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TidsRANKeN
12,6: 7 Naglo’ del Nord. 12,8: 4 Mind Your face. 
12,9: 8 rocket Zet. 13,1: 12 Super Otto. 
13,5: 2 Quality Questioned. 13,6: 3 Mellby apollo. 

1. Bar Plombier J. Kontio  8%
Kan knappast försvara spets. Behöver tur.

2. Quality Questioned Ö. Kihlström  14%
– Han går väldigt jämnt och säkert hela 
tiden. Han känns bra i jobben och tränar 
på som han ska. Han har fått ett bra läge 
och han öppnar som bekant bra. Däremot 
så blev det ett stenhårt motstånd och det 
är nästan lite finalkänsla över loppet. Jag 
tror det blir svårt för honom att vinna men 
på sin jämnhet kan han nog sluta trea, 
fyra. Han går som han brukar göra, säger 
Stefan Hultman.

3. Mellby Apollo J. Takter  4%
– Han går bra hela tiden men hoppade ju 
senast. Läget är intressant och jag tycker 
att han har lite bättre chans än Aristocat 
Boko med tanke på spåren. Han kommer 
att gå som vanligt och lite chans ska det 
vara, anser Reijo Liljendahl.

4. Mind Your Face E. Adielsson  20%
– Han var jättefin när han vann finalen 
senast och har gjort två starter i Silver och 
vunnit bägge. Läget är okej, men det blir 
ingen ledning. Jag tycker ändå att han 
måste räknas och vi ändrar inget, säger 
Lars Friberg.

5. Royal Fighter J. Tillman  19%
– Det finns lite förklaringar till insatsen 
senast, han gick med ett nytt bett och 
det föll inte väl ut. Nu återgår vi till det 
gamla och han ska ha gått framåt med 
loppet. Jag lägger mig inte i taktiken, 
men tror att han kan utnyttja spåret och 
vi har siktat på det här loppet. Han går 
med skor runt som vanligt. Däremot kör 
vi med urryckare nu, han gick med fast 
huva senast. Jag skulle tro att formen är 
85-90-procentig, säger Per K Eriksson.

6. Aristocat Boko T. Jansson  2%
– Han håller fin form och gick rätt bra 
senast i finalerna. Blir det tempo och han 
hittar ner i ett vettigt läge kan han vara 
med och strida, så helt borta ska han väl 
inte vara. Vi kanske kör barfota bak på 
lördag, säger Reijo Liljendahl.

7. Naglo’ del Nord V. Heiskanen  11%
Galopperade bort sig senast men har ju 
visat toppform före det. Farlig med klaff.

8. Rocket Zet D. Redén  8%
– Han vann faktiskt väldigt lätt senast. 
Men tyvärr är han lite bortlottad den här 
gången och det lutar åt att han får tävla 
med skor. Är han trea, fyra är det bra, 
säger Pär Pergenius i stallet.

9. A. Hannibal Å. Lindblom  4%
– Han vann direkt efter vila och borde ha 
gått framåt lite. Han fungerar bra bakifrån 
och jag får köra lite på chans. Jag tror på 
en bra insats, säger Åke.

10. Greenleaf Slim U. Ohlsson  4%
– Jag var mycket nöjd med vad han pre-
sterade i debuten i min regi och Björn 
tyckte också att det kändes som en riktig 
häst. Greenleaf Slim har fått ett tråkigt 
utgångsläge. Det blir inget offensivt upp-
lägg den här gången men jag blir inte för-
vånad om han är med i den främre träffen, 
säger Ulf Stenströmer.

11. Hamras One More J L Sundgren  1%
– Han möter stenstufft motstånd och från 
spår elva får vi vara nöjda med en liten 
slant. Han går med skor nu, men det gör 
ingen större skillnad, säger Mikael Selin.

12. Super Otto K. Haugstad  4%
– Han gör det riktigt bra och formen kan 
nog inte bli bättre. Men läget för dåligt den 
här gången och vi får nog vara nöjda om 
Super Otto kan plocka en fin slant, säger 
Stefan Melander.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 11.
2 140 meter, auto.V75-7

TidsRANKeN
12,7: 2 djali Boko, 6 Viking va Bene. 
12,9: 10 Cavlin Borel. 13,0: 5 ivar Sånna. 
13,8: 7 attack diablo. 14,1: 9 Screen Height. 

