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TidsRANKeN
3,1: 12 Scirocco Sisa. 13,3: 5 going for gold Zaz. 
13,4: 9 Haraldinho. 13,6: 4 fascination. 
14,7: 8 global Investment.

1. Viking Frecel K. Johansen  6%
– Han är ny hos oss och som snabbast har 
jag kört 1.16 full väg med honom. Läget är 
passande med tanke på att han varit borta 
och ska smygas och vinna blir svårt. Men 
det är en bra häst som kan ha platschans 
om det klaffar, säegr Trond Anderssen.

2. Broadway Legs V. Hop  2%
– Han har varit ifrån ett tag men jag körde 
1.16 full väg i jobb förra veckan och han 
kändes bra på det. Han är snabb ut och 
kommer han till täten får han köras där. 
Han brukar gå bra den här årstiden och 
medeldistans klarar han. Jag tycker inte 
att man kan räkna bort honom om man 
garderar, säger Frode Hamre.

3. Fascination J. Takter  16%
– Var fin i sin comeback när hon satt fast 
med rubbet sparat och hade väldigt låg 
puls efteråt. Fascination fick ett bra läge 
men upplägget överlåter jag till Johnny. 
Fascination är uppkollad efter starten och 
det var utan anmärkning så jag hoppas på 
en bra insats, men det är debut i Guld för 
henne, säger Lars I Nilsson.

4. Vacqueyras T. Åhlund  1%
Stentufft anmäld. Ska normalt sett inte ha 
med segerstriden att göra.

5. Going for Gold Zaz J. Kontio  44%
– Han har fått två lopp i kroppen efter 
lång vila. Han svarade för en överras-
kande bra insats direkt och med de två 
loppen i kroppen bör han bara bli bättre. 
Jag kommer att ladda från start och jag 
är optimistisk, säger Jorma.

6. Amir B. G V Gundersen  0%
– Han gjorde det bra som trea senast, men 
det är ännu tuffare emot nu och seger-
chansen är inte speciellt stor. Vi får sikta 
på en premie, säger Geir Vegard.

7. Magiccarpetride U.S. A. Pedersen  –%
STRUKEN!

8. Global Investment B. Goop  3%
– Han gjorde ett bra lopp senast och hade 
lite krafter sparade i mål. Men även om 
formen är riktigt bra så är det tufft med 
spår åtta i Guld. Det känns långsökt att 
Global Investment ska räcka ända till 
seger, säger Anton Sverre i stallet.

9. Haraldinho U. Ohlsson  2%
– Nöter på men det är ingen som vinner 
ihjäl sig, samtidigt möter han väl enklare 
hästar den här gången? Han ska kunna 
vara med där framme om det löser sig 
under vägen och vi siktar på barfota runt 
om, om nu banan tillåter, säger Marcus 
Schön i stallet.

10. Thai Broadway G. Austevoll  9%
– Jag var nöjd senast och tycker att han 
gick bra till slut. Jag håller honom högt 
även om han inte är någon ny Yarrah 
Boko. Han är som bäst med ett lopp på 
väntan och med bra tempo och klaff 
spurtar han ner många till slut.  
En outsider, säger Trond Anderssen.

11. Winmecredit F. Hamre  13%
– Han vann lätt senast och har nog aldrig 
varit så bra som nu. Det var synd att vi fick 
så dåligt läge och jag måste köra på lite på 
chans. Men med tanke på formen känner 
jag mig inte slagen och av de nio jag har till 
start i omgången tror jag ändå att Winme-
credit är bästa chansen, säger Frode.

12. Scirocco Sisa S. Juul  1%
– Vi kom aldrg till i loppet senast och det 
är bara att glömma den starten. Nu fick vi 
samma tråkiga läge och det är svårt att 
vara optimist. Jag hoppas först och främst 
att han gör ett bra lopp, sedan får vi ta det 
vi får, säger Steen Juul.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 11.
2 100 meter, auto.V75-7

TidsRANKeN
11,4: 6 västerbo fantast. 11,9: 1 radysin america. 
12,0: 10 Papagayo e. 12,3: 5 Tumble dust. 
12,5: 7 Tycoon Conway Hall. 

