
15fredag 29 maj 2015 TRAV

TidsRANKeN
13,4: 13 mellby Viking. 14,2: 9 Narold Vox. 
14,3: 10 Indigious. 14,4: 4 Order to fly. 
14,5: 12 On Hold, 15 Porthos amok. 

1. Tokio Hotel Hall C J Jepson  3%
– Han hade varit segerfarlig utan strul i 
Örebro senast och har fått ett spännande 
läge. Jag tror att kusken får testa i spets 
om han kan försvara den och hästen är 
stark. Han gick jobb i måndags och kändes 
fin. Han kan vara en spännande outsider, 
säger Ulf Stenströmer.

2. Rocky Egedal Ö. Kihlström  2%
Mycket stark. Skrällbud med Örjan.

3. Mr Looba Looba I. Nurmonen  1%
Trivs på Solvalla. Får ändå kämpigt nu.

4. Order to Fly P. Lennartsson  12%
– Han gjorde bra ifrån sig i ett liknande 
lopp senast och det fanns krafter kvar. Det 
kan vara lite galopprisk från spåret, men 
klarar han starten kan det vara ett 
skrällbud, säger Jimmy Dahlman i stallet.

5. Usain Henna O. Svanberg  4%
– Var jag väldigt nöjd senast, formen är 
lika bra som vid finalvinsten. Jag tror inte 
att någon på start är bättre än min häst, 
säger Oskar Svanberg.
3 160 m:

6. Tomorrowland A. Moilanen  2%
Segervan. Detta är ändå tufft. Trea-fyra?

7. Aghinetti R. Bergh  1%
Se vad Robert Bergh säger i sin krönika på 
annan sida.

8. Marshal Hackstable J. Tillman  0%
– Jagar pengar, säger Stefan Pettersson.
3 180:

9. Narold Vox U. Ohlsson  4%
– Har inte startat på ett par veckor, men vi 
har kört ganska hårt i jobben och han ska 
vara i ordning. Mellby Viking är bra, men 
jag tycker inte att min är sämre än övriga, 
säger Krister Jakobsson.

10. Indigious E. Adielsson  9%
– Vi har haft problem med förkylningar i 
den stallgången där Indigious står och jag 
tror att det var det som satte ner honom 
senast. Han verkar fin igen i träningen och 
jag tror på en bra insats. Distansen är inte 
idealisk för Indigious och han behöver nog 
ett bra lopp om han ska räcka till seger. 
Barfota runt om, säger Stig H Johansson.

11. Candor Hall B. Goop 2%
– Han gör bra lopp hela tiden. Men jag 
tycker att Mellby Viking såg jättebra ut 
senast och det finns ytterligare några tuffa 
emot. Tror att han är någonstans mellan 
trea och femma, säger Anton Sverre.

12. On Hold M. Jakobsson  13%
– Har formen på topp och är jämn och 
stabil på alla vis. Det här är, så klart, ett 
jättetufft lopp så vi smyger med och ser 
hur långt det räcker,säger Magnus.

13. Mellby Viking J. Kontio  37%
– Var bra i återkomsten och borde ha 
gått framåt rejält, det verkar så hemma i 
alla fall. Han ska ha riktigt bra chans att 
vinna som jag ser det. Om han kan vara 
lika bra som förra året? Inte alls omöjligt 
och vi ändrar inget. Bästa chansen på 
V75, tipsar Claes-Göran Björkroth.

14. Alfas da Vinci J. Lövgren  9%
– Han var ju ensam på banan sista 500 
senast och det känns som att han har 
hittat tillbaka till fjolårsformen. Det ska bli 
spännande att se om han får en bättre 
start från ett springspår. Han gick bra i det 
här loppet i fjol, påminner Joakim.

15. Porthos Amok J. Takter 1%
– Har inte hunnit med i sprinterloppen på 
slutet. Han har riktigt fin form och jag tror 
på en bra insats på en distans som passar 
honom utmärkt, säger Stefan Melander.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 11.
3 140 meter, volt.V75-7

TidsRANKeN
12,3: 8 Quick fix. 12,5: 12 Sauveur. 
12,6: 4 jeppas maxi. 12,8: 10 Staro fendi, 
11 Cadabra Tooma. 13,4: 1 relight my fire. 

