främsta, säger Jonas.

2. Send in the Clowns A. Svanstedt  7%
– Borde bli bättre och bättre efter den där 
halsoperationen han gjorde i somras och 
läget passar ju bra då han är snabb ut, 
men jag släpper till någon bra. Han duger 
bra i sin klass och om det stämmer är han 
inte alls borta, säger Anders Svanstedt.

3. Trailing Edge R. Bergh  6%
– Han hade aldrig slagit vinnaren utan 
galoppen senast, men tvåa-trea hade han 
nog varit. Formen är bra och läget likaså. 
Balansen är oklar i dagsläget, men hur 
som helst tycker jag att han ska räknas 
som en outsider, säger Jimmy Jonsson.

4. L’Heritier V. Heiskanen  14%
– Han blev av med ledningen i en blixt-
snabb öppning senast. Sedan fastnade 
han i en trött rygg och spurtade strålande 
när han kom loss. L´Heritier har toppform 
och ett fint utgångsläge och han borde ha 
vinstchans trots det hårda motståndet, 
säger Veijo Heiskanen.

5. Saxo Holmsminde M. Savin  –%
STRUKEN!

6. Quality Questioned Ö. Kihlström  18%
– Han var bra vid segern på Hagmyren 
men jag tycker han var ännu bättre senast. 
Öppnade då riktigt bra och tog hand om 
ledningen för att sedan vinna busenkelt 
och han hade även relativt låg puls efteråt. 
Han ska kunna vara med i striden även 
denna gång. Samma balans och utrust-
ning, säger Stefan Hultman.

7. Reina la Caballo C-E Lindblom  1%
– Han var tapper från dödens senast. 
Läget grusar förhoppningarna då det är 
tufft emot. Calle passar på honom, hittar 
de ner i vettigt läge kan han räcka till en 
plats kanske, säger Lars-Åke Söderholm.

8. Bear Dancer B. Goop 8%
– Han fick dåliga ryggar senast men spur-
tade bäst av alla till slut och han håller sin 
fina form. Läget är trist, men trillar han ner 
i ett bra läge så duger han långt i klassen. 
Inga ändringar, säger Ulf Stenströmer.

9. High Stage P. Lennartsson  1%
– Går bra varje gång och blir det tempo på 
loppet tar High Stage många till slut. Han 
vinner inte så ofta men han kommer att 
göra ett bra lopp, säger Stefan Melander.

10. Coldtown J. Kontio  36%
– Han är riktigt bra i ordning för dagen. 
Synd att han fick ett bakspår. Jag är 
säker på att han kommer att svara för en 
bra insats och han är väl en av de som 
ska räknas, säger Clas-Göran Björkroth.

11. I am Dynamite C. Collander  1%
Har bra form. En storrysare om det blir 
överpace där framme.

12. Mind Your Face E. Adielsson  1%
– Han hade kunnat vara längr fram senast 
med ett annat vägval och han håller 
formen. Jag tycker inte att motståndet är 
lika vasst det här gången och det finns en 
liten skrällchans. Jag hoppas att han får 
ryggen på Coldtown när denne attackerar. 
Inga ändringar, säger Lars Friberg.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 11.
2 140 meter, auto.V75-7

TidsRANKeN
14,5: 8 diego M.boko. 14,7: 9 Nearly Nine feet, 
10 Carpenter on tor. 15,0: 1 Linus Wibb, 
7 bartender In. 15,3: 3 Montdore, 4 Sonata Ås.

1. Linus Wibb J. Kontio  13%
– Innerspåret är chansartat då han inte 
kan hålla upp ledningen. Men lång  
distans är en fördel och han slog bra 
hästar sist. Trots att han hade sprungit 
3 500 meter kunde han dra till med 1.10 
sista halvvarvet, så han är snabb också. 
Han duger bra om det skulle lösa sig. 
Barfota fram, säger Ulf Stenströmer.

2. Crusioux M. von Krusenst.  –%
STRUKEN!

3. Montdore R. Bergh  44%
– En jättefin häst som gjort några starter i 
vår regi. Formen är bra och distansen ska 
vara passande för honom. Han är bara 
medel bakom bilen och knappast något 
spetsbud. Eventuellt kommer han att tävla 
barfota runt om och jag tycker att han är 
streckvärd, säger Jimmy Jonsson i stallet.

