
11fredag 19 december 2014 TRAV

TidsRANKeN
13,2: 6 Pedro bi. 13,3: 3 West Wing, 
10 Lovelock. 13,4: 4 Listas rafiki. 
13,6: 9 Paramount. 13,9: 12 Tristan Toro. 

1. Sander Esterel J. Takter  6%
– Han var fin senast, han avslutade runt 
1.10 sista 700 och hade inte helt fritt till 
slut. Johnny får nog avgöra taktiken men 
det borde bli en bra resa, tvåan och trean 
kan han i alla fall hålla ut från start. Jag 
tycker inte att han är avsågad i alla fall. 
Barfota fram, jag vågar inte ändra på 
något eftersom han gått så bra på slutet, 
säger Fredrik Forsberg.

2. M.T.Follow Me F. Jensen  9%
Bra avslutning senast och formen verkar 
sitta där. Allround och måste passas noga 
från ett perfekt startspår.

3. West Wing J. Untersteiner  36%
– Hästen var jättefin vid segern och jag 
gillar hästen. Allt är väl i jobben och jag 
tror att han är lika bra över medeldis-
tans. Han öppnade fint från ett bakspår 
senast och tanken är att köra utan skor 
igen, Johan Untersteiner.

4. Listas Rafiki A. Svanstedt  13%
– Han spurtade bra senast och har gått 
bra mest varje gång, han har blivit jämn 
och säker. Listas Rafiki gick med bakskor 
senast och det var skönt att det fungerade 
och vi kör likadant igen. Han är inte så 
snabb bakom bilen så vi hoppas på en bra 
resa med tempo. Han duger långt, tror 
Anders Svanstedt.

5. Dante Boko L. Kolgjini  5%
– Han var jättebra näst senast men senast 
var han bara seg och tog inte i för fullt. Jag 
tror att Ludde passar bättre på honom och 
blir det hårt tempo i loppet är det en fördel 
för Dante Boko. Skulle han visa samma 
form som näst senast är han inte helt 
golvad, säger Preben Sövik i stallet.

6. Pedro Bi J. Kontio  5%
– Han var aningen blek senast men många 
av mina hästar hade en svacka i den 
vevan. Han känns fin igen och jag tycker 
att han är ett platsbud. Pedro Bi är  
startsnabb och får en bra position direkt, 
säger Reijo Liljendahl.

7. Bearhawaii Ö. Kihlström 12%
– Han gjorde det bra i sin första start på 
ett halvår. Nu vässar jag till balansen och 
Bearhawaii kommer att vara mycket bättre 
den här gången. Han är den bättre av mina 
två i loppet men spår långt ute kan ställa 
tilll det, säger Reijo Liljendahl.

8. Trust Launcher P. Untersteiner  1%
– Han var bra som tvåa bakom Rosso 
Pomodoro senast. Men härifrån blir det 
svårt, säger Peter Untersteiner.

9. Paramount P. Ingves  7%
Tagit sina flesta segrar i sprinterlopp men 
klarar medeldistans också. Smyger med 
i ryggar och kan speeda förbi många till 
slut. Skrällfundering.

10. Lovelock B. Goop  6%
– Björn tyckte att han valde fel väg senast 
och kanske tappade någon placering på 
det eftersom hästen tappade lite fart. Med 
tanke på det så gjorde Lovelock ett kanon-
lopp och det är inte samma höga klass på 
motståndet den här gången. Men bak-
spåret gör ändå att man inte vågar sticka 
ut hakan för mycket, säger Anton Sverre 
i stallet.

11. Strong Reasons M. Elfstrand  0%
Rygg ledaren i V75 senast och kunde inte 
haka på sista biten. Är svår att tro på från 
ett elftespår.

12. Tristan Toro V. Heiskanen  1%
– Formen är på topp men spår tolv mot 
dessa gör det svårt och vi får köra för en 
slant. Jag kommer inte att ändra något, 
säger Veijo.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 11.
2 140 meter, auto.V75-7

TidsRANKeN
15,1: 4 Odin Töll, 8 Snabba cash, 11 Oops Trot. 
15,3: 1 Kemas Winnie, 3 Light brodde, 9 dencos 
Nemo Kilab, 10 return to Sweden.