1. Relight My Fire F. Hamre  0%
– Formen är bra, men jag tror att det är lite 
för tufft emot den här gången. Det opti-
mala vore att få rygg på Jeppas Maxi. 
I sådana fall kan han vara trea, fyra, säger 
Frode Hamre.

2. Shiraz Brodde E. Adielsson  8%
– Var jättefin senast och han verkar bara 
bli bättre och bättre. Allt känns bra även i 
jobben efteråt och toppformen ska vara 
nära nu. Loppet ser dock stentufft ut och 
även om min är bra så blir det säkert svårt 
att vinna. Helt borta är han inte men 
i första hand ser det ut som en platschans. 
Barfota bak, säger Svante Båth.

3. Montdore R. Bergh  5%
Se vad Robert Bergh säger i sin krönika på 
annan sida.

4. Jeppas Maxi T. Jansson  54%
– Han gjorde ett bra lopp senast i 
Örebro. Det tog lite på honom men han 
jobbar okej och jag tror att han ska vara i 
bra form på lördag. Jag är nöjd med 
spåret, vi fick ett bättre läge än de på 
papperet värsta konkurrenterna. Jag vet 
att jag har en bra häst som ska vara med 
och strida om segern. Inga ändringar är 
planerade, säger Robert Ekström.

5. Snoopy D.K. Ö. Kihlström  3%
Höll strålande senast efter att ha hamnat  
i dödens, infångad av Staro Fendi sista 
biten. Örjan får chansen i sulkyn igen. Ett 
platsbud.

6. Västerbo Paymyday B. Goop  1%
– Han gick bra på Vermo senast och har 
inte gjort något dåligt lopp på länge. Men 
det är tufft i finalerna den här helgen och 
kan han tjäna en hygglig slant är det bra, 
säger Reijo Liljendahl.

7. Anastacia Trot J. Kontio  0%
– Anastacia Trot kan vara ett platsbud om 
vi har lite tur med positionerna, säger 
Jorma Kontio.

8. Quick Fix A. Kolgjini  6%
– Han fungerade inte senast. Quick Fix 
kommer att prestera på normal nivå igen 
men läget är inte roligt och jag tror att det 
blir svårt att slå Jeppas Maxi, säger Lutfi 
Kolgjini.

9. Solöns Rangel S. Eriksson  0%
– Hon har ett passande läge då hon ska 
springa på innerspår i sådana här sam-
manhang. De springer inte ifrån henne, 
men det blir givetvis svårt att vinna. 
Formen är det ingen fara med, hon gick 
med skor senast men nu blir det barfota 
vilket är ett plus, säger Sören Eriksson.

10. Staro Fendi P. Untersteiner  3%
– Staro Fendi var lite för laddad senast 
och galopperade av den anledningen. Han 
vann ändå och har gjort tre fina lopp för 
mig. Han var inte optimalt förberedd inför 
loppet senast och bör inte vara sämre nu. 
Läget passar bra åt honom eftersom han 
ändå inte kan öppna från start, säger 
Peter Untersteiner.

11. Cadabra Tooma L A Kolle  0%
Positiv vid skrällsegern på Åby, även om 
han fick ett perfekt lopp. men behöver nog 
liknande klaff för att kunna få med sig 
något härifrån.

12. Sauveur Å. Lindblom  17%
– Han var väldigt bra senast trots att han 
inte vann. Han fick vila lite i hagen efter 
men allt är bra och han har gått sina van-
liga jobb. Nu har vi ett dåligt läge, samti-
digt som en del av de värsta motbuden har 
bättre spår. Men jag har inte gett upp och 
min är ju också bra. Troligen barfota bak, 
barfota runt om väntar vi med, säger Åke.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 10.
2 140 meter, auto.V75-6

TidsRANKeN
13,3: 12 geisha Sund. 13,5: 14 dernier Viking. 
13,6: 15 felicia V.e. 13,8: 11 roxie Lavec. 
14,1:  diamond of’em. 

1. Manilla d’Atout B. Goop  2%
Hyfsad form, kuskplus. Plats som bäst?

2. Najad Tilly Ö. Kihlström  5%
– Hon har lite svårt med bilstart och jag 
tror att det passar bättre med voltstart. 
Det är inget fel på formen och hon står bra 
inne i loppet. Går hon bara iväg felfritt så 
tror jag på bra chans. Barfota runt om nu, 
säger Ari-Pekka Pakkanen.

