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Ledaren kan rinna undan
HHSomHviHläserHloppetHblirHdetH

Arazi Boko iHledningenHochH
Harry HaythrowHiHryggHpåH
ledaren.HFråganHärHvemHsomHvillHtaH
dödensHochHsättaHuppHtempot.HDetH
skaHiHsåHfallaHvaraHO’GradyHellerH
Rod Stewart.HMenHkänslanHärHattH
AraziHBokoHkanHrinnaHundan.

Tipsettan är riktigt bra
 HUnity KnickHellerHX.FactorHärH

snabbastHfrånHbörjan,HmenHbådaH
dessaHkanHnogHtänkaHsigHattHsläppa.H
SevillaHochHPajas FaceHkommerH
attHprovaHframåtHochHkommerHdenH
förstnämndeHtillHspetsHblirHhanH
svårHattHplockaHned.HPerHNord-
strömHfårHtipsetHiHettHöppetHlopp.

Styrkan tar ut sin rätt
 HPaparazzi M.HochHOrakel Face 

görHuppHomHledningenHochHkostarH
detHinteHförHmycketHförHdenHsenareH
attHkommaHditHärHhanHhetHmedH
tankeHpåHformen.HMenHRapide du 
PommeauHvarHgrymtHfinHsenastH
vidHsegerHöverHtreHvarvHochHkom-
merHattHbliHnärgångenHtillHslut.

Gareth kommer till slut
 HChocolate Gold ochHRobinia 

FaceHkommerHnogHattHladdasHfrånH
startHochHnågonHavHdessaHsitterH
iHspetsHiHförstaHsväng. Gareth 
BokoHnöjerHsigHmedHettHutvändigtH
slaglägeHochHkliverHinHiHmatchenH
senastH600Hkvar.HRhyme BrolineH
ärHfarligHomHdetHlöserHsig.

Fin chans även med skor
 HUsain HennaHvisadeHtoppformH

senastHochHvisadeHattHhanHkanH
vinnaHpåHenHlångspeed.HTränarenH
meddelarHskorHpåHfötternaHdennaH
gångHmenHtrorHinteHattHdetHskaH
påverkaHprestationen.HAlkalizer 
AmHärHvärstHemot?HEllerHkanskeH
Radysin AmericaHfrånHspets?

V75-3� 2 140 meter, auto V75-4� 2 640 meter, auto V75-6� 2 640 meter, voltV75-5� 1 640 meter, auto V75-7� 2 140 meter, auto

VINNAREN
HH3HAraziHBoko 

är härdad 
i Gulddivisionen 
och den här 
årstiden borde 
han kunna 
plocka en och 
annan seger. 
Han är svår att 
plocka längder 
på från start och 
vi tror att det kan 
vara spets och 
slut.

UTMANAREN
HH4HO’Grady visade härlig form senast som 

tvåa och hamnar han i ett vettigt slagläge 
kan hans tunga avslutning tala segerspråk 
den här gången istället.

VINNAREN
HH4HSevilla 

visade tidigt hög 
kapacitet. Spår 
fyra bakom bilen 
borde vara 
passande och 
löper Per 
Nordströms häst 
upp till sitt bästa 
ska han ha god 
chans att vinna 
det här Klass 
II-försöket.

UTMANAREN
HH7HPajasHFace är under stark utveckling 

och kommer säkert att köras offensivt. 
Och blir det inte alltför många spår på 
vägen är han med och krigar om de 
främsta placeringarna.

VINNAREN
HH2HRapideHduH

Pommeau vann 
ett V86-lopp på 
Åby senast. Han 
kutade då en 
1.13-tid över tre 
kilometer så 
styrkan är det 
defintivt inget fel 
på. Han känns 
som ett givet 
streck i loppet.

UTMANAREN
HH6HRockyHEgedal fick aldrig chansen näst 

senast och hade gott om krafter sparade, 
enligt kusken hade man vunnit det loppet 
med lucka i tid. Med en bra start från 
springspåret kan man hamna bra till och 
hästen är tuff över längre distanser.

VINNAREN
HH2HGarethHBoko 

har imponerat 
i de senaste 
starterna och det 
verkar inte vara 
något stopp på 
utvecklingen. 
Från ett bra spår 
kan kusken 
lägga upp 
taktiken som han 
vill och det borde 
vara hästen att 
slå.

UTMANAREN
 HSvante Båth har två fina tvååringar med 

i loppet. 1HRhymeHBroline var starkast i sin 
uttagning och från ett gynnsamt innerspår 
är det ett hett motbud.

