
15fredag 22 maj 2015 TRAV

TidsRANKeN
12,6: 11 mind Your face. 12,9: 1 rocket Zet. 
13,1: 3 arisctocat Boko, 6 Screen Height. 
13,3: 8 Quality Questioned. 13,5: 7 Venkatesh. 

1. Rocket Zet D. Redén  41%
– Jag tycker att han höll het okej senast. 
Det gick väldigt sakta mitt i loppet och 
jag tyckte inte jag hade något annat val 
än att köra fram i dödens, vi hade i alla 
fall inte slutat längre fram om jag suttit 
kvar är känslan. Formen är det inget fel 
på och från det här läget laddar jag vad 
som går från start. Han är klart bättre 
barfota runt om och den här gången är 
det läge för den balansen. Det borde 
vara en bra chans, säger Daniel Redén.

2. Chip Dealer T. Andersen  4%
– Allt är väl. Han gick ett tufft jobb förra 
lördagen och det var bara bra. Han har ett 
bra spår och vi får ladda iväg en bit och se 
om vi kan få en fin resa. Han kommer att 
gå som senast, menar Troels.

3. Aristocat Boko U. Ohlsson 2%
– Han har fått en träningspaus och känns 
fin i jobben. Aristocat Boko trivs bäst när  
han är med där framme direkt så spåret 
var passande för hans del.  Han kommer 
troligen att gå barfota den här gången, 
säger Reijo Liljendahl.

4. Long Night P. Lennartsson  0%
– Han har fått hårdhet av att tävla i Frank-
rike i vinter. Long Night spurtade bra i sin 
första start här hemma och han har fin 
form nu hur långt det nu räcker i Silver-
divisionen, säger Stefan Melander.

5. Oliver Kronos B. Goop 54%
– Var inte till sin fördel senast, jag tror att 
loppet innan satt i benen på honom. Han 
är åtgärdad och har fått ett par tuffa jobb i 
sanden och känns bra, men jag har inte 
kört några snabbare jobb. Jag tror att han 
kommer att göra ett bra lopp och det blir 
optimal balans. Visst det kan det bli tufft 
om Rocket Zet får spets, men  min går bra 
i dödens också, säger Ulf Stenströmer.

6. Screen Height T. Jansson  2%
– Han har varit duktig i tuffa gäng. Screen 
Height gör det bra varje gång och jag tror 
att han kommer att räcka bra också  
i Silverdivisionen, säger Stefan Melander.

7. Venkatesh K. Haugstad 3%
– Var struken för en febersläng senast 
men det var inget allvarligt. Han missade 
inget värt att nämna på det och sköter trä-
ningen på ett bra sätt. Får han ett lopp på 
rulle med bra tempo kan han avsluta vasst. 
Men han är tufft inne och har spår långt ut 
på vingen, säger Tommy Berghagen.

8. Quality Questioned Ö. Kihlström  3%
– Svarade för en bra avslutning senast, 
det var sånär att han hunnit fram till  
tredjepriset. Han gör bra ifrån sig allt som 
oftast och ser fortsatt bra ut. Har fått ett 
dåligt läge, det behövs klaff för att han ska 
kunna vara med och tampas om en plats 
bland de tre, säger Tommy Berghagen.

9. Caliber T.T. J. Takter  0%
– Tanken var att han skulle starta i Köpen-
hamn men han fick en spark i hagen och 
en sårskada. Caliber T.T. var fantastiskt fin 
i fredagsjobbet men han har varit borta ett 
tag och det är risk att han är lite ringrostig, 
säger Fredrik Persson.

10. Stein Daylight L. Witasp  3%
– Han är i toppform och kommer att gå 
barfota bak nu. Platschans om det klaffar, 
säger Leif Witasp.

11. Mind Your Face E. Adielsson  9%
– Han behöver det här loppet inför fina-
lerna nästa helg och det krävs överpace 
för att han ska ha segerchans. Skor som 
vanligt, säger Lars Friberg.

12. Final Oak J. Kontio  –%
STRUKEN!

kommentarer i sista stund 

� Lopp 11.
2 140 meter, auto.V75-7

TidsRANKeN
10,8: 7 maven. 11,0: 6 Papagayo e. 
11,1: 3 Harry Haythrow. 11,3: 10 rocky Winner. 
11,5: 5 Knwos Nothing. 11,9: 4 Standout.

