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TidsRANKeN
13,2: 6 Talk the Talk, 10 djali Boko. 
13,3: 5 Vacqueyras, 8 angelo am. 13,7: 11 super 
Otto. 14,0: 4 rocket Zet, 9 Certification.

1. Super Ariel M. Melander  3%
– Var bra senast, men hon var inte på topp 
utan jag tror att hon är ännu lite vassare 
på lördag. Det behövs då det är finaler. Det 
blir samma utrustning som senast och jag 
hoppas på en fin peng. Det måste klaffa 
maximalt om det ska bli bättre än så, 
menar Micael Melander.

2. Livacious Lindy J. Tillman  3%
– Gick ett finslipande jobb i onsdags och 
allt var till belåtenhet. Här tror jag att det 
blir spets och att Jennifer släpper om det 
kommer någon bra. Hon är nog med där 
framme, även om det är svårt i finaler. Vi 
lättar henne några gram i balansen, man 
måste maximera en så’n här gång. Ingen 
annan ändring, säger Per K Eriksson.

3. Send in the Clowns A. Svanstedt  9%
– Jag var nöjd med honom senast och han 
håller sin fina form. Självklart är det tuf-
fare emot då det är finaler och det måste 
stämma. Taktiken har jag inte bestämt 
ännu. Inga ändringar, säger Anders.

4. Rocket Zet B. Goop  24%
– Han satt fast med mycket krafter kvar 
i lördags. Jag har siktat på det här loppet 
en längre tid. Det blir barfota runt om för 
första gången på länge. Det är ett tufft 
lopp men han är en av de som ska räknas, 
hävdar Daniel Redén.

5. Vacqueyras T. Jansson  14%
Mycket stark upphämtning efter galopp 
näst senast. Måste passas noga nu!

6. Talk the Talk Ö. Kihlström  18%
– Hon har varit toppfin i de senaste 
loppen. Vid segern senast tycker jag att 
hon gjorde det enorm bra när hon avslu-
tade så vasst trots en tuff inledning i 
spåren. Talk the Talk kan öppna hyggligt 
men från sjättespåret kan det bli problem 
ändå, säger Stefan Melander.

7. Extreme Luca J. Kontio  9%
– Han hade stått över några jobb inför den 
senaste starten och han kommer att vara 
vassare nu. Det trista utgångsläget sänker 
mina förhoppningar, säger Jorma.

8. Angelo Am J. Takter  2%
– Angelo Am gjorde ett kanonlopp senast 
och jag hade det på känn och han kändes 
mycket bra redan i uppvärmningen. Han 
brukar vara som allra bäst i andra starten 
efter vila. Det var synd att vi fick så dåligt 
spår, säger Stefan Persson.

9. Certification E. Adielsson  2%
Bakspåret ett minus. Får smyga med och 
ta vad som bjuds. Inget hett bud.

10. Djali Boko P. Nordström  9%
– Gjorde förberedande start senast med 
tanke på det här loppet. Han var lugn och 
fin hela tiden och jag var nöjd med hans 
uppförande Han gick ett bra sista halvvarv 
ute i spåren utan att vara vässad eller 
maxad i varken träning eller i utrust-
ningsväg. Spåret är jag jättenöjd med och 
han känns mycket fin. Det är ju ingen 
hemlighet att jag har höga tankar om den 
här hästen och jag tror på bra chans trots 
tuff omgivning. Barfota runt om, säger Per.

11. Super Otto K. Haugstad  6%
– Har toppform och svarat för en rad fina 
insatser på sistone. Men det är klart att 
Super Otto inte har sin bästa bit sista 
50 meterna och den här gången har han 
fått ett tråkigt spår, säger Stefan Melander.

12. Pedro Bi U. Ohlsson  2%
– Senast i Norge blev det tvärstopp 
framför honom och han var ursäktad. 
Pedro Bi har mycket fin form men får svårt 
ändå från det här utgångsläget, säger 
Reijo Liljendahl.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 11.
2 140 meter, auto.V75-7

TidsRANKeN
12,6: 2 Zonguldak. 12,8: 6 Naglo’ del Nord. 
13,0: 12 falcon Håleryd. 13,4: 7 Zinedine Bob. 
13,6: 3 maffioso face. 13,7: 10 On Hold. 