4. Sonata Ås E. Gustavsson  1%
Nyttig och fick äntligen vinna i ett lite  
enklare gäng senast. Kan vara ett platsbud 
med ett bra lopp på rulle.

5. Claude Guegan H-O Sundberg  2%
– Han var inte tom i mål senast på V75 
som fyra. 2 640 meter har han gått bra på 
förut och kommer han bara till i loppet ska 
han kunna vara bland de tre-fyra främsta. 
Han kan öppna bra, men det gäller att 
undvika dödens. Inga ändringar, säger 
Hans-Owe Sundberg.

6. Lucky Luke Zenz J. Takter  12%
– Han fick en del problem efter V75-
segern på Romme och hade stått över en 
hel del inför loppet senast och behövde 
genomköraren. Han var riktigt bra i ett 
jobb i tisdags och det vore bra om han kom 
till ledningen då han inte trivs i ryggar. Det 
måste vara en hygglig segerchans, barfota 
och halvstängt huvudlag igen, säger 
Mathias Andersson.

7. Bartender In P. Linderoth  14%
– Det har blivit lite långt mellan starterna, 
men han står så pass bra inne i klassen så 
jag känner mig tvungen att prova här 
eftersom han står så bra inne i klassen. 
Tjänar han över 5 000 i ett vanligt lopp så 
går han ur klassen. Jag kör vad som går 
från start, men tror inte att han är något 
spetsbud. Barfota runt om, säger Per.

8. Diego M.Boko Ö. Kihlström  3%
– Örjan körde lite på säkerhet genom sista 
sväng senast men när han drog tussarna 
på upploppet nöp han i bra. Ledaren stan-
nade upp sista biten och Diego var upp 
i dennes vagn. Det var bra gjort att klara 
av den incidenten. Han biter ihop på ett 
mycket bättre sätt och jag var supernöjd 
med honom. Han klarar den nu aktuella 
distansen lika bra som sprinterdistans. 
Inga ändringar, säger Stefan Hultman.

9. Nearly Nine Feet B. Goop  4%
– Han satt fast senast. Hästen är jämn och 
gedigen och kommer att vinna på V75 
inom kort. Det gäller bara att ha lite tur 
med löpningsförloppet. Inga ändringar, 
säger Anton Sverre i stallet.

10. Carpenter on Tor T. Wallin  4%
– Var jättebra senast och det finns inget 
minus i jobben. Distansen bör han han-
tera, han är reglerbar och fin i loppen. Det 
är en del tuffa emot men jag tror att han 
ska räknas med chans om det stämmer 
lite. Vi ändrar inget, säger Kjell Wallin.

11. Dreams Burn Down C. Sjöström  1%
Visat att han duger på V75 och klarar den 
långa distansen. Barfota nu, skrällobjekt.

12. Usain Henna O. Svanberg  1%
Har riktigt bra form nu. Spåret drar dock 
ner möjligheterna att vinna loppet.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 10.
2 640 meter, auto.V75-6

TidsRANKeN
13,8: 13 Chip dealer. 13,9: 12 dewey Luvs britt. 
14,5: 1 ritmo di Poggio. 14,6: 15 exclusive 
Pointer. 14,7: 4 Lasken Palema. 

1. Ritmo di Poggio D. Wäjersten  47%
– Han blev störd till galopp senast och 
tappade dessutom en tuss ur ena örat 
och han är väldigt ljudkänslig. Nu blir det 
fast huva och han ska kunna öppna bra. 
Bland de tre ska han absolut kunna vara 
och det vore ett plus om han kunde för-
svara spets. Eventuellt barfota fram om 
banan är bra, säger Susanne Richter.

2. Fred Cobra J. Ising  1%
– Är bättre än raden och från det här läget 
ska vi kunna få ett rygglopp i den främre 
träffen. Han går med plastade hovar och 
kan tjäna fina pengar, tror Jasmine.