1. Mosaique Face L. Kolgjini  8%
– Han har en helt missvisande rad. 
Mosaique Face är inte långt från topp-
formen och jag ser ljust på möjligheterna 
här. Han höll upp innerspåret när han vann 
Sweden Cup och jag siktar på ledningen. 
Mosaique Face har gått med skor i de 
senaste starterna men nu blir det barfota 
runt om, säger Lutfi Kolgini.

2. Knows Nothing U. Ohlsson  13%
– Han avslutade bra senast och känslan är 
att formen är på väg uppåt för Knows 
Nothing. Hästen är kvick ut och han har 
hovar för att tävla barfota igen, säger Reijo 
Liljendahl.

3. Harry Haythrow K. Haugstad  4%
– Formen är på väg uppåt. Vi har kört jobb 
med honom både förra torsdagen och i 
måndags och så tätt brukar vi inte köra. 
Han har ett bra läge och jag tror att han 
kan få med sig en bra del av priskakan, 
men att han ska vinna det här tuffa loppet 
vågar jag inte hoppas på. Inga ändringar i 
utrustningen jämfört med senast, säger 
Johnny Johansson.

4. Standout P. Lennartsson  3%
– Han var bra i Färjestad där han vann 
med krafter kvar. Senast i Umeå tog han 
stryk av den långa resan och han gillar 
inte heller att börja med ett bakspår. 
Standout fick ett bra spår och jag tror att 
han kommer att göra en bra insats, säger 
Stefan Melander.

5. Creatine R. Bergh  19%
Läs vad Robert Bergh säger i sin krönika 
på annan sida.

6. Papagayo E. B. Goop  7%
Har imponerta väldeliga i årets två starter 
från dödens. En runner upp som kan vara 
en joker i leken, extra intressant att Björn 
Goop kör för första gången.

7. Maven J. Takter  19%
– Spåret är dåligt och Maven är klar för 
Elitloppet till skillnad mot för några 
andra i loppet. Men vi vill vinna alla lopp 
vi är med i och hon kan nog springa rik-
tigt fort på lördag, att det är kort distans 
ska ju vara ett litet plus. Vi får dessuton 
hit en ny ghostvagn från USA och 
meningen är att hon ska tävla med den 
redan den här gången, berättar Tobias J 
Gustafsson i stallet.

8. Panne de Moteur Ö. Kihlström 24%
– Han svarade för en bra comeback senast 
och allt ser bra ut efter det loppet. Efter 
sitt långa tävlingsuppehåll så ska han ha 
haft god nytta av den genomkörare han 
fick senast. Han ställs nu åter mot ett tufft 
motstånd som sig bör och han har också 
fått ett riktigt dåligt utgångsläge. Men en 
häst av Panne de Moteurs klass går det 
dock aldrig att räkna bort men det behövs 
lite tur på vägen, säger Tommy Berghagen 
i stallet.

9. Beer Summit E. Adielsson 2%
– Han var fin senast och formen blir bara 
bättre och bättre för varje start. Han har 
bra ryggar från start och jag tror att han 
kan tjäna fina pengar, även om det blir 
tufft att vinna loppet från bakspåret, posi-
tionerna är så viktiga i dessa lopp. Beer 
Summit kommer att tävla barfota bak som 
vanligt, säger Petri Salmela.

10. Rocky Winner J. Kontio  1%
– Han är i mycket bra slag och gick i mål 
med en del sparade krafter bakom Magic 
Tonight senast. Han har ett svårt läge mot 
bra hästar, men de springer inte ifrån 
honom. Rocky Winner kan tjäna fina 
pengar igen. Inga ändringar, säger Jörgen 
Westholm.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 10.
1 609 meter, auto.V75-6

TidsRANKeN
24,4: 12 eldvin, 14 flex, 15 Hulte magnus. 
24,7: 13 Svall Conrad. 24,8: 9 Titan Tabac. 
24,9: 7 mjölner Komet. 25,0: 11 Cali maks. 

1. Tomtegubben O A Lindqvist  –%
STRUKEN!

2. Tangen Haap B. Karlsson 12%
– Han vann säkert senast utan att tävla 
med optimal balans. Det var snöpligt att vi 
förlorade på Åby näst senast men jag 
hoppas på revansch här. Han ska räknas, 
säger Björn.