1. Västerbo Highflyer D. Redén  2%
– Honom blev det fel för senast. Han håller 
okej form. Nu har vi ett smygläge från 
innerspår. Jag hoppas på tempo och tur 
men är nöjd med pengar, säger Daniel.

2. Zonguldak B. Goop  31%
– Han har varit jättebra på sistone och 
allt är bra efter senaste starten. Han har 
mest ridtränats men verkar jättefin. Han 
har varit stabil i de två senaste starterna 
och vi kör med samma utrustning som på 
sistone, säger Stefan Persson.

3. Maffioso Face J. Takter  2%
Snabb ut och kan få bra lopp. Ett av flera 
skrällbud i loppet.

4. Mind Your Face E. Adielsson  11%
– Han hamnade hopplöst till senast men 
gick ett bra slutvarv – 1.11,0 – med bra 
fart över mål. Läget är spännande och Erik 
får prova framåt direkt. Han borde hamna 
bra till och jag tror att han är med och 
krigar om segern. Ingen ändring, säger 
Lars Friberg.

5. Denim Boko P. Nordström  1%
– Jag ville backa med henne senast men 
hon var för överladdad och hoppade innan 
starten på grund av att jag fick hålla 
i henne så hårt. Hon tappade mycket mark 
och visade 1.13 i 2 000 meter efter det 
och gick riktigt bra. Denim Boko kändes 
jättefin och laddad i jobb efter det. Nu är 
det V75 och finaler dessutom så vi siktar 
på fina slantar bland tuffa hästar. Samma 
utrustning som senast, säger Per.

6. Naglo’ del Nord V. Heiskanen  20%
– Han vann säkert senast och bibehåller 
sin fina form. Jag tror inte att täta starter 
är något som ska påverka honom negativt 
och jag räknar med att han är med och 
krigar om det igen. Inga ändringar, säger 
Veijo Heiskanen.

7. Zinedine Bob P. Ingves  1%
Fick maxutdelning som trea senast. Inte 
enklare denna gång.

8. Quick Razz T. Jansson  1%
– Han har vaknat till på slutet får man 
säga och vi hoppas att det fortsätter på 
den vägen. Nu har vi dock en väldigt tuff 
uppgift med tanke på läget. Men med tur 
kan vi hoppas på fina pengar, det går inte 
att tro på seger såklart. Vi får se vilket 
huvudlag det blir, annars kör vi som 
senast, säger Jakob Croon.

9. Queasy Ö. Kihlström  10%
– Han gjorde ett bra lopp senast sedan 
han fått anfalla från köposition över sista 
långsidan. Det blev helt enkelt väldigt 
långt fram till den vinnande ledaren. 
Utgångsläget nu gör att han behöver ha 
lite klaff på vägen. Har han det och loppet 
körs i ett bra tempo så kan han sluta långt 
framme även denna gång, säger Tommy 
Berghagen i stallet.

10. On Hold M. Jakobsson  14%
– Han var jättefin senast och har blivit 
bättre för varje start han har gjort i år. 
Stämmer det lite på vägen är han inte 
chanslös, varnar Magnus Jakobsson.

11. Aristocat Boko U. Ohlsson  2%
– Han har toppform men det var synd på 
läget. Men det är inte helt uppgivet och blir 
det hårt tempo kan Aristocat Boko dyka 
upp där framme, säger Reijo Liljendahl.

12. Falcon Håleryd J. Untersteiner  4%
– Falcon Håleryd gick bra i Norge senast. 
Det gick inte att besegra Veijo Heiskanens 
Naglo’ del Nord utvändigt om denne. 
Vi fick ett dåligt spår igen och han känns 
bortlottad. Jag får köra på chans härifrån, 
säger Johan Untersteiner.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 10.
2 140 meter, auto.V75-6

TidsRANKeN
14,3: 13 Quick on the draw. 14,4: 11 felicia V.e. 
14,6: 14 Pinyata gel. 14,9: 5 staro Hollywood, 
15 Lynn Palema. 15,2: 6 Trinity Zet. 