3. Pipsqueak W. Kylin-Blom  3%
Max efter fin resa senast. Plats som bäst.

4. Lasken Palema R. Svanstedt  20%
– Han håller bra form, men fick för tufft 
lopp senast och då hoppade han av ren 
uppgivenhet. Men han är fortsatt fräsch 
och fin efter det. Läget, med öppet spår, 
passar bra då han är väldigt snabb ut. Vi 
gasar och kör i spets och han ska räknas. 
Skor igen, säger Anders Svanstedt.

5. Lightning Photo A. Zukanovic  9%
– Han har bra form. Jag tror att Lightning 
Photo kan ta en hygglig placering, säger 
Veijo Heiskanen.

6. Lord of the Star H. Nilsson  1%
Åttaåring utan större meriter. Pengar?

7. Corner Käbb W. Eriksson  0%
Mycket svag statistik. Ska vara chanslös.

8. Ron Jeremy B. Svedlund  2%
– Han har inte riktigt fått till det på hösten, 
varit väldigt skör. Senast travade han fint 
och det var positivt. Han känns klart bra 
och har ett vettigt smygläge. Han är bättre 
än raden, kan vara en kantboll, tror Kajsa.

9. Pat Poker Zenz O. Kylin-Blom  4%
– Han är riktigt startsnabb i voltstart och 
det var surt med ett bakspår. Formen är 
riktigt bra, han fick benen kapade senast 
och var ursäktad. Trots läget kan man inte 
räkna bort honom helt. Barfota runt om 
igen, säger Mathias Andersson.

10. Light Brodde P. Sövik  3%
– Han slog ihop bakom bilen och galoppe-
rade i lördags. Jag ser det som en fördel 
med voltstart och tror på en felfri avgång 
nu. Jag tycker det ser ut som ett jämnt 
lopp där positioner och tempo kommer att 
bli avgörande och jag känner mig inte 
slagen. Inga ändringar, säger Preben.

11. Erik Sjöhammar N. Westerholm  0%
En seger på 52 starter. Knappast...
2 160 m:

12. Dewey Luvs Britt K. Oscarsson 5%
– Var inte som bäst senast, men jag tror 
det berodde på att han gick med ett annat 
bett och inte trivdes med det. Nu får han 
sitt vanliga bett igen och jag tror på en bra 
insats. Men det krävs förstås lite tur  
härifrån, säger Kevin.

13. Chip Dealer E. Strandberg  4%
– Han gick helt okej senast och jag tycker 
inte att det är lika hårt emot den här 
gången. Får han gå med i ryggar så tror jag 
inte att han är helt borta. Inga ändringar, 
säger Troels Andersen.

14. King Haro J. Dahlman  0%
Elvaåring som inte kliver runt V75-fält.

15. Exclusive Pointer T. Ärling  1%
– Han har hygglig form, men det ska hända 
något exceptionellt för att han ska vinna 
och jag är nöjd med en slant. Eventuellt 
kan det bli barfota runt om, men jag tror 
inte det gör så stor skillnad för honom, 
säger Emma-Lina Eriksson.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 9.
2 140 meter, volt.V75-5

TidsRANKeN
15,6: 4 dencos Nemo kilab, 8 rub it out. 
15,8: 1 Love Palema. 16,0: 9 Panoramic. 
16,1: 7 bart M.M. 16,2: 5 Wojtyla gene. 

1. Love Palema B. Goop  8%
– Jag är jättenöjd med läget och det är 
inte omöjligt att han körs i ledningen, det 
beror lite på vem som kommer, Han var ju 
trea i V75 senast och det här såg ut som 
ett liknande lopp, så visst borde det kunna 
bli en framskjuten placering. Jag tar bort 
sulorna fram så han blir lite lättare 
i balansen, säger Pär Hedberg.

2. Greenhill’s Cindy J. Untersteiner  2%
– Formen är bra, men jag tror att det är lite 
för tufft motstånd nu och är nöjd med en 
bra slant. Jag ändrar inget utan det är bar-
fota fram och norskt huvudlag som gäller. 
Hon kan inte öppna vidare bra från start, 
säger Jan Björkqvist.

3. Blue Star Champion V. Karhul.  3%
– Det kändes som det var segern som rök 
i söndags, det är ingen häst man litar på 
och det blir en lugn start. Distansen är 
inget minus och jag blir inte förvånad om 
han vinner. Ingen ändring, säger Ville.