3. Bascaphi In J. Untersteiner  11%
– Hon har hittat en härlig form och är fin  
i jobben. Hon är mer startsnabb bakom 
bilen men jag kommer att prova från start. 
Det krävs nog minst 1.14-tid för att man 
ska vinna loppet. Jag tycker att hon ska 
räknas, säger Johan.

4. Sam Forget U. Ohlsson  0%
– Jag ska mixtra med utrustningen till den 
här starten och hoppas det ska falla väl ut. 
Vi jagar bara pengar, säger Fredrik Palm.

5. Diamond of’em T. Jansson  8%
– Hon verkar ha tagit förra loppet bra. Det 
är första gången i min regi som hon är med 
i voltstart, men hon är förnuftig. Skulle 
hon hitta till ledningen igen är det inte 
orimligt att tro på chans. Troligtvis inga 
ändringar, säger Jacob Croon.

6. Jennie Lovecroft E. Adielsson  1%
Formen ett frågetecken. Tufft trots Erik.

7. Queen Snowball C. Fajersson  1%
– Insatsen senast var en engångsförete-
else. Hon är uppkollad och allt verkar bra. 
Men det är fifty-fifty om hon går iväg när 
det är voltstart. Sköter hon sig är jag nöjd 
med pengar. Inga ändringar, säger Catrin.

8. Gaia Sund J. Tillman  2%
– Var sämre senast, vi har kollat upp 
henne och åtgärdat henne i några kotor. 
Jag hoppas att hon ska vara i samma form 
som tidigare, i så fall är hon inte helt borta. 
Barfota runt om, säger Jennifer Tillman.
2 160 m:

9. Pinyata Gel S. Eriksson  1%
– Borde kanske ha vunnit senast men det 
fanns förklaringar. Jag tror hon är bättre 
på lördag och skulle det klaffa kan hon 
spurta vasst. Helt uppgiven är jag inte. 
Barfota runt om, säger Sören Eriksson.

10. Stepping for Money S. Söderkv.  2%
Visade uppåtform senast. Står tufft inne 
på pengarna och behöver en hel del flyt.

11. Roxie Lavec F. Jensen 14%
Åkte fram i dödens och avgjorde på snyggt 
sätt senast. Mycket kapabel och utmanar 
om segern hon sköter sig.

12. Geisha Sund R. Bergh  43%
Se vad Robert Bergh säger i sin krönika 
på annan sida.

13. Super Ariel M. Melander  2%
– Hon avslutade ruggigt bra senast och 
det var surt att hon inte hann fram. Men 
det var ett bra formbesked och min häst är 
i form. Hon klarar spåret och med rätt resa 
tror jag inte att hon är borta, säger Ken-
neth Häggström.

14. Dernier Viking P. Ingves  4%
– Jag fick ingen fart på henne senast och 
det blev fel. Hon känns som vanligt och så 
fort hon har travat in sig gör nog Peter slag 
i saken. Hon springer nog 1.12,5 och 
borde vara bland de tre. Inga ändringar, 
säger Admir Zukanovic i stallet.

15. Felicia V.E. P. Untersteiner  3%
– Hon gick bra som trea senast. Hon har 
öppnat bättre på sistone men det är ändå 
risk att vi blir hängande i spåren från det 
här läget. Allt verkar bra med henne för 
dagen. Inga ändringar, säger Peter.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 9.
2 140 meter, volt.V75-5

TidsRANKeN
13,6: 8 Carabinieri. 13,7: 1 ready for more. 
13,8: 7 Napoleon C.d. 13,9: 12 Queer fish. 
14,0: 6 Oscar ribb. 14,1: 5 Love Lini. 

1. Ready for More U. Ohlsson  40%
– Han var bra i måndagens jobb och vi 
har kunnat sikta mot det här loppet ett 
tag. Jag tycker att innerspåret är perfekt 
och det är stallets bästa chans under 
helgen, säger Reijo Liljendahl.

2. Amour du Coglais J. Unterstein.  14%
– Var vi jättenöjda med senast och det var 
gott om krafter kvar då. Han har rätt läge 
nu och är han bara frisk och kry tror jag på 
en bra segerchans. Balansen blir precis 
som senast, det vill säga skor och sedan 
bike och norskt huvudlag. Jag tror inte att 
vi kommer förbi ettan från start och vi 
övernattar ej, säger Marcus Lindgren.