1. Kemas Winnie Ö. Kihlström  12%
– Hon blev fast med sparade krafter i lör-
dags och Örjan (Kihlström) var mycket 
nöjd med hur hon kändes. Kemas Winnie 
är stark och aningen entaktad och jag är 
nöjd med både distansen och hennes 
startspår, säger Reijo Liljendahl.

2. Dream In Euro E. Adielsson  6%
– Var ute över en opassande distans 
senast men gjorde ändå ett bra lopp. Täta 
starter tror jag bara är en fördel och jag 
räknar med en ny bra insats. Läge och dis-
tans passar perfekt, däremot så kanske vi 
möter någon som är lite för bra. Högt 
tempo gynnar henne och jag har förhopp-
ningar om att hon ska kunna vara bland de 
tre. Skor runt om, säger Svante Båth.

3. Light Brodde A. Kolgjini  2%
– Han har fått ett bra spår och jag tycker 
att distansen är ett plus. Jag är osäker på 
om formen är lika fin som när vi vann på 
V75 för tre starter sedan, men den ska 
inte vara långt därifrån. Stämmer det på 
vägen kan det vara en outsider, säger 
Preben Sövik i stallet.

4. Odin Töll B. Falsig  39%
– Han har varit bra en längre tid och det 
finns inget som tyder på att formen inte 
hålller i sig. Jag är nöjd med läget och 
kommer att satsa framåt direkt. Det blir 
inga ändringar, säger Bo Falsig.

5. Sensational Dream J. Kontio  5%
– Sensational Dream är mycket fint i ord-
ning, det är en lite småtrög häst som gillar 
den här distansen. Han gillade inte banan 
helt senast och vi hoppas på fint underlag 
nu och då kan det bli barfota runt om. Han 
har känsliga hovar och man får välja sina 
tillfällen, säger Timo Nurmos.

6. Alfa Giacomo J. Untersteiner  10%
– Han har gjort två fina prestationer för 
mig. Han vann från dödens senast men det 
är helt annat motstånd nu. Vi får se var vi 
hamnar från spår sex. Han kan vara ett 
platsbud, säger Johan Untersteiner.

7. Börtas Lady F. Jonsson  0%
En vinst på 23 starter i år, fick ett bra lopp 
den gången. Knappast segeraktuell.

8. Snabba Cash P. Untersteiner  7%
– Snabba Cash blev lite trött efter snabb 
öppning på Axevalla. Spontant känns det 
som att jag släpper starten från det här 
läget, säger Peter Untersteiner.

9. Dencos Nemo Kilab V. Heiskan.  12%
– Han var lite seg senast men vi hade 
dåliga ryggar och han kommer att vara 
bättre nu med det loppet i kroppen.  
Distansen är ett plus och det kan bli bar-
fota runt om nu, om banan tillåter, och jag 
provar ju det för att jag tror att det kan 
vara ett plus. Han är inte helt borta, anser 
Veijo Heiskanen.

10. Return to Sweden S. Söderkvist  1%
Positiv senast. Annat motstånd nu. Får 
normalt sett svårt att segerstrida.

11. Oops Trot J. Takter  0%
– Hon gör det bra för det mesta utan att 
vinna och det blir ju svårt den här gången 
också med tanke på spåret. Formen är 
annars jättefin och det blir nog barfota 
runt om ifall banan tillåter det, säger Ville 
Karhulahti i stallet.

12. Tintin B. Goop  5%
– Han var jättebra senast och avgjorde 
väldigt lätt sista biten. Han kommer att 
tävla med sommarbalans på lördag. Spår 
tolv på Åby är inte så lyckat, men med 
tanke på formen vill jag ändå varna för att 
det kan vara farligt att lämna honom, 
säger Anton Sverre i stallet.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 10.
2 640 meter, auto.V75-6

TidsRANKeN
14,1: 9 Jetset, 12 alvena Take It. 14,5: 10 angel 
france. 14,6: 13 Lady montechristo. 14,7: 1 No 
credit broline. 15,1: 15 flashman’s Jenka. 