4. Dencos Nemo Kilab V. Heisk.  19%
– Senast åkte han dit mot en häst som 
kom väldigt snabbt sista biten. Nu är det 
plusdistans för Dencos Nemo Kilab och 
från det här fina utgångsläget bör det 
vara en bra chans, säger Veijo.

5. Wojtyla Gene P. Ingves  4%
– Jag har alltid hållit honom men det är 
huvudet som inte har hängt med riktigt, 
men på slutet har han mognat och då har 
också framgångarna kommit. Jag är 
avstängd, därför kör Ingves. Men han är 
lättkörd och det kommer att gå bra. Jag 
tycker att han är lite väl bortglömd i tipsen, 
distansen passar nog honom bra, säger 
Fredrik Pedersen.

6. Grefstads Royalty R. Malmqvist  3%
Klart förbättrad vid två raka segrar. Får sitt 
elddop här. Om många streck.

7. Bart M.M. E. Adielsson  36%
– Det har sett riktigt bra ut på slutet och 
det var inte tomt i mål senast. Han känns 
fortfarande fin och det är en bra häst för 
klassen. Distansen oroar mig inte. Han kan 
nog öppna ganska bra men har inte haft 
framspår förut. Jag tycker att han ska 
duga i klassen men det är bra motstån-
dare. Inga ändringar, säger Morten Waage.

8. Rub it Out T. Jansson  3%
– Hon fick ett materialfel senast, vagnen 
gick sönder och det blev väldigt tungt att 
springa…det var starkt att ta sig i mål. Hon 
är okej efter det och är bra för klassen. 
Spåret är dock tufft och det kommer att 
krävas tur, men våra hästar är jämna.  
Skor igen, meddelar Ville Karhulahti.

9. Panoramic Ö. Kihlström  20%
– Han brukar hålla ihop aktionen och jag 
blev lite förvånad när han galopperade 
senast. Distansen den här gången är en 
fördel för Panoramic och jag tror att han 
har en bra chans, säger Stefan Melander.

10. Remember Y. E. Strandberg  0%
Räckte inte till i V75 senast och gör det 
knappast den här gången heller.

11. Iamthebadboy C-E Lindblom  0%
– Han var ute över 2 640 meter för första 
gången senast och gjorde ett jäkligt bra 
lopp från dödens. Han visade att distansen 
inte är något bekymmer och han har 
formen på topp. Jag tror att han duger på 
V75 och nu blir det eventuellt lite lättare 
balans och urryckare för första gången 
vilket jag tror är ett plus. Minst platschans, 
säger Stefan Granlund.

12. Stig One T. Boström  1%
Knallform. Dock hårdare emot nu och körs 
av en orutinerad kusk från sämsta läget.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 8.
2 640 meter, auto.V75-4

TidsRANKeN
12,6: 7 Standout. 12,7: 8 democrat. 12,8: 9 digi-
tal Ink. 13,0: 11 Haraldinho. 13,3: 4 el Sueco. 
13,4: 1 tidied accelerator, 2 disco a.e. 

1. Tidied Accelerator C-E Lindblom  1%
– Han kändes jättefin senast i Örebro 
innan han trampade ner i en grop och 
galopperade. Tidied Accelerator är på 
innerspår och kommer att hamna en bra 
bit ner i fältet men blir det tempo kan han 
få en hygglig slant, säger Stefan Melander.

2. Disco A.E. D. Olsson  1%
– Han är uppåt i form men får nog ändå 
ses mest som en matlappsjägare i det här 
loppet, säger Stefan Melander.

3. Oasis Bi B. Goop  46%
– Hade en lättare halsinfektion i Dan-
mark och fick ta det lugnt tre veckor 
efter det. Oasis Bi känns jättefin i jobben 
men det är ju alltid ett litet frågetecken 
när en häst kommer tillbaka efter en klen 
insats. Det blir som vanligt barfota runt 
om, helstängt och jänkarvagn. Skulle det 
bli dålig bana behöver han grepp bak. 
Skulle han nå spets ser jag gärna att han 
går där, säger Stefan P Pettersson.