1. On Good Terms T. Dalborg  1%
– Hon har varit jättefin efter senast, så 
formen sitter där. Hon öppnar ojämnt men 
är hon fräsch så brukar hon öppna fint och 
så känns det verkligen nu. Hon står sig bra 
i klassen och gick ett fint lopp senast 
i spåren. Vi kör likadant som senast, säger 
Mimmi Elfstrand.

2. Regina Hall S. Söderkvist  1%
– Det blir ingen snabbstart från andra-
spåret och tjänar hon pengar är jag nöjd, 
säger Diederik Meilink.

3. Nirvana Broline D. Olsson  29%
Chanslös mot Trinity Zet sist. Tidig ändå.

4. Hugelinda P. Ingves  1%
Såg fin ut som fastlåst senast. Platsskräll?

5. Staro Hollywood J. Takter  16%
– Var fin senast. Jag tror hon grejar spåret 
även om det inte blev vad jag önskade. Vi 
reser på morgonen för att slippa övernatta 
och jag har en positiv känsla inför loppet. 
Inga ändringar, säger Emma Bjerkås.

6. Trinity Zet B. Goop  28%
– Hon har gjort det bra i flera lopp på rad 
nu och utvecklas hela tiden. Kan öppna 
okej från springspår. Allt är väl hemma 
i jobben, men det är tuffare emot denna 
gång. Inga ändringar och hon är med 
i striden, tror Daniel Redén.

7. No Credit Broline J. Unterstein.  6%
– No Credit Broline gjorde ett bra lopp i 
Halmstad. Jag tror att hon kommer att gå 
vettigt igen och är med och slåss om en 
plats. Hon är inte speciellt startsnabb och 
jag vet inte hur hon kan utnyttja spring-
spåret, säger Johan Untersteiner.

8. Gaia Sund J. Tillman  2%
Form, bra smygläge. Platsbud med klaff.

9. Evy Cape Ö. Kihlström  1%
– Formen är bra, hon har varit ute på 
opassande banor flera gånger på slutet. 
Hon är inte helt stabil i volt, men jag tror 
att hon reder ut det. Jag tror att hon 
kommer att rekordsänka på lördag. Inga 
ändringar, säger Stellan Lundqvist.

10. Alcyone Love M. Hultman  1%
Riktigt bra näst senast. En storrysare.
2 160 m:

11. Felicia V.E. P. Untersteiner 6%
– Felicia V.E. har skött sig jättebra på 
sistone och svarat för bra dagsverken. 
Hon har fått upp självförtroendet och 
öppnat förbättrat från start. Läget är ändå 
chansartat, men om det löser sig är min 
häst tuff till slut, säger Peter Untersteiner.

12. Arby’s Amalia U. Ohlsson  –%
STRUKEN!

13. Quick on the Draw E. Adielsson  4%
– Jag tycker att hon är lite väl lågt rankad. 
Läget är inte bra men jag har i alla fall en 
bra häst som känns finare och finare. Nu 
ska vi köra med en murphybländare och 
urryckare för första gången, upplyser 
Markus Pihlström.

14. Pinyata Gel S. Eriksson  3%
– Hon har formen i stigande och var riktigt 
bra senast men tanke på att hon också var 
med i en tuff öppning. Nu vet jag hur svårt 
det är från tillägg i sådana här fält, mer än 
en outsider är det inte, säger Sören.

15. Lynn Palema L-Å Söderholm  1%
– Har hittat formen och hon vann på bra 
sätt senast. Läget här hoppas vi innebär 
felfri avgång, men samtidigt har hon alla 
att runda och det ska nog till mycket tur 
om allt ska klaffa. Riskerar få för långt 
fram, men kör de tufft kanske vi kan 
komma in i matchen, säger Lars-Åke.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 9.
2 140 meter, volt.V75-5

TidsRANKeN
14,4: 3 royal Prince. 14,6: 2 No gelt face, 
6 scarpia. 14,7: 11 flex Lane. 15,0: 1 daydream 
rapida, 10 fossens Bonus.

1. Daydream Rapida H. Crebas  3%
– Innerspåret är nytt för honom, men jag 
måste prova från början och räknar med 
att han kommer att öppna bra. Formen ska 
inte vara sämre nu än vid segern i försöket 
och vi ska dessutom plocka bort skorna 
för första gången, säger Hans Crebas.