1. No Credit Broline J. Unterst.  34%
– No Credit Broline avgjorde säkert 
i söndags och gjorde det bra. Täta 
starter nu är lite svårbedömt. Hon är inte 
så tokig från start och jag hoppas att det 
går att köra barfota runt om igen, säger 
Johan Untersteiner.

2. Isa Sånna T. Uhrberg  2%
– Hon blev struken inför en tilltänkt start 
men hon ska hålla bra form nu. Voltstart är 
lurigt för henne och det är oklart om hon 
går iväg. Hon tål sedan alla tempon men är 
ganska medelmåttig. Hon kan följa med till 
hyfsade pengar och vi ändrar inget, säger 
Jan Hellstedt.

3. Ride the Lightning E. Adielsson  2%
– Var förbättrad senast efter att ha blivit 
halsopererad. Hon är snabb från start och 
kan nog vara med och kriga om ledningen. 
Jag tycker att hon ska ses med platschans 
åtminstone, säger Ville Karhulahti i stallet.

4. Quagga S. Söderkvist  5%
Bra form. Dock tuffare emot än vanligt.

5. Caddie June A. Kolgjini  0%
– Var helt okej som tvåa senast. Men hon 
kan vara lite snurrig och spår fem är inte 
det bästa för henne. Det gäller i första 
hand att försöka köra felfritt och det är väl 
inget hett vinstbud, säger Preben Sövik 
i stallet.

6. Fabrica Pellini F. Nilsson  2%
– Hon har mognat och jag tror att hon kan 
öppna bra från springspår. Vi tar av henne 
framskorna nu, säger Peter Untersteiner.

7. Elsa F.M. E. Berglöf  0%
– Det är ett tufft lopp och jag är nöjd med 
en matlapp. Hon är rätt skaplig ut men vi 
kommer att köra snällt. Vi siktar på att 
köra barfota bak nu om banan är fin, säger 
Erik Berglöf.
2 160 m:

8. Min Finish D. Widegren  3%
Chansartat läge. Bara vid stor gardering.

9. Jetset B. Goop  19%
Pausat lite. Har hög kapacitet. Intressant 
med Goop!

10. Angel France J. Kontio  6%
– Hon är mycket fint i ordning och står bra 
inne i loppet. Men man ska veta att det är 
svårt att slå sådana här hästar från tillägg, 
speciellt på en bana med open stretch. 
Men jag är nöjd med henne för dagen som 
sagt och tror på en fin insats, säger Timo 
Nurmos.

11. So Cute Indika S. Eriksson  0%
Får inrikta sig på en matlapp denna gång.

12. Alvena Take It P. Untersteiner  19%
– Alvena Take It har varit jättebra på 
sistone. Hon har varit struken på grund av 
feber men det gick snabbt över. Jag 
hoppas att hon är lika bra igen, säger 
Peter Untersteiner.

13. Lady Montechristo F. Jensen  6%
Jämn och bra på slutet. Inte helt golvad.

14. Baroness Boko A. Svanstedt  0%
– Hon satt fast senast och det var nog bra 
för henne, hon har fått en del tuffa lopp. 
Formen är nog så pass nära toppen det 
kan bli. Men det är ett minus med voltstart, 
däremot är spåret bra men vi kan inte 
utnyttja läget. Vi är beroende av tur, men 
med klaff är hon jäkligt snabb till slut. Vi 
ändrar inget, säger Anders.

15. Flashman’s Jenka Ö. Kihlström  1%
– Satt fast senast och formen är bra. Vi 
fortsätter att köra barfota om banan till-
låter. Läget är dock svårt, vi får nog vara 
nöjda med pengar, säger Håkan K Persson.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 9.
2 140 meter, volt.V75-5

TidsRANKeN
14,0: 1 Priamo caf. 14,5: 10 Preston Savage. 
14,7: 7 Kamanda. 15,0: 11 The Shadow. 
15,2: 4 Loke chibabba. 

1. Priamo Caf F. Nilsson  53%
– Han imponerade sist och har två raka 
segrar i min regi. Han öppnade bra från 
innerspåret i debuten för oss och är fin 
att köra i lopp, säger Peter Untersteiner.