4. El Sueco K. Haugstad  1%
Ingen vinnartyp längre. Jagar nya slantar.

5. Chelsea Boko J. Kontio  18%
– Har fått två lopp nu, och jag tycker att 
han känns smidigare och formen blir bara 
bättre och bättre. Jag tror att Chelsea 
Boko kommer att göra ett riktigt bra lopp 
på lördag och blir inte förvånad om han 
vinner, säger Clas-Göran Björkroth.

6. Juggle Face L. Kolgjini  1%
– Han hoppade bort sig i Danmark senast 
men kändes helt okej efteråt. Men jag tror 
att Juggle Face behöver fler lopp innan 
formen är hundraprocentig och har inga 
större förhoppningar på honom här, säger 
Preben Sövik i stallet.

7. Standout Ö. Kihlström  12%
– Galoppen senast var ett olycksfall i 
arbetet. Standout har jättefin form och att 
han gav upp på Solvalla näst senast 
berodde nog på att han fick ett monster 
som On Track Piraten pressande utvän-
digt. Läget är inte roligt men jag räknar 
med en bra insats, säger Stefan Melander.

8. Democrat P. Lennartsson  1%
– Distansen är inte den bästa för Demo-
crat men han har inga lämpliga lopp. 
Spåret gör också att jag har små förhopp-
ningar, säger Stefan Melander.

9. Digital Ink J. Takter  11%
– Jag var nöjd med honom senast i Malmö. 
Han gick sista varvet något snäpp över 
1.10 och han kommer att vara väsentligt 
vassare nu när han har den genomköraren 
i kroppen, säger Stefan Melander.

10. Sanity E. Adielsson  7%
– Det blev aningen ryckigt senast och 
Sanity fick mjölksyra sista biten. Men han 
öppnade mycket bättre än tidigare och jag 
var mycket nöjd med insatsen. Sanity har 
känts klart piggare i träningen med det 
loppet i kroppen och verkar uppåt i form. 
Läget stör mig inte heller eftersom Sanity 
numera verkar mer motiverad när han får 
gå i ryggar. Det blir samma balans som 
vanligt, säger Malin Löfgren.

11. Haraldinho T. Jansson  0%
– Blixtrar till emellanåt med en toppinsats. 
Men han vinner inte numera och härifrån 
blir det svårt, säger Stefan Melander.

12. Rocky Winner P. Ingves  2%
– Det blev fel senast men jag räknar med 
att Rocky Winner har hygglig form. Jag 
tror på en bra insats men att vinna Guld-
divisionen från spår tolv är inte lätt. Peter 
Ingves körde Rocky Winner i fjol när han 
gjorde ett topplopp och slog Panne de 
Moteur, påminner Jörgen Westholm.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 7.
2 140 meter, auto.V75-3

HH DenHsomHfårHbästHstartHavH
Ritmo di Poggio ochHLas-
ken PalemaHtarHhandHomHled-
ningenHtidigtHochHharHskaffatH
sigHfördel.HViHtrorHattHdenHförst-
nämndeHharHstörstHchansHattH
vinnaHfrånHenHannanHpositionH
–HdetHavgörHtipset,

Ledningen är guld värd

vinnaren
1 Ritmo 
di Poggio har, 
bortsett från 
galoppen 
senast. visat 
härlig form. Bra 
chans om han 
sköter sig.

utmanaren
4 Lasken 
Palema är i bra 
form och stallet 
låter uppåt. Kan 
öppna snabbt.

V˚R�RANKiNG
  1 Ritmo Di Poggio
  4 Lasken Palema
13 Chip Dealer
  5 Lightning Photo
  9 Pat Poker Zenz
  2 Fred Cobra
10 Light Brodde
  8 Ron Jeremy
12 Dewey Luvs Britt
11 Erik Sjöhammar
  6 Lord Of The Star
  3 Pipsquek
15 Exclusive Pointer
14 King Haro
  7 Corner Käbb

HH ViHtrorHattHSend in the 
ClownsHtarHenHlängdHpåH
Monte Major,HmenHkuskenH
meddelarHattHhanHkanHtänkaH
sigHattHsläppa.HBear Dancer 
laddasHtrotsHspåret?HDetHbordeH
bliHbraHtempoHvilketHgynnarH
tipsettanHColdtown.HÖppet!