3. Chivas Boko R. Bergh  11%
Se vad Robert Bergh säger i sin krönika på 
annan sida.

4. Royal Prince B. Goop  7%
– Han var lite blek om nosen senast, men 
det visade sig efter loppet att han hade 
slagit upp en hovspricka. Det är läkt nu 
och han var fin i det senaste jobbet. Jag 
räknar med en bra insats och han har visat 
att han duger bra i klassen. Vi får avvakta 
med balansen till närmare start, säger Ulf 
Stenströmer.

5. Love Lini P. Linderoth  0%
– Fick inte travet att stämma senast. Men 
han kändes bra i intervallerna i fredags 
och jag hoppas att han ska vara bättre på 
lördag. Men det är ett riktigt getingbo och 
jag ser gärna att han får ett snällt lopp och 
är nöjd med pengar. Balansen är inte 
bestämd ännu, säger Thomas Lönn.

6. Oscar Ribb K. Haugstad  2%
Imponerade senast, men det var det billi-
gaste försöket. Måste vara ännu bättre nu.

7. Napoleon C.D. P. Ingves  14%
– Han fortsätter att träna bra och satt fast 
med vinstkrafter på Charlottenlund senast. 
Han är komplett och klarar alla distanser. 
Hästen levererar bra insatser varje gång 
och kommer att göra det på lördag också. 
Han ska räknas även om det är flera tuffa 
emot. Nu är det dags för barfota runt om 
och det ska förhoppningsvis kunna ge en 
växel till, säger Lars Brindeborg i stallet.

8. Carabinieri P. Untersteiner  4%
– Han gick inte hela vägen in i mål i finalen 
av Kungapokalen senast. Han blev sexa 
ändå men hade problem med halsen. Han 
har knappast tappat något och jag hoppas 
att tempot i loppet blir högt, säger Peter.

9. Touche J. Juel  1%
– Han utvecklas fint. Niondespåret är bra 
för Touche och jag tror på en bra insats, 
men det kan bli svårt för honom att räcka 
till seger. Inga ändringar, säger Jeppe.

10. Reims Gasti E. Adielsson  1%
– Var sådär senast, han har rest dåligt 
förut och vi tror att det var det som satte 
ner honom. Han känns jättefin i träningen 
och hemmaplan är ett plus. Han är ärlig 
och gör alltid sitt, men det kanske är lite 
plus för vår andra häst i loppet ändå. Skor 
bak, säger Oskar Kylin-Blom i stallet.

11. Love Dancer F B Larsson  2%
– Han var fin i Umeå senast och känns om 
möjligt ännu bättre i jobben nu. Han tål att 
göra en del själv, men det är klart att 
spåret kan sänka honom. Klaffar det 
tycker jag inte att han är sämre än någon 
annan, säger Oskar Kylin-Blom.

12. Queer Fish S. Eriksson  4%
– Formen är bra, det var underlaget som 
ställde till det senast. Han har mycket hög 
kapacitet och vi får förlita oss på att de kör 
ordentligt i täten. Barfota eller inte avgörs 
efter värmningen, säger Sören Eriksson.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 8.
2 140 meter, auto.V75-4

TidsRANKeN
13,0: 3 Västerbo Highflyer, 4 falcon Håleryd. 
13,1: 5 Super Otto, 10 archangel am. 
13,2: 6 greenleaf Slim, 8 Coldtown, 9 rafolo.

1. Bear Dancer U. Ohlsson  3%
– Bear Dancer var jättefin senast, stabil 
och löpvillig. Läget är jag kanonnöjd med 
och han brukar trivas i ledningen. Även om 
det är ett bra lopp så tycker jag inte att 
man ska räkna bort honom helt, säger 
Ulf Stenströmer.

2. Nok’en Fräkert S. Sjunnesson  4%
Fin senast, fick det serverat. Bara outsider.

3. Västerbo Highflyer D. Redén  15%
– De två senaste starterna har Västerbo 
Highflyer gått med muffar men nu åker 
masken på som han hade i V75-finalen 
och vid segern på Solvalla. Då kommer 
han att bli snabbare från början och jag 
kommer att ladda vad det går. Det blir 
inte alltid som man tänkt sig men siktet 
är inställt på att köra i ledningen, säger 
Daniel Redén.