2. G.Man Tooma D. Wäjersten  4%
– Har rycket upp sig under höstkanten. 
Han har ingen riktigt speed och hade 
därför svårt att hänga med i somras. Nu 
går det lite långsammare i loppen och då 
fungerar det bättre för honom. Han har 
fått ett bra läge och är i andraspår direkt 
där han ska vara. Han går alltid hela vägen 
och är en tänkbar skräll om det går 1.14 
i täten första varvet. Inga ändringar här 
heller, säger André Eklundh.

3. Journey R. Svanstedt  9%
– Jag tycker att han var godkänd senast. 
Han har tränat bra länge och jag hoppas 
att han ska hitta en växel till nu med lite 
tätare starter. Journey kan öppna snabbt 
om kusken vill ladda med honom. Han går 
med samma huvudlag och skor runt om 
som senast, säger Troels Andersen.

4. Loke Chibabba A. Kolgjini  10%
– Kusken har ju kört och vunnit med 
henne förut så han vet hur hon fungerar. 
Hon var struken nyligen men behövde bara 
stå över ett jobb och jag är inte orolig för 
att hon ska ha sämre form. Jag tycker att 
min häst ska ha lite vinstchans. Inga  
ändringar, säger Håkan K Persson.

5. Occasione Font T. Ärling  3%
– Har gått bra för mig. Man ska ha i åtanke 
att det är första gången hon är med i V75, 
men får hon smyga med i ryggar i det 
längsta brukar hon ha en bra speed att 
spela ut, säger Tino Ärling.

6. Wilding E. M. de Haan  1%
Inget extra senast, dunkel form. Inte tidig.

7. Kamanda B. Grasso  3%
– Fick springa lite i ingenmansland senast 
och var ute i halvspår och dödens – det 
drog väl lite musten ur honom. En okej 
insats kan man väl säga men han kan 
samtidigt bättre. Läget är svårt och nu är 
det V75 så det kan bli svårt att vinna, är 
han trea eller fyra skulle jag vara nöjd. Han 
kan skyffla iväg hyfsat bakom bilen. Inga 
ändringar, säger Joakim Lövgren.

8. Goldwin T. Erlandsson  1%
Toppform. Ett skrällbud om det löser sig.

9. Tor Mento V. Karhulahti  10%
– Generellt sett så är väl spår nio okej, 
men på Åby kan det vara lite svårare. Han 
har aldrig vunnit så enkelt som han gjorde 
senast och det fanns krafter kvar dess-
utom. Formen är mycket bra och jag tycker 
att 2 140 meter är hans bästa distans. 
Hästen är komplett och även om Unter-
steiners häst har imponerat känner jag mig 
inte slagen, säger Ola Karlsson.

10. Preston Savage M. Schön  3%
– En häst vi köpte som montéhäst, men han 
var inget vidare i monté. Sedan  
testade vi sulkylopp istället och fram till 
senaste loppet har jag varit tveksam, men 
då vann han plötsligt på 1.14,1 över  
medeldistans och han fick göra loppet själv. 
Han har varit bra i jobben efteråt. Eventuellt 
barfota runt om, säger André Eklundh.

11. The Shadow J. Hansen  2%
– Han är i bra form och häst mot häst är 
han inte sämre än någon annan i loppet. 
Läget gör dock att vi måste ha lite hjälp 
med tempot. Han går barfota fram, säger 
tränaren Palle Günther.

12. Moneypenny Face J. Laursen  1%
Bra form och brukar gå ända in i mål. Tufft 
läge, trea-fyra med klaff?

kommentarer i sista stund 

� Lopp 8.
2 140 meter, auto.V75-4

TidsRANKeN
12,7: 3 arazi boko. 12,8: 5 freeman T.Porter. 
13,5: 7 dreams Take Time. 14,0: 2 Knows 
Nothing. 14,2: 8 Kash’s cantab. 