1. Dante Boko L. Kolgjini  6%
Kan en del i ljusa stunder, men möter 
mycket tufft motstånd nu. Är knappast 
vinnaren trots det fina utgångsläget.

2. Djali Boko P. Nordström  15%
– Jag tycker att insatsen senast var fem-
stjärnig. Han har bara jobbat lugnt efter 
det och allt verkar normalt. Han har gått 
en del dressyr-träning och har blivit lug-
nare. Men jag bestämmer ingen taktik 
förrän närmare start. Det är jättebra 
hästar med i loppet, men Djali Boko är en 
av de som kan vinna. Nu kör vi med  
jänkarvagn den här gången, säger Per.

3. Papagayo E. U. Ohlsson  8%
– Gjorde en bra insats i comebacken och 
fick ju bara stryk av Support Justice och 
det är inget att säga om. Papagayo E. är 
snabb ut och borde kunna få en bra resa 
här. Jag tror att vi har bra chans att vara 
bland de tre, säger Jan Kristian Waaler.

4. Lady Broadway J. Koskela  1%
Ute på för djupt vatten nu.

5. Ivar Sånna T. Uhrberg  39%
– Jag tycker att han var strålande i års-
debuten, han avslutade med ett 1.11-
varv och mer än så kunde jag inte 
begära. Han har säkert gått framåt med 
loppet, men meningen är att han ska 
vara på topp längre fram i år, Jubileums-
pokalen är ett stort mål. På grundkapa-
citet tycker jag han måste räknas. Inga 
ändringar, säger Jan Hellstedt.

6. Viking Va Bene E. Adielsson  6%
– Jag var jättenöjd med honom senast och 
han visade att han är tillbaka. Med tanke 
på hur bra han fungerade senast finns det 
ingen anledning att ändra på något i 
utrustningen. Jag har respekt för konkur-
renterna men hoppas att min är med bland 
de tre-fyra främsta, säger Sigbjörn Kolnes.

7. Attack Diablo P. Untersteiner  1%
– Han hade behövt ett bättre utgångsläge 
nu när han möter så fina hästar. Jag är 
nöjd om Attack Diablo får en slant med sig 
hem, säger Peter.

8. Tumble Dust Ö. Kihlström  16%
– Han har tränat på bra sedan senast och 
han har känts bra. Det är första starten 
efter paus och ett byngligt läge på det. Vi 
möter bra hästar och det är bäst att ligga 
lite lågt. Vi har kört 16/1 600 meter som 
snabbast och det var ett bra jobb. Jag har 
inte bestämt utrustning helt men barfota 
fram, meddelar Tomas Malmqvist.

9. Screen Height T. Jansson  1%
– Galoppen senast får jag ta på mig. 
Screen Height har full form men en tuff 
uppgift i det här sällskapet, säger Stefan 
Melander.

10. Calvin Borel C. Lugauer  7%
– Fick tyvärr bakspår mot bra hästar och 
det kommer nog att bli ett roligt lopp att 
titta på. Vi var mycket nöjda med honom 
senast då han gick en 1.12-tid från bak-
spår efter paus och han har tagit loppet 
bra. Det blir en lagom tid mellan starterna 
och jag tror att han gör en vass insats, 
men det är som sagt tufft emot. Inga änd-
ringar, säger Markus Waldmüller i stallet.

11. Rod Stewart C. Eriksson  1%
– Var svårmatchad som fyraåring med 
tanke på hur mycket han hade tjänat, han 
var inte sig själv förra året. Han har varit 
ute i tuffa lopp nu i vintras i Frankrike. Han 
känns bra men den här gången är det tufft 
emot och ett tufft läge. Vi bygger för fram-
tiden och hoppas max på en slant. Han 
gick barfota bak i Frankrike och jag kör så 
jag med, säger Jerry Riordan.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 10.
2 140 meter, auto.V75-6

TidsRANKeN
13,6: 11 Sauveur. 14,0: 6 Send in the Clowns, 
9 Vacqueyras. 14,1: 2 Young farmer. 14,4: 
1 Only in its Class, 5 Usain Henna, 7 West Wing. 