3. Åsakjappen R. Nilsson  3%
– Känns bara bättre och bättre och var 
inte tom senast. Men han är som bäst när 
man kör honom på chans och jag tycker 
att han är under utveckling. Vi har fått ett 
intressant läge och med rätt lopp är jag 
inte främmande för att han kan vara farlig. 
På förhand är det den av mina tre på V75 
som känns hetast, säger Roger Nilsson.

4. W.S.Malte Ö. Kihlström  4%
– Håller toppform och har varit bra i varje 
start i år. Han är under utveckling. Han 
kanske kan gå en 25-tid om det stämmer 
under vägen och det bör duga en bit. Han 
kommer att gå barfota runt om nu för 
första gången i lopp. Min bästa chans 
i loppet, meddelar Robert Wilhelmsson.

5. Pingo Ö.K. B. Goop 14%
– Gjorde ett bra lopp trots en lite sämre 
placering senast. Nu ser det bättre ut på 
papperet och han har samma form som 
när han vann på Åby, säger Erik Killingmo.
2 160 m:

6. Mino M. Jakobsson  22%
– Han är i väldigt bra form nu och då duger 
han bra i sin klass. Kommer han bara loss 
i tid så avslutar han bra och jag tror att 
han har bra chans att vara bland de tre 
främsta, säger Hovel Helmen.

7. Mjölner Komet J R Mjölneröd  5%
Utan svar mot Titan Tabac senast. Plats?

8. Lienpilen E. Adielsson 2%
– Håller väldigt bra form,senaste loppet 
ska man inte lägga för stor vikt vid, han 
fick ett tungt lopp och kom bort. Han 
kommer nog att vara lika bra som på slutet 
men det är ett tufft lopp. Han kan nog en 
24-tid, dock, säger Robert Wilhelmsson.

9. Titan Tabac S. Falk  24%
– Han är i väldigt fin form, galoppen 
senast berodde på att han blev lite för 
ivrig. Det är ett tufft lopp, men jag tror 
att vi kan vara med och göra upp om det. 
Inga ändringar, säger Staffan Falk.

10. Järbo Harry J. Kontio 0%
Fin form. Kan vara trea-fyra om det klaffar.

11. Cali Maks J. Kontio 2%
– Vi provade lite nya saker senast men det 
fungerade inte. Jag tror inte det är någon 
fara med formen och han borde vara en 
outsider, säger Jan Ove Olsen i stallet.

12. Eldvin J. Westholm  3%
– Eldvin var godkänd senast, och har 
tränat starkt efteråt. Möter bra hästar men 
han är bra själv också. Vår bästa chans på 
V75, tipsar Jörgen Westholm.

13. Svall Conrad M. Johansson  0%
– Han är lite på väg uppåt rent formmäs-
sigt. Jag har ändrat hans träning senaste 
veckorna, lite mer vässad i intervaller nu, 
och vi hoppas på bättring. Han får smyga 
med och är lika bra i sulky som i monté. 
Vi ändrar inget, säger Robert Wilhelmsson.
2 180 m:

14. Flex T. Jansson  5%
– Var jättefin senast och på kapacitet har 
han nog lite bättre chans än Cali Maks, 
säger Jan Ove Olsen i stallet.

15. Hulte Magnus U. Ohlsson  2%
– Har diffus form, jag ligger lågt, säger Ulf.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 9.
2 140 meter, volt.V75-5

TidsRANKeN
14,1: 5 Tango Lavec. 14,5: 2 danne edel. 15,7: 
1 Ochongo face. 15,8: 3 Tiptoe, 10 digital Circle. 
16,1: 11 digital diamond. 16,3: 6 dream Vision.

1. Ochongo Face E. Lindegren  1%
– Han har aldrig vunnit men är min bästa 
chans under V75. Han har gått bra sista 
tre gångerna och var verkligen vass 
senast. Det var bra i tisdagens jobb och 
formen är fin. Han kommer säkert att 
öppna bättre nu men det blir nog ingen  
jättesnabb start. Vi kör nog barfota bak nu 
och distansen hanterar han. Det kan vara 
en luring, säger Erik Lindegren.