2. No Gelt Face M. Elias  2%
– Allt är bra efter senast och han kan 
öppna rätt bra om man laddar, men jag vet 
inte om vi kan komma till spets. Våra 
hästar är ganska jämna för stunden och 
den som får det bästa loppet kommer att 
vara längst fram. Ingen ändring så vitt jag 
vet, säger Markus Waldmüller i stallet.

3. Royal Prince B. Goop  23%
– Han var till och med lite bättre än jag 
hoppats på i uppvärmningen senast och 
känslan besannades i loppet. Till den här 
starten kommer han att gå barfota runt om 
och jag räknar med en bra insats igen, 
säger Ulf Stenströmer.

4. Il Sånna Ö. Kihlström  13%
– Han är ny i min träning men så här 
långt är allting bra. Il Sånna är 
behandlad och har bara gått två jobb. 
Jag har svårt att ranka mina hästar 
inbördes men jag vet var jag har Royal 
Prince medan Il Sånna så här långt är ett 
oskrivet blad. Det känns som om han är 
en barfotahäst och jag siktar åtminstone 
på barfota bak, men det bestämmer jag 
närmare start, säger Ulf Stenströmer.

5. Breidabliks G.T. C. Lugauer  5%
– Han var godkänd i ett långlopp senast 
och vi var nöjda. Han har gått klart bra på 
slutet. Han öppnade rätt så bra senast 
men vilken position det blir återstår att se. 
Vi tycker att han duger i klassen och jag 
har inte hört något om några ändringar, 
säger Markus Waldmüller i stallet.

6. Scarpia J. Untersteiner  6%
Fullföljde bra bakom Royal Prince senast 
och har visat toppform. Går hela vägen in 
i mål, ett skrällbud om det stämmer.

7. Diamond of’em T. Jansson  2%
– Hon var väldigt bra senast i Gävle. Hon 
har tränat på enligt plan efter det och allt 
verkar bra. Spår lite väl långt ut på vingen 
hon hon är rätt snabb ut, vi kommer dock 
att behöva mycket tur för att vara där 
framme. Vi provar barfota fram och 
urryckare men det blir nog ingen jätte-
skillnad, säger Jakob Croon.

8. Harpos Blue Swede U. Ohlsson  1%
– Slog i vagnen senast och var ursäktad. 
Harpos Blue Swede har fin form men har 
fått ett utgångsläge som gör det svårt att 
tro på honom, säger Reijo Liljendahl.

9. Esprit Boko P. Linderoth  6%
– Hon har gjort det fantastiskt utifrån sina 
förutsättningar men jag begär inte att 
Esprit Boko ska räcka till vinst i det här 
sällskapet. Hon har så här långt gått med 
en fast huva men till den här starten blir 
det troligen ryckbomull, säger Per.

10. Fossens Bonus M. Jakobsson  31%
– Var rätt så lugnt jobbad inför senaste 
starten och behövde det loppet. Han har 
fått ett par jobb efter det och verkar väl-
digt fin. Han känns fräsch och laddad och 
jag tror vi kan vara med långt framme med 
lite flyt, säger Magnus Jakobsson.

11. Flex Lane J. Takter  6%
– Han var inte till sin fördel senast. Flex 
Lane hade ursäkter och kan mycket bättre 
men den här gången har han hamnat illa 
till, säger Lars I Nilsson.

12. Love Palema E. Adielsson  1%
Klen senast och kan bättre. Bortlottad nu.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 8.
2 140 meter, auto.V75-4

TidsRANKeN
12,4: 12 Porthos amok. 13,0: 4 dreams Take 
Time. 13,1: 5 Västerboonthenews, 9 Kash’s 
Cantab, 11 digital Ink. 13,6: 1 montgomery Hill.

1. Montgomery Hill F. Jensen  5%
– Han har fin form och jag kör från början 
för att försöka få en så bra position som 
möjligt. Jag hoppas att Montgomery Hill 
kan ta en bra slant, säger Flemming.

2. Rocky Winner J. Kontio  2%
– Han har visat fin form vid två raka 
andraplatser och fick nu ett spännande 
utgångsläge. Han är i fin form, och trots 
tufft motstånd ser vi positivt på uppgiften. 
Det blir troligen inga ändringar, säger 
Jörgen Westholm.