1. Radysin America J. Takter  9%
– Jag tycker att hon höll jättebra över lång 
distans senast och hon fick dessutom 
stryk av bra hästar. Jag blir inte förvånad 
om hon håller upp innerspåret även om 
Tumble Dust är snabb ut också. Oavsett så 
borde det ju bli en bra resa och jag tycker 
inte att man kan räkna bort henne helt. 
Inga ändringar vad jag känner till, säger 
Linda Allercrantz i stallet.

2. Rocknroll F.I. G. Austevoll  –%
STRUKEN!

3. Viking va Bene G V Gundersen  2%
– Han fick ett uppehåll efter förra loppet 
och formen är ett frågetecken även om 
han tidigare gjort bra lopp efter vila. Det är 
stentufft emot men en plats bland de tre 
finns inom räckhåll om han löper upp till 
sitt bästa, säger Sigbjörn Kolnes.

4. Tano Bork T E Solberg  2%
Spurtade bra senast och är i bra form. Var 
toppfin vid seger på Charlottenlund 
i början av året och kan vara en jätterysare 
om det klaffar. Ska dock gå med skor nu, 
vilket kan vara ett minus?

5. Tumble Dust B. Goop  40%
– Tumble Dust var lite sliten i Hamburg. 
Han tränar jättefint efteråt och känns 
laddad. Jag tror på en bra insats, säger 
Tomas Malmqvist.

6. Västerbo Fantast E. Adielsson  36%
– Han gjorde ett kanonlopp senast då 
han vann Breeders’ Crown efter ledning 
runt om. Jag hoppas att han ska vara i 
samma slag nu men det är i slutet på 
säsongen och det kan svänga snabbt. 
Han är i alla fall snabb ut men risken att 
vi hamnar utvändigt om ledaren är stor 
men samtidigt är det sista starten för i år 
och då kan vi vara lite offensivare. Jag 
känner mig absolut inte slagen. Barfota 
runt om och samma utrustning som 
senast, meddelar Svante Båth.

7. Tycoon Conway Hall S. Juul  3%
– Vi fick bestämma senast och han var väl 
skyldig att vinna, men hästen kändes 
kanonfin för dagen och jag tror att formen 
är riktigt bra. Jag håller den här hästen 
väldigt högt och skulle vi komma ner i en 
bra position tror jag att vi har chans att 
slåss om segern. Jag hoppas det går att 
köra barfota runt om, säger Steen Juul.

8. Denver F. Hamre  0%
– Han möter väldigt fina hästar och fick 
det sämsta läget. Jag kör för en premie i 
första hand, säger Frode Hamre.

9. Interest Sånna J. Kontio 0%
– Har varit sjuk efter förra loppet och 
kommer säkert att behöva loppet. Det är 
riktigt hårt emot och vi får inrikta oss på 
att tjäna en så bra peng som möjligt.  
Barfota runt om, säger Jan Hellstedt.

10. Papagayo E. V. Hop  6%
– Hästen är i jättebra form. Senast vann 
han från utvändigt ledaren i en snabb 
avslutning och gången innan avslutade 
han bra som trea mot bland annat Riff 
Kronos. Han går bra i ryggar och skulle det 
stämma på vägen tror jag inte att han är 
golvad. Det blir inga ändringar, säger Jan 
Kristian Waaler.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 10.
1 609 meter, auto.V75-6

TidsRANKeN
13,7: 4 Hamilton as. 14,2: 12 nerone bigi. 
14,5: 3 Quantanamera. 14,6: 7 Junior Troy. 
14,8: 1 radieux. 

1. Radieux P O Midtfjeld  8%
– Han kändes fin senast och formen är 
betydligt bättre än raden. Läget är intres-
sant och jag tror det kan vara farligt att 
glömma bort honom, säger Preben Sövik 
i stallet.

2. Aqua Challenger G. Austevoll  15%
– Fick ett passande lopp senast och gick 
ifrån till säker seger. Ska inte vara sämre 
med det loppet och jag är nöjd med läget. 
De norska hästarna räds jag inte och jag 
tycker att min ska räknas tidigt, säger 
Trond Anderssen.