1. Only in its Class Ö. Kihlström  9%
– Han har bara gjort bra insatser på slutet 
och allt har sett bra ut efter förra loppet. 
Men det är debut över distansen och jag 
tror inte att han körs i ledningen. Sauveur 
har imponerat och den får han svårt att 
slå, säger Pär Pergenius i stallet.

2. Young Farmer T. Uhrberg  5%
– Jag tycker att han blir bättre och bättre 
och bär sina pengar bra. Young Farmer är 
hygglig men inte mer från start och  
distansen klarar han utan problem, säger 
Thomas Uhrberg.

3. Asterix Hornline P. Untersteiner  9%
– Han är nyttig och gjorde det bra i den 
senaste starten. Asterix Hornline klarar 
distansen och den här gången kommer 
han att gå barfota runt om, säger Peter 
Untersteiner.

4. Twigs U.Canfly T. Pettersson  1%
– Hon var klart bra senast och hon hade 
varit bra även före det i Frankrike. Hon 
gick intervaller i tisdags och det var allt 
väl. Det är bättre distans nu än senast och 
vi är som sagt nöjda. Vi hoppas på en plats 
kanske i bästa fall, Sauveur slår vi ju inte. 
Vi ändrar inget och hästen är snabb från 
start om man vill det, säger Eva Skantz.

5. Usain Henna O. Svanberg  3%
– Han var förvånansvärt bra senast och 
jag tycker att han har hundraprocentig 
form. Han har idealiska förutsättningar nu 
med lång distans. Det vore intressant att 
komma till ledningen någon gång med 
honom, hur som helst tycker jag att han är 
streckvärd med tanke på att Sauveur har 
spår elva, säger Oskar Svanberg.

6. Send in the Clowns A. Svanstedt  2%
– Han har tränat på efter finalerna senast 
och känns bra. Han fick ett snällt lopp då 
och luckan kom sent så jag begärde inget. 
Distansen är ett plus men läget är lite väl 
långt ut. Han är med och strider i dessa 
gäng nästan alltid och så även nu. Han går 
som senast och vi får se om jag laddar, 
säger Anders Svanstedt.

7. West Wing J. Sjunnesson  2%
– Han har varit ifrån ett par veckor och är 
behandlad under uppehållet. Jag tror att 
han behöver det här loppet innan det är 
full form. Jag tycker inte att han är något 
hett bud. Det blir inga ändringar, meddelar 
Johan Untersteiner.

8. Radieux L. Kolgjini 1%
Spets i tuff öppning och var slagen halv-
varvet från mål. Har rimligtvis gått framåt 
med loppet men har ett tufft läge nu.  
Trea-fyra om det stämmer?

9. Vacqueyras T. Jansson  2%
Fram i dödens i V75-finalerna senast och 
var stum i sista sväng. Lite ursäktad, men 
ska kunna bättre. Vunnit på distansen, 
skrällbud om han löper upp till sitt bästa.

10. Pine Cool D. Olsson  0%
– Han är väldigt bra just nu. Men trea, fyra 
är väl en realistisk förhoppning för Pine 
Cool, säger Stefan Melander.

11. Sauveur Å. Lindblom  62%
– Var mycket fin senast, inte oväntat 
eftersom han har skött träningen bra 
hela vintern. Han verkar ha tagit loppet 
bra och distansen är ett plus. Jag tror 
alltid på chans bakom honom, säger Åke.

12. Tokio Hotel Hall E. Adielsson  4%
– Han är bra och jag tror att han kommer 
att få ett myckert fint år. Tokio Hotel Hall 
har fått ett tråkigt utgångsläge men han 
avslutar vasst och jag blir inte förvånad 
om han är med där framme, säger Ulf 
Stenströmer.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 9.
2 640 meter, auto.V75-5

TidsRANKeN
14,6: 1 Holy Heart, 9 amor Winner. 14,7: 
4 Sebastian Sund, 7 love lini. 14,9: 2 diggers 
elias. 15,0: 5 Te freddo Knick, 10 Carabinieri.

1. Holy Heart J. Takter  15%
– Första loppet i år var han lite seg, men 
det var helt okej med tanke på att det var 
årsdebut. Han var rappare och bättre 
i andra starten och jag var nöjd. Allt är väl 
efter och han borde vara ännu bättre nu. 
Spåret kan vara ett litet minus då han blev 
av med spets från samma läge näst 
senast, men han är rätt snabb ut. Han får 
ett bra lopp oavsett. Barfota runt om och 
öppet huvudlag, säger Claes Svensson.