1. Lord Capar T. Dalborg  0%
– Han har haft någon smyginfektion 
i kroppen länge, men i de två sista star-
terna har han känts uppåt igen. Jag är 
nöjd med läget och teoretiskt sätt borde 
det bli tredje par invändigt och då kanske 
han kan tjäna lite pengar. Han kommer att 
gå med skor nu, men det är inget större 
minus. Han är gynnad ju hårdare bana det 
blir och helst skulle jag se att det krävdes 
broddar men så blir det väl knappast, 
säger Mats Karlsson.

2. Knows Nothing Ö. Kihlström  71%
– Det ser kanske lite tokigt ut att jag 
startar Knows Nothing så tätt inpå 
comebacken. Men han fick ett vettigt 
lopp och tog det på ett bra sätt. Jag ville 
också gärna att Örjan skulle köra Knows 
Nothing eftersom han lyckades så bra 
med honom och Örjan är upptagen nästa 
helg, säger Reijo Liljendahl.

3. Arazi Boko C. Eriksson  8%
– Det blir fjärde starten i Gulddivisionen 
och han har skött sig bra i skymundan i de 
tidigare starterna. Senast gick det 1.07 
första 500 och 1.10 första varvet och det 
passade bra för Arazi Boko som har 
styrkan som sitt främsta vapen. Han trivs 
bäst på Åby och bäst i ledningen så det 
blir full fart för att försöka nå ledningen. 
Jag tror att han kan vinna loppet, säger 
Henrik Södervall.

4. Lord Rocket J. Kontio  0%
Hängde mest senast och har svårt att 
räcka i Gulddivisionen. Hade även svårt att 
få till det i Silver. Jagar bara pengar.

5. Freeman T.Porter C. Lugauer  3%
– Han kördes rätt snällt senast men gick 
fint till mål. Formen har kommit som det 
känns och loppet på lördag är inte så tufft 
som han brukar vara ute i. Distansen 
passar och det är en bra platschans och 
han skulle kunna vinna om det klaffar.  
Troligen skor runt om, säger Markus 
Waldmüller i stallet.

6. Harry Haythrow P. Untersteiner  9%
– Harry Haythrow gör comeback och 
känns fin i jobben. Han kommer gå  
ytterligare banjobb i veckan, säger Peter 
Untersteiner.

7. Dreams Take Time J. Takter  8%
– Han tog comeback-loppet på bästa tänk-
bara sätt och allt var perfekt när han kol-
lades upp efteråt. Dreams Take Time är 
bättre på den här distansen än på 
1 640 meter och jag tror på en bra insats 
bara det blir tempo på loppet. Han är en 
härlig häst och det ska bli roligt att börja 
starta med honom igen, säger Lars I Nilsson.

8. Kash’s Cantab E. Adielsson  1%
– Han gjorde ett bra lopp senast och 
formen är på gång. Nu fick han ett dåligt 
läge och han vinner väl knappast loppet, 
men jag tror på en bra insats, säger Ville 
Karhulahti i stallet.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 7.
2 140 meter, auto.V75-3

HH No Credit BrolineHbordeH
haHbraHchansHattHhållaHuppH
spetsHfrånHinnerspår.HDetHärH
främstHspringspårshästarnaH
somHkanHhota,HmenHbådaHärH
nöjdaHmedHryggHpåHledaren.H
Alvena Take ItHstöterHsenastH
700HkvarHochHkanHhota.

No Credit bestämmer

vinnaren
1 No Credit 
Broline vann 
från bakspår 
senast. Har före 
det varit duktig 
på 1.14-tider 
och kan bli 
svårfångad för 
de på tillägg.

utmanaren
12 Alvena Take 
It kan spurta 
riktigt vasst om 
det klaffar lite.

V˚R�RANKiNG
  1 No Credit Broline
12 Alvena Take It
  9 Jetset
  4 Quagga
10 Angel France
13 Lady Montenchristo
  6 Fabrica Pellini
  8 Min Finish
14 Baroness Boko
  2 Isa Sånna
  3 Ride The Lightning
15 Flashman´s Jenka
  5 Caddie June
  7 Elsa F.M.
11 So Cute Indika

HH Pedro BiHtrorHviHärHsnab-
bastHfrånHbörjan,HmenHdetH
ärHnogHinteHaktuelltHattHköraH
iHspets.HDenHsomHärHförstH
frammeHavHDante BokoHochH
BearhawaiiHfårHöverta?HWest 
WingHfårHandra,HtredjeHytterH
ochHspurtarHtungtHsistaHbiten.