3. Quantanamera E. Berglöf  12%
– Hon visade senast att formen sitter i 
fortfarande. Nu är det kanske lite tuffare 
emot och det måste stämma med löp-
ningsförloppet om vi ska kunna vara med 
i den främre träffen. Jag tror dock inte att 
hon gör bort sig i klassen och vi kör  
barfota bak igen, säger Erik Berglöf.

4. Hamilton As J. Takter  21%
– Han kan ju mycket men har inte varit 
som bäst i de två senaste starterna och 
har fått en liten paus inför detta. Hamilton 
As står dessutom lite tufft inne i loppet 
och då jag är osäker på formen ligger jag 
lite lågt den här gången, säger Anders 
Wolden Lundström.

5. Chocolate Day V. Hop  6%
– Det är en fin treåring. Han går gå ut och 
möta äldre hästar då det finns dåligt med 
passande lopp den närmaste tiden. Han är 
bara sådär från start och, men formen är 
bra och helt iskall är han inte om det skulle 
klaffa. Men jag håller mina två andra 
hästar i loppet lite högre, säger Frode 
Hamre.

6. Thai Armani F. Hamre  6%
– Han fick gå i dödens i tufft tempo senast 
och det inte riktigt hans grej. Får han ett 
bra rygglopp så är han bättre och jag 
tycker att han ska vara ett tidigt bud i 
loppet, säger Frode Hamre.

7. Junior Troy B. Goop  19%
– Han värmde bra senast men Björn 
kände tidigt i loppet att det inte var rätta 
trycket i honom, det visade sig sedan att 
han hade en halsinfektion. Han fick stå 
stilla i två veckor efter det och är inte 
vässad inför detta. Men han slog ju Riff 
Kronos näst senast och har kapacitet 
som räcker långt i klassen. Han är inte 
borta, men med tanke på att formen är 
dunkel vill jag inte haussa honom för 
mycket, säger Anton Sverre i stallet.

8. Angelina B.R. B. Westergård 6%
– Hon avslutade väldigt bra som tvåa 
senast och formen är uppåt. Nu ska jag 
plocka bort skorna och även om det är 
hårt emot känner jag mig inte slagen, 
varnar Bo Westergård

9. J.Gold E. Nedrebö  1%
Jämn och säker. Stark och gynnad av 
överpace. Plats som bäst?

10. Photo va Bene M. Höitomt  6%
– Han fick gå på i tredjespår redan  
1 100 kvar senast och fullföljde bra. Blir 
det bra tempo i loppet så plockar han ned 
många till slut. Jag vill varna lite extra för 
honom och tror att han kan vara först av 
mina tre, säger Frode Hamre.

11. Mastery As G V Gundersen  1%
– Han fick ett trist läge. Även om han är 
speedig är det mycket som ska klaffa och 
han har ju också varit ifrån ett tag från 
tävlandet. Är han trea-fyra blir jag nöjd, 
säger Anders Wolden Lundström.

12. Nerone Bigi Hans Ch. Holm  0%
Jagar bara en matlapp härifrån.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 9.
2 100 meter, auto.V75-5

TidsRANKeN
12,5: 4 diego m.boko. 13,0: 11 Twilight magic. 
13,2: 5 mellby brunello. 13,6: 7 Part Two. 
13,8: 8 He’s a diffacolt. 

1. Spider Bee L A Kolle  3%
– Han har gått väldigt bra på sistone och 
ser ut att hålla formen. Det optimala vore 
att ta spets och släppa till Teddybear 
Song, i så fall kan han vara tvåa bakom 
denne, säger Sigbjörn Kolnes.

2. Novel Broline G V Gundersen  3%
– Han har inte startat på ett tag på grund 
av sjukdom och jag tror att Novel Broline 
kan behöva ett lopp innan han är i full 
form. Vi kör med skor runt om den här 
gången och jag ligger lite lågt, säger Geir 
Vegard Gundersen.

3. Pico’s Boy E. Höitomt  0%
– Han var inte som bäst senast och kan 
behöva ytterligare något lopp innan han är 
i full form. Jag hoppas att Pico’s Boy kan 
få en bra resa och tjäna lite pengar, säger 
Sigbjörn Kolnes.