Tipsettan stark till slut

vinnaren
10 Coldtown 
var bra bakom 
en omöjlig Sau-
veur senast 
men visade fort-
satt form. En 
kortare resa är 
nog en fördel, 
vi tror att han 
kan fälla allt.

utmanaren
4 L’Heritier är 
Veijo Heiskanen mycket nöjd med för 
dagen och han kan spurta vasst!

V˚R�RANKiNG
10 Coldtown
  4 L’Heritier
  6 Quality Questioned
  8 Bear Dancer
  3 Trailing Edge
  9 High Stage
  7 Reina la Caballo
  2 Send in the Clowns
  1 Monte Major
12 Mind Your Face
11 I am Dynamite

HH Lucky Luke ZenzHärHspets-
favorit.HHanHkanHledaHlänge,H
menHhanHkommerHnogHinteH
attHfåHbestämmaHiHlustempo.H
MontdoreHvillHhaHfartHochH
BerghHärHframmeHtidigt.HLinus 
WibbHärHbådeHstarkHochHsnabbH
omHdetHlöserHsig.HFårHtipset.

Linus är först på linjen

vinnaren
1 Linus Wibb 
har toppform 
och vann över 
fyra kilometer 
på bra sätt 
senast. Bara 
läget emot?

utmanaren
3 Montdore har 
som många 
andra höjt sig 
ett snäpp efter flytt till Robert Bergh och 
distansen ska vara en fördel. Ett tidigt 
motbud.

V˚R�RANKiNG
  1 Linus Wibb
  3 Montdore
  8 Diego M.Boko
  6 Lucky Luke Zenz
  9 Nearly Nine Feet
10 Carpenter on Tor
  7 Bartender In
  4 Sonata Ås
  5 Claude Guegan
11 Dreams Burn Do.
12 Usain Henna

HH Love PalemaHärHkvickHivägH
ochHdetHärHinteHsäkertHattHhanH
släpper,HdetHskaHiHsåHfallHvaraH
tillHDencos Nemo Kilab.H
ViHtrorHattHVeijoHärHresolutH
ochHövertar.HTippas,HmenHbådeH
Bart M.M.HochHPanoramicH
kanHbliHjobbigaHattHståHemot.

Svårt att hitta Nemo?

vinnaren
4 Dencos Nemo 
Kilab fick snöp-
ligt stryk i V75 
senast i det 
allra sista 
steget. Här har 
han skaplig 
chans att ta 
snabb revansch.

utmanaren
Fine 9 Pano-
ramic var först 
över mål i V75 senast, men dock i fel 
gångart. Även han är ute efter upprättelse.

V˚R�RANKiNG
  4 Dencos Nemo Kilab
  9 Panoramic
  7 Bart M.M.
  1 Love Palema
  3 Blue Star Champ.
  8 Rub It Out
  5 Wojtyla Gene
  2 Greenhill´s Cindy
  6 Grefstads Royalty
11 Iamthebadboy
10 Remember Y.
12 Stig One

HH El SuecoHoch DemocratH
ärHdeHtvåHstartsnabbasteHhäs-
tarnaHiHloppet,HmenHingenHavH
demHsvararHOasis BiHnärHhanH
ställerHfråganHefterHenHbit.H
ÄrHdenneHiHrättHformHblirHhanH
svårfångad.HStalletHlåterHuppåtH
påHChelsea Boko!

Vinner om formen finns

vinnaren
3 Oasis Bi har 
inte startat på 
ett tag och det 
kan fattas ett 
lopp innan han 
är i full form. 
Men kapaci-
teten är hög och 
läget talar till 
hans fördel.

utmanaren
7 Standout har 
missat två gånger i rad som hårt betrodd. 
Men han kan absolut inte räknas bort.

V˚R�RANKiNG
  3 Oasis Bi
  7 Standout
10 Sanity
  5 Chelsea Boko
  9 Digital Ink
12 Rocky Winner
  6 Juggle Face
  1 Tidied Accelerator
  8 Democrat
  2 Disco A.E.
11 Haraldinho
  4 El Sueco

Jag tycker att han 
var ännu bättre 

senast och han hade  
relativt låg puls efteråt.

Stefan Hultman, tränare