2. Diggers Elias C J Jepson  4%
Nyttig, men V75 är tuffare. Trea-fyra om 
det stämmer?

3. French Call M J Andersson  0%
– Formen är god, men jag tycker att det är 
alldeles för hårt motstånd och tror inte att 
det är något för spelarna. Jag ser helst att 
hon kommer ner invändigt och får smyga 
med. Vi siktar på att köra minst barfota 
fram, hon är lite vassare när hon tävlar 
utan skor, säger Bengt R Karlsson.

4. Sebastian Sund Ö. Kihlström  22%
– Var lite sämre senast än i starterna 
innan och det var väl inte helt överras-
kande. Han hade stått över en del jobb 
innan då han trampade sig i starten 
innan på Bergsåker. Jag räknar med att 
han kommer göra ett bättre lopp den här 
gången och han känns fin i träningen. 
Han kommer att gå som senast, barfota 
fram, med jänkarvagn och norskt 
huvudlag, berättar Stefan Hultman.

5. Te Freddo Knick T. Jansson  17%
– Han var fin senast i Östersund och det 
var ett bra formbesked inför den här 
starten. Jag tycker att han ska duga bra 
i klassen och helt borta är han nog inte, 
varnar Jimmy Jonsson i stallet.

6. Up to Belle J. Ivanov  1%
Bättre på längre distanser. Kan vara en 
platsskräll om det blir överpace.

7. Love Lini U. Ohlsson  8%
– Han var jättebra senast och inget tyder 
på att formen ska vara sämre den här 
gången. Löser det sig bara från sjunde-
spåret tror jag att han är en av de som är 
med och göra upp om det. Det kan bli  
barfota bak på lördag, hur som helst 
kommer han att gå med lättare balans än 
senast, säger Thomas Lönn.

8. Celebrity Marke J. Kontio  1%
– Formen är bra, men vi hade behövt ett av 
de bättre spåren för att få något med oss 
härifrån. Det blir som vanligt och jag måste 
ligga lågt, säger Mikael Selin.

9. Amor Winner E. Adielsson  7%
– Jag hade ingen känsla alls för Amor 
Winner senast eftersom ha varit småseg i 
träningen. Men han överraskade positivt 
och gick mycket bra. Jag hoppas och tror 
att han kan prestera på samma nivå igen, 
säger Stig H Johansson.

10. Carabinieri P. Untersteiner  20%
– Det är en fin fyraåring. Han stod med 
tillägg senast och var bra som tvåa bakom 
Edge Boko. Carabinieri duger bra i klassen 
och vi siktar på Kungapokalen med honom. 
Han kommer att gå med skor bak den här 
gången, säger Peter Untersteiner.

11. Lillaxel A. Zackrisson  3%
– Jag var nöjd med honom senast, han 
kändes lika bra som tidigare. Nu är det 
500 meter längre och det är en fördel när 
man har det här spåret. Skulle det lösa sig 
blir jag inte förvånad om Lillaxel dyker upp 
långt framme. Inga ändringar, säger 
Anders Zackrisson.

12. Global Newsletter M. Hultman  2%
Får hoppas på en matlapp härifrån.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 8.
2 140 meter, auto.V75-4

TidsRANKeN
10,6: 6 digital ink. 10,9: 8 Obi Wan. 
11,0: 12 porthos amok. 11,3: 2 Oasis Bi. 
11,5: 1 Traveling Man, 9 Nothing but Class. 

1. Traveling Man D. Redén  4%
– Traveling Man gjorde vad han skulle 
senast, han vara bara lugnt tagen inför det 
loppet. Daniel tyckte att han kändes fin i 
travet och den här gången har han fått 
intressanta förutsättningar. Han är snabb 
ut och jag tror att han kommer att köras i 
ledningen. Även om det är ett par tuffa 
hästar emot så kan det vara en outsider. 
Inga ändringar är planerade, säger Pär 
Pergenius i stallet.