3. Francais du Gull E. Lindegren  1%
Ursäktad senast. Final nu och tufft emot. 
Får nog ett snällt lopp och seger känns en 
smula långsökt.

4. Dreams Take Time J. Takter  11%
– Det blev fina förutsättningar och senast 
visade Dreams Take Time glädjande nog 
att han hade kvar sin startsnabbhet. Jag 
hoppas på ett bra lopp i främre träffen och 
tror på en bra insats. Jag ska diskutera 
det med Johnny (Takter) och eventuellt 
blir det ett norskt huvudlag, säger Lars I 
Nilsson.

5. Västerboonthenews P. Ingves  27%
– Var ju mycket bra i Halmstad senast och 
det finns inget som tyder på att han ska ha 
sämre form på lördag. Han är snabb ut och 
Peter lär prova för ledningen. Han gick 
barfota bak senast, det är inte omöjligt att 
vi kör barfota runt om den här gången. Det 
här blir ett intressant lopp, säger Lars 
Brindeborg i stallet.

6. Art on Line M. Aho  2%
Visade fortsatt form vid enkel spetsseger 
senast. Serverat i rygg på ledaren då han 
vann försöket före Montgomery Hill. Detta 
är mycket tuffare. Nja.

7. Obi Wan J. Sjunnesson  1%
– Hästen har fin form men har hamnat lite 
väl långt ute på vingen. Obi Wan får för-
söka få en placering i första hand, säger 
Flemming Jensen.

8. Haraldinho K. Haugstad  1%
– Han var klart positiv senast och formen 
är på väg uppåt. Men den här gången är 
Haraldinho bortlottad, säger Stefan 
Melander.

9. Kash’s Cantab E. Adielsson 2%
– Loppet senast är bara att glömma då 
han inte trivdes på banan. Annars känns 
han fin både före och efter det loppet och 
formen ska det inte vara något fel på. Han 
får smyga med den här gången och ta vad 
som bjuds. Han tävlar utan framskor igen, 
säger Ville Karhulahti i stallet.

10. Candor Hall B. Goop  4%
– Han utvecklas hela tiden och har visat 
att han duger mot de bästa. Han borde få 
ett erkännande. Han hade hellre sett 
längre distans men med tanke på formen 
ska han kunna slåss långt framme om en 
plats, men visst kanske det blir svårt att 
vinna. Vi ändrar inget, säger Anton Sverre.

11. Digital Ink Ö. Kihlström  44%
– Örjan (Kihlström) var mycket nöjd med 
Digital Ink senast och tyckte att det 
kändes som han hade mycket krafter 
sparade. Han är fortsatt fin i träningen 
och allt talar för att han gör ett bra lopp 
igen. Fortsättningen tar jag ställning till 
efter lördagen, säger Stefan Melander.

12. Porthos Amok T. Jansson  1%
– Han var klart till sin fördel senast. 
Porthos Amok är uppåt i form men det här 
är ingen speciellt bra uppgift för honom. 
Det krävs nog mycket tur för att han ska 
kunna vara med i segerstriden, säger 
Stefan Melander.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 7.
2 140 meter, auto.V75-3

HH ViHtrorHattHTrinity ZetHöpp-
narHbraHochHsitterHiHledningenH
tidigt.HViHharHinteHsettHbottenH
iHhenneHännuHochHfrånHspetsH
bordeHdetHvaraHenHhyggligH
segerchans.HStaro HollywoodH
ärHbra,HmenHfemtespåretHkanH
innebäraHproblem.

Fördel Goop från spets

vinnaren
6 Trinity Zet är 
tuff och oöm för 
positioner. Vann 
lätt senast utan 
att behöva visa 
allt och tippas 
från gynnsamt 
utgångsläge.

utmanaren
5 Staro Holly-
wood är rejäl 
och slutar långt 
framme om inte 
spåret förstör.

V˚R�RANKiNG
  6 Trinity Zet
  5 Staro Hollywood
14 Pinyata Gel
  3 Nirvana Broline
11 Felicia V.E.
  7 No Credit Broline
  4 Hugelinda
13 Quick on the Draw
10 Alcyone Love
  1 On Good Terms
15 Lynn Palema
  8 Gaia Sund
  9 Evy Cape
  2 Regina Hall

HH Livacious LindyHochHSend 
in the ClownsHkivasHenHbit.H
MenHdenHsomHärHförstHframmeH
avHRocket ZetHochHVacquey-
rasHfårHövertaHkommandot.H
DenHsenareHharHvisatHstigandeH
formHochHkanHvinnaHpåHolikaH
sätt.HKulHidé!