2. Danne Edel U. Ohlsson 12%
– Han nöter på på ett bra sätt. Danne Edel 
fick ett bra spår och han kan nog nöta åt 
sig en plats, säger Reijo Liljendahl.

3. Tiptoe M. Jakobsson  3%
– Jag var nöjd med insatsen senast och vi 
har ett bättre läge den här gången. Jag 
tror att det kan bli spets och sedan släppa 
till Jormas häst och jag hoppas att han 
kan vara bland de tre. Han ska gå med  
jänkarvagn nu och det har han trivts med 
tidigare och så blir det barfota fram, säger 
Sophia Jacobsen.

4. Ajlexes Cubano T. Pettersson  0%
Pausat en dryg månad och borde få svårt 
att räcka till vinst.

5. Tango Lavec J. Kontio  69%
– Var ute i ett tufft gäng senast och gick 
riktigt bra då. Kommer säkert att vara 
ännu bättre nu och han kan öppna bra 
bakom bil. Han hanterar distansen och 
jag tror inte att det blir några ändringar, 
säger Claes-Göran Björkroth i stallet.

6. Dream Vision J. Takter  1%
– En liten gedigen märr som har en bra 
spurt. Dream Vision tränar bra och kan 
hon komma ner i banan och får ett 
smyglopp är hon nog inte helt borta. Inga 
ändringar, säger Fredrik Persson.

7. Zack Hornline J. Strömstedt  0%
Höll bara farten och fick sista pengen 
i V75 senast. Får svårt även denna gång.

8. T.Rex Laday J. Norberg  1%
– Han visade senast att han duger i det 
här sammanhanget. Han är gynnad av 
startmetod och distans och jag kommer 
med en häst i toppform. Chansen får ni 
bedöma, men jag tror på en bra insats. 
Inga ändringar, säger Stefan Johansson.

9. Bison Spiro A-K Rundqvist  2%
– Han gick jättebra senast och börjar 
närma sig toppformen. Vi har ett bättre 
läge än senast och distansen tycker jag är 
en fördel. Bland de tre-fyra främsta borde 
han vara och det kan bli bättre än så 
också. Inga ändringar är planerade, säger 
Anna-Karin Rundqvist.

10. Digital Circle E. Adielsson  3%
– Jag trodde att han skulle vinna senast 
men det gick inte. Med två lopp i kroppen 
borde dock toppformen vara nära. Jag 
anser att 2 640 meter passar bättre än 
kort distans, det var lite därför som jag 
anmälde hit. Eventuellt slänger vi på ett 
helstängt huvudlag nu, säger Glenn Elo.

11. Digital Diamond M. Djuse  0%
Höll bra som tvåa från ledningen senast 
och formen tycks vara bra. Men bakspår 
och V75 är något helt annat. Känns inte 
som något hett bud.

12. Bravo Navarone B. Goop  7%
– Han gjorde ett lopp i Umeå. Han klarade 
resan och övernattningen bra och det 
borde han göra igen. Han har inte fått så 
många lopp i år, vi hoppas att han är ännu 
bättre på lördag. Han har gått jobb efteråt 
och det verkar bra. Det blir inga ändringar 
och förhoppningsvis kör de på lite där 
framme och han kan gå en rejäl repa sista 
700, säger Peter H Sjöberg i stallet.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 8.
2 640 meter, auto.V75-4

TidsRANKeN
13,6: 8 raffinos. 13,7: 7 diamond of’em. 14,0: 
13 I Love Champagne. 14,1: 11 Kicki the dancer. 
14,4: 12 Najad Tilly. 14,6: 15 Ninepoints Lucy. 

1. Cezanne Boko E. Adielsson 3%
– Hon låg på för mycket senast och vi ska 
köra med en pullburk den här gången. Jag 
är osäker på om hon kan hålla ledningen, 
men det brukar vara en fördel att vara med 
i främre träffen den här dagen. Jag är mer 
än nöjd med en plats och det blir lätta skor 
fram, säger Kristofer Jansson.

2. Restless Legs E. Lindegren  0%
– Möter några som är för bra. Hon öppnar 
rejält och jag siktar på ett smyglopp. Hon 
går säkert utan skor och troligen med det 
öppna huvudlaget, men det är inte spikat. 
Hoppas på pengar, säger Erik.