4. Falcon Håleryd J. Untersteiner  17%
– Falcon Håleryd känns fin i träningen och 
från det här läget är det bara att ”gasa”. 
Han är hygglig ut men tar sig inte själv-
mant till ledningen. Det blir optimal utrust-
ning, säger Johan Untersteiner.

5. Super Otto K. Haugstad  7%
– Han fick äntligen en seger senast. Super 
Otto har toppform och skulle det klaffa på 
vägen kan han kanske duga igen. Han går 
utrustad precis som vanligt, säger Stefan 
Melander.

6. Greenleaf Slim B. Goop  14%
– Han pullade bort mycket krafter i sam-
band med omstarterna senast och såg fin 
ut ända fram till 250 kvar. Jag tycker att 
han var ursäktad och formen är intakt, för-
modligen hade han vunnit om första 
starten släppts iväg. Han är allround och 
jag tycker att han måste räknas här. Inga 
ändringar, säger Ulf Stenströmer.

7. Mind Your Face E. Adielsson  10%
– Han blev kvar i kön senast och det var 
för dåligt tempo för att passa Mind Your 
Face. Han behövde också det loppet efter 
att ha stått över litre efter segern på Man-
torp och kommer att vara vassare den här 
gången. På Mantorp svarade han ut Royal 
Fighter och Mind Your Face kan öppna om 
man trycker av honom och det är det väl 
läge för det den här gången. Inga änd-
ringar, säger Lars Friberg.

8. Coldtown J. Kontio  20%
– Han har gjort det bra på slutet och det 
finns inga negativa saker att ta fram inför 
detta. Han ska räknas om det stämmer 
men det var synd på läget, såklart. Det kan 
nog bli barfota runt om på lördag och det 
är ju en väldigt fin häst det här, säger 
Claes-Göran Björkroth i stallet.

9. Rafolo L A Kolle  3%
Visade toppform bakom Falcon Håleryd 
senast. Kan vara ett platsbud om det löser 
sig från bakspåret.

10. Archangel Am L. Kolgijni  6%
– Han har full form och blir det bara hårt 
tempo är Archangel Am bra nog för att 
kliva in i matchen trots det dåliga utgångs-
läget. Han kommer att lättas något till den 
här starten, säger Lutfi Kolgjini.

11. Go Green Pellini P. Ingves  0%
– Han känns jättebra för dagen och är 
mogen att springa en tid runt 1.11,5, men 
det kan nog flera andra också. Läget gör 
att det är svårt att vara optimist. Inga änd-
ringar, säger Lars Brindeborg i stallet.

12. Paparazzi A. Kolgjini  1%
– Hästen har dunderform. Men det känns 
ändå hopplöst för hans del att börja från 
ett så här svårt utgångsläge, säger Lutfi 
Kolgjini.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 7.
2 140 meter, auto.V75-3

HH Jennie LovecroftHärHbraH
frånHstartHochHspetsar.HMenH
denHsomHärHförstHframmeHavH
Bascaphi InHochHDiamond 
of ’emHfårHövertaHspets.H
Geisha SundHkanHinteHväntaH
förHlängeHomHdetHblirHdåligHfartH
–HanfallerHsenastH900Hkvar?

Öppet – vi går på form

vinnaren
12 Geisha Sund 
tycks aldrig 
tappa formen 
och hon är tuff 
och tål tunga 
upplägg. Tippas 
även om det 
brukar vara 
svårt från 
dubbla tillägg.

utmanaren
11 Roxie Lavec 
besitter också 
hög kapacitet

V˚R�RANKiNG
12 Geisha Sund
11 Roxie Lavec
  3 Bascaphi In
  2 Najad Tilly
15 Felicia V.E.
  5 Diamond of’em
10 Stepping for Money
13 Super Ariel
  9 Pinyata Gel
  8 Gaia Sund
  7 Queen Snowball
  6 Jennie Lovecroft
14 Dernier Viking
  4 Sam Forget
  1 Manilla D´Atout

HH Tokio Hotel Hall låterH
sugenHpåHspets,HmenHenHfelfriH
Order to FlyHvillHnogHocksåHhaH
ettHordHmedHiHlaget.HFrånHkönH
börjarHdetHhändaHsakerHredanH
1H400Hkvar,Hsenast,HochHMellby 
VikingHspurtarHnogHlikaHvasstH
somHiHfjol.HSvårstoppadHdå.