En spurtstark tipsetta

vinnaren
3 West Wing 
har varit klart 
bra i två starter 
för Johan 
Untersteiner 
och vi har nog 
inte sett botten 
i honom änu.

utmanaren
4 Listas Rafiki 
kan avsluta 
tungt och blir 
loppet kört i ett hårt tempo så kommer han 
att fälla många till slut.

V˚R�RANKiNG
  3 West Wing
  4 Listas Rafiki
  7 Bearhawaii
  2 M.T.Follow Me
10 Lovelock
  1 Sander Esterel
  5 Dante Boko
  8 Trust Launcher
  9 Paramount
  6 Pedro Bi
12 Tristan Toro
11 Strong Reasons

HH Odin TöllHmissarHnogHinteH
ledningenHochHBoHFalsigHlärH
nogHinteHhaHenHtankeHpåHattH
släppaHifrånHsigHinitiativet.H
ÄrHformenHintaktHsåHlederHhanH
länge.HKemas WinnieHfårH
ryggHpåHledarenHochHbordeHhaH
braHplatschans.

Luktar spets och slut

vinnaren
4 Odin Töll har 
radat upp bra 
insatser och här 
ser han ut att 
komma till 
spets. Väl där är 
det hästen att 
besegra för 
övriga.

utmanaren
9 Dencos Nemo 
Kilab har inte 
fått full utdelning trots goda insatser på 
V75. Kan fälla alla med klaff!

V˚R�RANKiNG
  4 Odin Töll
  9 Dencos Nemo Kilab
  8 Snabba Cash
  1 Kemas Winnie
12 Tintin
  6 Alfa Giacomo
  5 Sensation Dream
  2 Dream In Euro
11 Oops Trot
  3 Light Brodde
10 Return to Sweden
  7 Börtas Lady

HH Priamo CafHochHLoke Chi-
babbaHlärHvaraHintresseradeH
avHspets.HViHtrorHattHdenHförst-
nämndeHvinnerHspetsstriden.H
OmHinteHöppningenHblirHförH
tuff HmåsteHhanHhaHgodHchansH
attHtaHtredjeHraka.HTor MentoH
låterHtränarenHuppåtHpå!

Priamo mot tredje raka

vinnaren
1 Priamo Caf 
har tänt till på 
alla cylindrar 
sedan han kom 
till Peter Unter-
steiners regi. 
Håller han upp 
spets blir han 
svår att 
besegra.

utmanaren
5 Occasione 
Font har formen i zenit och en kusk som 
kör i medvind för dagen.

V˚R�RANKiNG
  1 Priamo Caf
  5 Occasione Font
  2 G.Man Tooma
  9 Tor Mento
11 The Shadow
  4 Loke Chibabba
  3 Journey
  8 Goldwin
  7 Kamanda
12 Moneypenny Face
10 Preston Savage
  6 Wilding E.

HH Knows Nothing, Arazi 
Boko ochHDreams Take TimeH
lärHallaHprovaHenHbitHfrånHstart.H
KänslanHärHattHKihlströmH
kanHhållaHutHdemHfrånHstartH
medHKnowsHNothingHochHdär-
medHskaffaHsigHfördel.HHarry 
HaythrowHvillHhaHöverpace.

Svårt att tippa emot

vinnaren
2 Knows 
Nothing svarade 
för en debut hos 
Reijo Liljendahl 
som heter duga. 
Han gick dub-
belt så fort som 
motståndarna 
till slut och 
verkar vara något alldeles extra!

utmanaren
6 Harry Haythrow är en kämpe som är 
tillbaka i hetluften. Med en bra löpning är 
han alltid farlig över ett upplopp.

V˚R�RANKiNG
  2 Knows Nothing
  6 Harry Haythrow
  7 Dreams Take Time
  3 Arazi Boko
  5 Freeman T.Porter
  8 Kash’s Cantab
  4 Lord Rocket
  1 Lord Capar

Erik Adielsson.