3. Prima Eagle R. Bergh  7%
Läs vad Robert Bergh säger i sin krönika 
på annan sida.

4. Prahda O A Lindqvist  0%
Skaplig form, men för tufft emot.

5. Erica J. Takter  3%
– Erica är i väldigt bra form och trivs när 
hon får vara med där framme, ledningen 
vore önskvärt. Man ska nog inte räkna 
bort henne helt och h¨ller. Inga ändringar, 
säger Li Hanné.

6. Purple Dream O. Kylin-Blom  0%
Segrarna i billilgare lopp. Jagar pengar.

7. Diamond of’em T. Jansson  21%
– Inför starten senast hade hon haft pro-
blem med en hov så jag var tvungen att 
lägga på sulor och det var inte optimalt. 
Nu ser det bättre ut och Diamond of’em 
kommer att gå med samma balans som i 
de tidigare starterna. Hon har så här 
långt gått med ett öppet huvudlag men 
om hon är alltför loj i värmningen kan det 
bli ett halvstängt, säger Jacob Croon.

8. Raffinos Ö. Kihlström  8%
– Jobbar bra här hemma men sviker mig i 
lopp. Vi får köra ett par jobb i veckan och 
se om vi ska ändra något. Jag klurar på 
det och bestämmer mig väl som vanligt på 
lördag förmiddag. Raffinos får visa mer 
innan vi kan tro på henne, säger Roger 
Walmann.

9. Sam Forget S. Eriksson  1%
Nyttig men har lite svårt att avgöra. Peng?

10. Trinity Zet U. Ohlsson  23%
– Hon slog ihop senast och galopperade 
oturligt i kval till Drottningens Pokal, men 
kändes jättebra annars. Trinity Zet är bra i 
ordning och jag tror att hon kommer att 
vara långt framme, det ska vara en bra 
chans. Jag är inne på att testa henne bar-
fota för första gången, säger Daniel Redén.

11. Kicki the Dancer T. Andersen  10%
– Gick okej senast utan att hon var lika 
vass som gången före. Hon kanske hade 
fått träna för mycket innan den starten? 
Nu har vi lättat lite på träningen och jag 
hoppas på en rappare insats. Vi siktar på 
att köra utan skor nu, säger Troels.

12. Najad Tilly J. Kontio  7%
Toppform och spurtstark. Inte golvad!

13. I Love Champagne P. Lennarts  14%
– Hon fick elak press i ledningen senast 
och var lite ursäktad. Jag tror att det 
passar henne lite bättre att anfalla baki-
från och den här gången blir det barfota 
runt om vilket också är en plusvariant, 
säger Per Lennartsson.

14. Monas Ragazza O. Berglin  0%
Form, men mötte enklare gäng senast. Nja.

15. Ninepoints Lucy J. Westholm  3%
– Hon har tränat bra, gick ett rejält jobb 
förra fredagen och var fin. Hon står svårt 
till, men vi har en bra häst för klassen, 
tycker Jörgen.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 7.
2 140 meter, auto.V75-3

HH DetHkanHbliHprecisHsomHpåH
ÅbyHnästHsenastHmedHPingo 
Ö.K.HiHspetsHochHTangen 
HaapHiHrygg.HHDåHstodHform-
starke Titan TabacHmedHfyr-
tioHmetersHtillägg,HnuHstårHhanH
tjugoHmeterHbättreHtillHochHkanH
fällaHsamtliga!

Draget står bättre till

vinnaren
9 Titan Tabac 
är i kanonslag 
och blir giftig 
i det här jäman 
loppet med en 
bra resa.

utmanaren
2 Tangen Haap 
galopperade 
nyligen i seger-
striden i ett 
V75-lopp och 
står lika fint 
placerad nu.

V˚R�RANKiNG
  9 Titan Tabac
  2 Tangen Haap
  6 Mino
  5 Pingo Ö.K.
12 Eldvin
  7 Mjölner Komet
  3 Åsakjappen
11 Cali Maks
15 Hulte Magnus
14 Flex
13 Svall Conrad
  4 W.S. Malte
10 Järbo Harry
  8 Lienpilen

HH DetHblirHsvårtHattHplockaH
enHlängdHpåHRocket ZetHnärH
denneHharHinnerspår.HHanHskaH
tävlaHbarfotaHruntHomHnuHochH
dåHbrukarHhanHvaraHettHsnäppH
vassare.HRinnerHundanHpåH
GävlesHsnabbaHbana?HDetHluk-
tarHdödensHförHOliver Kronos.