4. Diego M.Boko U. Ohlsson  7%
– Han var med i en snabb öppning senast 
och rullade över i galopp när kusken skulle 
backa ner honom. Det var ett olycksfall i 
arbetet, annars har han ju skött sig bra på 
senare tid. Distansen passar bra och det 
ser spännande ut även om det ser ut att 
vara ett par vassa emot. Jag tror att Diego 
M.Boko gör ett bra lopp på lördag, säger 
Tommy Berghagen i stallet.

5. Mellby Brunello E. Adielsson  14%
– Har varit jättefin i höst och jag har varit 
nöjd med honom varje gång även om han 
var lite sämre senast. Han gick dock med 
skor då. Den här gången blir det barfota, 
jänkarvagn och helstängt så jag räknar 
med att han ska vara klart vassare.  
Garderar man tycker jag att han ska med, 
säger Svante Båth.

6. Teddybear Song B. Westerg.  62%
– Han har gjort allting rätt i år och verkar 
komplett. Jag provar en bit från start 
och hoppas att vi kan komma till led-
ningen även om det inte är något måste. 
Vid sunda vätskor ska det vara en bra 
chans. Jag gör inga ändringar i utrust-
ning eller balans, säger Bo Westergård.

7. Part Two J. Kontio  1%
Visat tveksam form i de senaste starterna. 
Får slå ur underläge nu.

8. He’s a Diffacolt B. Goop  3%
– Han mötte lite bättre hästar senast på 
Åby och gjorde det bra som trea. Intrycket 
var bra och han håller sin fina form. Han 
har gått bra i Norge tidigare men behöver 
lite flyt på vägen från det här spåret. 
Streckar man fyra-fem hästar kan han 
vara aktuell, säger Anton Sverre i stallet.

9. Contador N.L. F. Hamre  0%
– Contador N.L. borde ha vunnit senast för 
att få godkänt. Spåret passar bra då jag 
vill ge honom en smygresa och jag ligger 
lågt vad det gäller segerchansen, säger 
Frode Hamre.

10. Jetcane Harvester N. Benzon  0%
Fel läge, ska helst vara med i den främre 
träffen för att komma till sin rätt. Inget hett 
bud denna gång.

11. Twilight Magic A. Pedersen  7%
– Formen är lika fin som tidigare när han 
var med i V75. Han spurtade vasst senast 
till säker seger och jag hoppas att han ska 
räcka en bit trots spåret. Men det krävs att 
det bli lite tepo för att vi ska komma in 
i matchen, det är hårdare emot nu jämfört 
med senast, säger Anders.

12. Obello d’Apua Å. Tengsareid  0%
Gjorde en bra insats utan att få chansen 
som trea bakom Teddybear Song senast. 
Har form för att sluta långt framme, men 
läget gör att det är mycket som ska klaffa.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 8.
1 609 meter, auto.V75-4

TidsRANKeN
14,1: 13 rare Wise as, 14 mythical fortune. 
14,2: 11 donna di Quattro. 14,7: 1 Kicki the 
dancer. 14,8: 8 frida montana.

1. Kicki the Dancer T. Andersen  8%
– Hon fick inte chansen senast och det 
fanns gott om krafter sparade. Hon har 
haft dåliga lägen i V75 tidigare och jag är 
glad över spåret här. Håller vi upp led-
ningen tror jag inte att jag släpper och jag 
tror att hon kan duga bra. Inga ändringar, 
säger Troels Andersen.

2. Windy Ammik V. Hop  3%
– Hon möter väldigt fina hästar och får 
svårt att räcka till seger, säger Vidar Hop.

3. Touch Me Chili K. Johansen  2%
– Hon gjorde första starten i min regi 
senast och vann på bra sätt. Hon hade 
tränat starkt inför det loppet så det var 
inte oväntat. Hon kan öppna bra och ska 
kunna få en bra resa. Det är några tuffa på 
tillägg men en fin slant bör det kunna bli, 
säger Kathrine Strand.