2. Oasis Bi J. Takter  13%
– Senast visade han att han tål göra en del 
jobb själv. Oasis Bi känns fantastiskt fin 
men han möter Digital Ink och några andra 
topphästar så i första hand hoppas jag på 
att han är med bland de tre främsta. Jag 
har inte hunnit titta närmare på loppet 
men det känns som om spetsa och släppa 
till Digital Ink är ett bra alternativ om han 
nu hinner förbi Traveling Man. Det blir 
samma utrustning som i de senaste  
starterna, säger Stefan P Pettersson.

3. Rocky Winner J. Kontio  1%
– Rocky Winner gick okej i en tuff V75-
final senast. Fick återigen ett bra start-
spår, men möter några riktigt duktiga  
konkurrenter. Vi är nöjda med en bra 
pengaplacering. Troligen inga ändringar, 
säger Jörgen Westholm.

4. Magic Tonight K. Haugstad  18%
– Han blev het i årsdebuten i Norge från 
dödens. Det är perfekta förutsättningar 
här och vi kör för spets och därifrån ska 
han vara med och segerstrida trots att han 
möter bland annat Digital Ink, säger Ken-
neth Haugstad.

5. Nouvelle Pelle T. Uhrberg  0%
– Han är tolv år och gör det väldigt bra. 
Men här är jag nöjd om Nouvelle Pelle får 
en slant med sig hem, säger Flemming 
Jensen.

6. Digital Ink Ö. Kihlström  56%
– Han fortsätter att sköta sin träning 
utan att imponera men han har ju varit 
hur fin som helst i loppen. Digital Ink 
kommer att göra ett bra lopp igen men 
från det här spåret och med tolv hästar 
på banan kan det lätt bli stora problem. 
Skor och ett öppet huvudlag som vanligt, 
säger Stefan Melander.

7. Thai Broadway U. Ohlsson  0%
– Jag var nöjd med insatsen senast och 
tycker att formen är på rätt väg. Men läget 
är inte det bästa och han möter ett par 
som troligtvis är bra. Jag hoppas bara på 
en premie, säger Trond Anderssen.

8. Obi Wan J. Sjunnesson  1%
– Han är nog den av mina tre hästar 
i loppet som har störst chans att få pengar, 
säger Flemming Jensen.

9. Nothing but Class P. Untersteiner  3%
– Han vann från niondespåret senast och 
då täckte han upp bra från sitt spår från 
början. Nothing but Class känns riktigt fin 
och det känns som om det är hans årstid 
nu. I fjol vid den här tiden gick han 1.09,6 
på Färjestad, säger Peter Untersteiner.

10. Underpaid Hanover E. Adielsson  1%
Positiv som femma senast i det lopp som 
vanns av On Track Piraten. Måste köras på 
chans och räcker knappast till seger.

11. O’Grady F. Jensen  2%
– Han går allra bäst i spets och får svårt 
från det här utgångsläget, säger Flemming.

12. Porthos Amok T. Jansson  0%
– Han går bra varje gång och har topp-
form. Men från tolftespåret känns det lite 
uppgivet för Porthos Amok, säger Stefan 
Melander.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 7.
1 640 meter, auto.V75-3

HH VarkenHOnly in its ClassH
ellerHSend in the ClownsHskaH
gåHiHledningenHöverHdenHhärH
distansen.HDetHkanHbetydaHattH
Young FarmerHellerHUsain 
HennaHsitterHiHfrontHefterH500.H
MenHSauveurHanfallerHsåHfortH
tillfälleHgesH–HblirHsvårtoppad.

En svårstoppad favorit

vinnaren
11 Sauveur har 
tjusat oss 
många gånger 
och det känns 
som att han står 
bra inne i Brons. 
Styrkan är det 
inget fel på.

utmanaren
3 Asterix Horn-
line spurtade 
bra bakom Indi-
gious senast och på lördag ska han tävla 
barfota runt om. Passas.

V˚R�RANKiNG
11 Sauveur
  3 Asterix Hornline
  2 Young Farmer
  1 Only in its Class
12 Tokio Hotel Hall
  5 Usain Henna
  9 Vacqueyras
  4 Twigs U.Canfly
  7 West Wing
10 Pine Cool
  6 Send in the Clowns
  8 Radieux

HH Royal FighterHärHnormaltH
settHsnabbastHfrånHstart,HmenH
Quality QuestionedHochH
Mellby ApolloHkanHställaHtillH
det.HMenHRoyalHFighterHmåsteH
inteHhaHledningenHförHattH
vinnaHloppHochHfårHtipsetHmedH
förraHloppetHiHkroppen.