Rocket rinner undan?

vinnaren
1 Rocket Zet 
trivs utmärkt i 
ledningen och 
han ska tävla 
barfota runt nu 
vilket är helt 
optimalt för vår 
vinnare.

utmanaren
Segervane och 
tuffe 5 Oliver 
Kronos är åtgärdad efter förra loppet och 
är en av få i loppet som kan vinna den 
tuffa vägen.

V˚R�RANKiNG
  1 Rocket Zet
  5 Oliver Kronos
11 Mind Your Face
  6 Screen Height
  2 Chip Dealer
10 Stein Daylight
  3 Aristocat Boko
  8 Quality Questioned
  7 Venkatesh
  4 Long Night
  9 Caliber T.T.

HH Mosaique FaceHladdasHochH
detHkanHbliHsvårtHförHKnows 
Nothing, Harry HaythrowH
ochHStandoutHattHtaHenHlängd.H
DetHkommerHnogHattHbliHettH
tempostarktHlopp.HDetHharHinteH
MavenHnågotHemotHochHviHtrorH
attHhonHkanHspurtaHhemHdet.

En fartfest att vänta...

vinnaren
7 Maven föll 
verkligen med 
flaggan i topp 
senast på en 
världsrekordtid 
i Köpenhamn. 
Är ute över 
bättre distans 
nu och är ett 
givet segerbud.

utmanaren
5 Creatine har Robert Bergh talat sig varm 
om och med det förra loppet i kroppen kan 
vi få se varför.

V˚R�RANKiNG
  7 Maven
  5 Creatine
  1 Mosaique Face
  2 Knows Nothing
  8 Panne de Moteur
  6 Papagayo E.
  4 Standout
  3 Harry Haythrow
  9 Beer Summit
10 Rocky Winner

HH JormaHKontioHlärHvaraH
offensivHmedHTango LavecH
ochHviHtrorHattHekipagetHsitterH
iHledningenHtidigt.HVälHdärHblirH
hanHsvårHattHbesegraHomHinteH
någonHoffrarHsinHhästHförHattH
sättaHuppHtempot.HBison SpiroH
ärHspurtstark.

Tango dansar undan

vinnaren
5 Tango Lavec 
var ute mot de 
bästa i kullen 
senast och höll 
så när på att 
kvala in till 
finalen av 
Kungapokalen. 
Klass II är lite 
enklare...

utmanaren
9 Bison Spiro är 
en käck travare som man kan vara farlig 
att underskatta.

V˚R�RANKiNG
  5 Tango Lavec
  9 Bison Spiro
12 Bravo Navarone
  6 Dream Vision
  2 Danne Edel
  8 T.Rex.Laday
  1 Ochongo Face
11 Digital Diamond
  3 Tiptoe
10 Digital Circle
  4 Ajlexes Cubano
  7 Zack Hornline

HH Prima EagleHochHEricaHärH
bådaHuteHefterHattHkommaHtillH
ledningenHochHdetHärHenHöppenH
fråga.HDiamond of ’emHprovarH
attHfåHöverta,HmenHhonHärHtuff H
ochHtålHattHgåHiHdödensHockså.H
Tippas.HNajad TillyHharHsinH
bästaHbitHtillHslut.HToppform!

Öppet – stark tipsetta

vinnaren
7 Diamond 
of’em är en tuff 
tjej som tål att 
göra en del av 
jobbet på egen 
hand. Vårt val 
i öppet lopp.

utmanaren
12 Najad Tilly 
är spurtstark 
och vann trots 
ett galoppinslag 
senast. Rundar 
många här.

V˚R�RANKiNG
  7 Diamond of’em
12 Najad Tilly
10 Trinity Zet
  3 Prima Eagle
13 I Love Champagne
11 Kicki the Dancer
  5 Erica
15 Ninepoints Lucy
  8 Raffinos
  1 Cezanne Boko
  9 Sam Forget
14 Monas Ragazza
  2 Restless Legs
  6 Purple Dream
  4 Prahda