En svårstoppad Viking

vinnaren
13 Mellby 
Viking vann 
detta lopp i fjol 
och av intrycket 
senast så har 
man lyckats 
med att toppa 
formen till detta 
lopp igen.

utmanaren
10 Indigious 
svek senast, 
men det fanns 
förklaringar.

V˚R�RANKiNG
13 Mellby Viking
10 Indigious
12 On Hold
  4 Order to Fly
11 Candor Hall
  9 Narold Vox
14 Alfas da Vinci
  1 Tokio Hotel Hall
  2 Rocky Egedal
  5 Usain Henna
  6 Tomorrowland
15 Porthos Amok
  7 Ahginetti
  3 Mr Looba Looba
  8 Marshal Hackstable

HH Relight My FireHärHraskHutH
menHkuskenHharHingenHtankeH
påHattHsvara.HJeppas MaxiH
bordeHkunnaHvaraHdenHsomHfårH
övertaHkommandotHochHfrånH
spetsHblirHhanHinteHlättHattHtaH
sigHförbi.HHanHkanHävenHvinnaH
loppetHpåHettHannatHsätt.

Toppchans för Jeppas

vinnaren
4 Jeppas Maxi 
är en hårding 
som höll bra i 
ett stayerlopp 
senast. Här tror 
vi på tidig spets 
och sedan blir 
han svår att 
komma till tals 
med.

utmanaren
12 Sauveur 
hade fått plats på kupongen om han hade 
haft ett bättre läge. Men spår tolv..?

V˚R�RANKiNG
  4 Jeppas Maxi
12 Sauveur
10 Staro Fendi
  2 Shiraz Brodde
  8 Quick Fix
  3 Montdore
  5 Snoopy D.K.
  1 Relight My Fire
  6 Västerbo Paymyday
11 Cadabra Tooma
  7 Anastacia Trot
  9 Solöns Rangel

HH BådeHReady for MoreHochH
Amour du CoglaisHvillHtillH
spets.HViHtrorHattHdenHförst-
nämndeHkanHhållaHutHdenH
andre.HMenHomHNapoleon 
C.D.HtrycksHavHkanHhanHblåsaH
förbiHbåda.HLurigt,HmenHviHgårH
påHReadyHforHMore.

Ja, vi är redo för mera

vinnaren
1 Ready for 
More har varit 
finalklar länge 
och vi kan nog 
räkna med att 
Reijo Liljendahl 
har satt honom 
i fin författning.

utmanaren
2 Amour du 
Coglais överty-
gade stort vid 
segern på Charlottenlund senast och hade 
tur i spårlottnigen. Med där framme igen.

V˚R�RANKiNG
  1 Ready for More
  2 Amour du Coglais
  3 Chivas Boko
  8 Carabinieri
11 Love Dancer
  7 Napoleon C.D.
12 Queer Fish
10 Reims Gasti
  4 Royal Prince
  5 Love Lini
  9 Touche
  6 Oscar Ribb

HH MångaHsomHärHuteHefterHled-
ningen.HVästerbo Highflyer,H
Falcon HålerydHellerHGreen-
leaf  SlimHsitterHnogHiHfrontH
efterH500Hmeter,HfråganHärHhurH
mycketHdetHkostat?HViHtyckerH
attHVästerboHHighflyerHharH
visatHhärligHform.HChanstips!

Formstarkt chanstips

vinnaren
3 Västerbo 
Highflyer har 
visat kanonform 
även om seg-
rarna har ute-
blivit. Bra läge 
nu och vårt 
roliga drag.

utmanaren
8 Coldtown 
trivs hemma på 
Solvalla och är 
en riktig hårding. Trots åttondespåret 
måste han räknas på allvar.

V˚R�RANKiNG
  3 Västerbo Highflyer
  8 Coldtown
  7 Mind Your Face
  4 Falcon Håleryd
  6 Greenleaf Slim
10 Archangel Am
  5 Super Otto
  1 Bear Dancer
  2 Nok’en Fräkkert
  9 Rafolo
12 Paparazzi
11 Go Green Pellini