Spets är inget måste

vinnaren
5 Royal Fighter 
är snabb ut och 
hemmahästen 
ska nog ha 
hygglig chans 
om det förra 
loppet har satt 
sig på rätt sätt.

utmanaren
4 Mind Your 
Face kommer 
från en final-
seger och är stark och oöm. Har samma 
läge nu som senast. Tidigt streck.

V˚R�RANKiNG
  5 Royal Fighter
  4 Mind Your Face
  8 Rocket Zet
  2 Quality Questioned
  7 Naglo’ del Nord
  3 Mellby Apollo
10 Greenleaf Slim
  1 Bar Plombier
  6 Aristocat Boko
12 Super Otto
  9 A.Hannibal
11 Hamras One More

HH Dante BokoHochHDjali 
BokoHöppnarHbådaHbraHochHdetH
kanHgåHfortHförstaH300.HTuffeH
Ivar SånnaHsökerHsigHframåtH
tidigtHochHdödensHärHingenH
katastrof HförHhonomHnärHhanH
ärHiHform.HHanHärHdetHgivnaH
förstastrecket.

Ivar går från alla lägen

vinnaren
Derbytvåan från 
i fjol – 5 Ivar 
Sånna – har nu 
fått en genom-
körare och vi 
förväntar oss en 
stark insats. 
Givet bud trots 
bra motstånd.

utmanaren
6 Viking Va 
Bene satt fast senast och verkar ha funnit 
toppformen. Får Erik Adielsson i sulkyn 
och ska inte underskattas.

V˚R�RANKiNG
  5 Ivar Sånna
  6 Viking Va Bene
  8 Tumble Dust
  2 Djali Boko
10 Calvin Borel
  3 Papagayo E.
  9 Screen Height
  1 Dante Boko
  7 Attack Diablo
11 Rod Stewart
  4 Lady Broadway

HH OmHSebastian SundHskö-
terHsigHsåHmissarHhanHknap-
pastHledningenHochHdärifrånH
blirHhanHinteHlättHattHbesegra.H
Te Freddo KnickHlöperHstorH
riskHattHfåHvandraHiHdödens.H
Love LiniHharHknallformHochH
anfallerHseanastH700Hkvar?

Ørjan från start till mål

vinnaren
4 Sebastian 
Sund har visat 
bra fart för 
klassen och 
sköter han sig 
kan det bära av 
mot spets. 
Säljer sig dyrt 
i så fall.

utmanaren
10 Carabinieri 
spurtade 
mycket fint i comebacken och siktas mot 
Kungapokalen. Bra för klassen...

V˚R�RANKiNG
  4 Sebastian Sund
10 Carabinieri
  1 Holy Heart
  5 Te Freddo Knick
  9 Amor Winner
  7 Love Lini
12 Global Newsletter
11 Lillaxel
  2 Diggers Elias
  3 French Call
  6 Up To Belle
  8 Celebrity Marke

HH Traveling ManHhotarHmedH
attHkörasHiHspets.HochHkanHpåH
såHvisHställaHtillHdetHförHOasis 
BiHochHMagic Tonight.HTvåH
hästarHsomHharHkapacitetHattH
hotaHDigital InkHsomHjagarH
åttondeHrakaHsegern.HHanHärH
svårHattHgåHemotHiHtipset.

”Inken” tar åttonde raka?

vinnaren
Sju raka i Guld. 
Det är svårt att 
tippa något 
annat än 
6 Digital Ink 
som vinnare. 
Och han kan 
göra mycket 
jobb på egen 
hand.

utmanaren
2 Oasis Bi var 
finfin när han vann i Klosterskogen senast 
och på läge och form är han värst emot.

V˚R�RANKiNG
  6 Digital Ink
  2 Oasis Bi
  4 Magic Tonight
  9 Nothing but Class
  1 Traveling Man
12 Porthos Amok
  3 Rocky Winner
  7 Thai Broadway
10 Underpaid Hanover
11 O’Grady
  8 Obi Wan
  5 Nouvelle Pelle