4. Grand Sandy Å. Tengsareid  1%
En vinst på 21 starter hittills. Får det tufft.

5. Daytona P O Midtfjeld  1%
– Svek senast, vad det berodde på har jag 
ingen förklaring till. Vi ser gärna att hon 
kommer ner på innerspår och får smyga 
med, efter förra loppet gör man bäst i att 
ligga lite lågt den här gången, säger 
Preben Sövik i stallet.

6. Global Peace G V Gundersen  0%
Utan chans mot Nikka Broline för tre 
starter sedan. Inget hett bud.

7. Nikka Broline L A Kolle  10%
Visat bra form. Tuffare emot nu. Nja.

8. Frida Montana E. Adielsson  16%
– Frida Montana gick bra i Eskilstuna och 
är oftast med där framme. Nu står hon 
20 meter bättre till och jag hoppas att hon 
sköter sig i volten. Eventuellt kommer vi 
att ändra huvudlaget på henne, säger 
Tomas Malmqvist.
2 160 m:

9. Red Rose America E. Höitomt  23%
– Vann senast trots att hon inte var som 
bäst för dagen och det säger väl också 
en del om hennes kapacitet. Normalt sett 
ska hon vara med i striden om det löser 
sig, men jag är lite osäker på formen. Jag 
vet inte heller om hovarna håller för att 
köra barfota, säger Jeanette Hansen.

10. I Love Paris T E Solberg  1%
– Hon gick bra i skymundan senast och 
formen är bättre än raden. Hon har en 
känslig punkt i sista sväng, men klarar hon 
den biten är jag inte främmande för att 
hon kan överraska. Inga ändringar förutom 
kusken, säger Morten Sem.

11. Donna di Quattro B. Goop  16%
– Donna di Quattro avslutade 1.10,5 sista 
rundan i Halmstad och blir att räkna med 
om hon kommer till i loppet, säger Tomas 
Malmqvist.

12. Glad Hall T. B. Garberg  7%
– Hon löpte inte upp till normal nivå 
senast men jag hoppas att det bara var en 
tillfällighet. Hon känns som hon ska i trä-
ningen i alla fall. Hon är både stark och 
speedig och går från alla lägen. Jag 
känner mig definitivt inte slagen, säger 
Björn Garberg.

13. Rare Wise As J. Takter  8%
– Rare Wise As fick en tuff resa senast 
och höll mot den bakgrunden starkt. 
Formen är fortsatt bra och jag hoppas att 
hon tar sig iväg felfritt. Skulle det klaffa 
blir jag inte förvånad om hon slutar långt 
framme. Jag tror inte det blir några änd-
ringar, säger Linda Allercrantz i stallet.

14. Mythical Fortune U. Ohlsson  3%
Uppåtform. Bra i grunden. En platsskräll?

kommentarer i sista stund 

� Lopp 7.
2 140 meter, volt.V75-3

HH Hamilton As bordeHhaH
braHspetschans,HmenHträna-
renHlåterHliteHosäkerHpåHfor-
men.HAqua ChallengerHvarH
finHsenastHochHställerHenHtidigH
fråga?HJunior TroyHharHsla-
gitHbättreHhästarHochHbordeHhaH
chansHomHdetHstämmer.

Junior om det klaffar

vinnaren
7 Junior Troy 
har dunkel form. 
Men han slog 
Riff Kronos näst 
senast och bör 
segerstrida vid 
sunda vätskor.

utmanaren
2 Aqua  
Challenger 
visade toppform 
senast och har 
ett perfekt utgångsläge. Ska inte glömmas 
bort om man garderar.

V˚R�RANKiNG
  7 Junior Troy
  2 Aqua Challenger
10 Photo va Bene
  1 Radieux
  6 Thai Armani
  4 Hamilton As
  3 Quantanamera
  5 Chocolate Day
11 Mastery As
  8 Angelina B.R.
  9 J.Gold
12 Nerone Bigi

HH Going for Gold ZazHharHbraH
chansHattHkommaHtillHtätenHdåH
Viking FrecelHgärnaHvillHhaH
ettHsnällareHlopp.HWinmecre-
ditHhadeHkunnatHutmanaHfrånH
ettHbättreHläge,HhanHharHvisatH
knallformHpåHslutet.HThai 
BroadwayHkanHspeeda.