Kul och kapabel spelidé

vinnaren
5 Vacqueyras 
visade bra form 
näst senast och 
sköter han sig 
är känslan att 
han ska vara 
med och kriga 
om segern i en 
öppen final.

utmanaren
10 Djali Boko 
gick med skor 
senast. Nu blir det barfota runt om som vid 
segern i försöket.

V˚R�RANKiNG
  5 Vacqueyras
10 Djali Boko
  6 Talk the Talk
  4 Rocket Zet
  3 Send in the Clowns
11 Super Otto
  2 Livacious Lindy
  8 Angelo Am
  7 Extreme Luca
  9 Certification
  1 Super Ariel
12 Pedro Bi

HH Maffioso FaceHellerHDenim 
BokoHtarHhandHomHledningen.H
MenHingenHavHdemHlärHvaraH
villigHattHsvaraHutHZonguldakH
närHhanHställerHenHfrågaHpåHH
förstaHlångsidan.HOchHärH
denneHlikaHfinHsomHpåHslutetH
blirHhanHsvårHattHstoppa.

Tredje raka i sikte...

vinnaren
2 Zonguldak 
trivs med Björn 
Goop och eki-
paget ska ses 
med bra chans 
att ta tredje 
raka segern 
inom V75. 
Kommer tidigt 
till spets?

utmanaren
6 Naglo’ del 
Nord har hysterisk form och är den som 
känns värst emot.

V˚R�RANKiNG
  2 Zonguldak
  6 Naglo’ del Nord
10 On Hold
  9 Queasy
  4 Mind Your Face
12 Falcon Håleryd
11 Aristocat Boko
  1 Västerbo Highflyer
  3 Maffioso Face
  8 Quick Razz
  7 Zinedine Bob
  5 Denim Boko

HH Il SånnaHharHspetsatHiHdeH
treHsenasteHstarternaHochH
känslanHärHattHhanHkanHtaHenH
längdHpåHstallkamratenHRoyal 
Prince.HBådaHdessaHharHöver-
tygatHvidHförsökssegrarnaHochH
ärHtidigaHbud.HFossens BonusH
gynnasHavHtufftHtempo.

Stallkamrater i duell

vinnaren
4 Il Sånna är en 
av två hästar 
från stall Sten-
strömer som gör 
upp om segern. 
Il Sånnas start-
snabbhet kan 
bli en viktig 
faktor.

utmanaren
3 Royal Prince 
var mycket rejäl 
i V75-debuten senast och blir att räkna 
med igen.

V˚R�RANKiNG
  4 Il Sånna
  3 Royal Prince
10 Fossens Bonus
  9 Esprit Boko
  6 Scarpia
11 Flex Lane
  2 No Gelt Face
  1 Daydream Rapida
  5 Breidabliks G.T.
12 Love Palema
  8 Harpos Blue Swede
  7 Diamond of´em

HH Dreams Take TimeHochH
VästerboonthenewsHkom-
merHattHladdasHförHledningen.H
DenHsomHkommerHditHutanHattH
behövaHoffraHförHmycketHblirH
farlig.HMenHenHutdragenHkör-
ningHgynnarHförståsHDigital 
InkHsomHvaritHfinfinHlänge.

Digital Ink fäller många

vinnaren
11 Digital Ink 
har radat upp 
segrar i Guld 
och trots bak-
spåret får han 
finna sig i att 
vara favoriten 
i den här 
finalen.

utmanaren
5 Västerbo-
onthenews var 
heroisk senast. Här luktar det spets och 
han kan leda hela vägen.

V˚R�RANKiNG
11 Digital Ink
  5 Västerboonthenews
  4 Dreams Take Time
  1 Montgomery Hill
12 Porthos Amok
10 Candor Hall
  7 Obi Wan
  9 Kash’s Cantab
  6 Art on Line
  2 Rocky Winner
  3 Francais du Gull
  8 Haraldinho