Bra chans från spets

vinnaren
5 Going for Gold 
Zaz är på väg 
uppåt i form och 
kan ta andra 
segern i Guld på 
kort tid. Och 
han kan öppna 
snabbt vid  
laddning.

utmanaren
3 Fascination 
fick aldrig 
chansen senast efter ett snällt upplägg. 
Såg fin ut och är på gång. Tidig nu!.

V˚R�RANKiNG
  5 Going for Gold Zaz
  3 Fascination
11 Winmecredit
10 Thai Broadway
  1 Viking Frecel
  2 Broadway Legs
  9 Haraldinho
12 Scirocco Sisa
  6 Amir B.
  8 Global Investment
  4 Vacqueyras

HH Västerbo FantastHfårHkan-
skeHsvårtHattHtaHenHlängdHpåH
Tumble Dust,HmenHhanHärH
denHiHduonHsomHtålHattHgöraH
merHjobbHpåHegenHhand,HävenH
frånHdödensHkanHhanHvinna.H
KörHdeHförHhårtHmotHvarandraH
gynnasHRadysin America.

Båths är den tuffare

vinnaren
Svante Båth-
tränade 6 Väs-
terbo Fantast 
vann Breeders’ 
Crown senast 
och lär väl inte 
ha tappat 
formen på tre 
veckor? Kan 
vinna på flera 
sätt.

utmanaren
5 Tumble Dust är snabb ur startgroparna. 
Från ledningen är han det svåraste hotet.

V˚R�RANKiNG
  6 Västerbo Fantast
  5 Tumble Dust
  1 Radysin America
  4 Tano Bork
  7 Tycoon Conway H.
  3 Viking va Bene
10 Papagayo E.
  8 Denver
  9 Interest Sånna

HH BådeHSpider BeeHochHPico’s 
BoyHkanHöppna,HmenHdetHtro-
ligaHärHattHTeddbybear SongH
släppsHtillHledningenHefterHenH
kortHbit.HVälHdärHkanHfavoritenH
fåHbestämmaHochHhanHskaHsesH
medHmycketHbraHchansHH
oavsettHlöpningsförlopp.

Förlänger segerraden

vinnaren
6 Teddybear 
Song har ännu 
inte förlorat 
lopp i år och 
verkar vara 
något extra. 
Ska ses med bra 
segerchans.

utmanaren
2 Novel Broline 
gör sällan ett 
dåligt lopp och 
har gjort bra ifrån sig i V75 på svensk 
mark tidigare under året.

V˚R�RANKiNG
  6 Teddybear Song
  2 Novel Broline
  4 Diego M. Boko
  5 Mellby Brunello
11 Twilight Magic
  8 He´s A Diffacolt
  1 Spider Bee
  3 Pico´s Boy
  9 Contador N.L.
12 Obello D´Apua
10 Jetcane Harvester
  7 Part Two

HH Kicki the DancerHvillHtillH
spets,HmenHdetHärHinteHsäkertH
attHhonHhållerHutHWindy 
AmmikHochHTouch Me Chili.H
TilläggshästarnaHärHbraH–HRed 
Rose AmericaHochHDonna 
di QuattroHskaHnormaltHsettH
varaHlångtHframme.HSvårt!

Vidöppet – strecka på

vinnaren
9 Red Rose 
America är en 
vinnartyp och 
formen verkar 
sitta där. Läget 
är chansartat, 
men med minsta 
klaff går det 
vägen?

utmanaren
8 Frida Mon-
tana står bra till 
även om hon 
har åttondespår.

V˚R�RANKiNG
  9 Red Rose America
  8 Frida Montana
11 Donna di Quattro
13 Rare Wise As
12 Glad Hall T.
  1 Kicki The Dancer
14 Mythical Fortune
  5 Daytona
  7 Nikka Broline
  6 Global Peace
10 I Love Paris
  3 Touch Me Chili
  2 Windy Ammik
  4 Grand Sandy

Svante Båth