VINNAREN
HH3HUsainHHenna 

kommer från en 
seger på V75 
och var mycket 
bra då och vann 
via ett snabbt 
slutvarv i 
1.11-tempo. 
Läget borgar för 
att det ska lösa 
sig på ett vettigt 
sätt och han 
plockar andra 
raka utan strul?

UTMANAREN
HH10HAlkalizerHAm är i toppform och har 

vunnit på både lång och kort distans på 
slutet. Han har rygg på favoriten från start 
och kan bli fint framdragen på slutvarvet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Harry Haythrow, P. Untersteiner 3%
– Harry Haythrow tror jag har nyttig form. 
Vi var nära att få ledningen i Eskilstuna 
och han hade varit långt framme om vi 
kommit dit, säger Peter Untersteiner.

2 Labero Broline, E. Adielsson 2%
– Han satt fast näst senast och halvfast 
senast. Labero Broline är uppåt i form och 
jag tycker att det ser ut som om han skulle 
kunna ta en plats om det klaffar, säger 
Svante Båth.

3 Arazi Boko, C. Eriksson 16%
– Han fick stå en månad efter att han 
blev påkörd på Åby men nu är han fin 
igen och har gjort två bra lopp. Siktet är 
inställt på ledningen och kommer han dit 
körs han där. Arazi Boko har tidigare 
underpresterat på Jägersro men han har 
varit riktigt fin i de två senaste starerna 
där. Det blir barfota runt om om banan 
tillåter det, säger Henrik Södervall.

4 O’Grady, F. Jensen 41%
– O’Grady var riktigt bra senast och har 
hittat formen igen. Vi har ett bättre läge nu 
och jag känner mig inte slagen på förhand, 
säger Flemming.

5 Riff Kronos, P. Ingves 7%
– Han har gått bra i de senaste starterna. 
Jag hoppas att det blir körning från början 
och att Riff Kronos kommer ner i banan. 
Han tillhör väl den hälften av fältet som 
kan vinna loppet. Han har travat bra på 
sistone och det blir troligen så att han får 
göra en start i Frankrike i december. Det 
blir samma utrustning som i de senaste 
starterna, säger Admir Zukanovic.

6 Spring Erom, U. Ohlsson 0%
Pausat. Får svårt att vinna i Guld.

7 Rod Stewart, J. Untersteiner 4%
– Jag hade förhoppningar om att han 
skulle slåss om tredjeplatsen bakom 
Robert Bi och Voltigeur de Myrt senast 
men var inte helt tillfreds med honom. Nu 
fick vi ett spår lite för långt ut på vingen 
för att jag ska vara nöjd och det är risk för 
vingel. Jag ska mest troligt prova ett 
helstängt huvudlag den här gången men 
tror inte att han kommer att vinna loppet, 
säger Jerry Riordan.

8 Barracuda River, J. Takter 0%
Bara utfyllnad, pengar en framgång.

9 Playing Tua, T. Uhrberg 2%
– Hon var bra senast även om det blev lite 
fel under vägen, men så är det ibland. Hon 
börjar närma sig toppformen som det 
känns. Svårt att vinna men en plats 
kanske vi kan hoppas på om det stämmer. 
Om inte banan ställer till det blir det 
barfota runt om, säger Joel Uhrberg.

10 Royal Fighter, J. Tillman 17%
– Jag var mycket nöjd med hans come-
back. Royal Fighter gick med fast huva 
och tunga skor och vann på ett bra sätt. 
Han var fräsch och fin och är bra i ordning 
nu. Det blir ryckhuva den här gången och 
lättare skor och jag är ganska nöjd med 
spåret. Nu slipper vi ladda för ledningen 
och han går bra bakifrån också. Det blir ett 
lopp till och sedan förhoppningsvis en 
final och sedan får vi ta ställning till om 
han ska gå till Frankrike eller ställas in för 
vintervila, säger Per K Eriksson.

11 I Won’t Dance, A. Zukanovic 0%
– Han har hygglig form men hade inte gått 
ut i det här loppet om han hade haft ett 
enda passande lopp. Jag är mycket nöjd 
om han kan ta en slant, säger Admir.

12 Kadett C.D., Ö. Kihlström 2%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
i sin krönika på annan sida.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Rockhampton, P. Untersteiner 5%
– Rockhampton tror jag kan få en fin 
vinter. Han var nedsatt av någon infektion 
under sommaren. Han blir bättre för varje 
start och jag är nöjd med läget, säger 
Peter Untersteiner.

2 Unity Knick, C. Eriksson 2%
– Han gillade inte banan senast, han 
passade inte på den smeten. Han har 
annars bra form och den är på väg uppåt. 
Han ska tävla barfota runt om nu och det 
är spännande, det kan även bli någon form 
av jänkarvagn kanske. Han kan öppna 
bakom bilen men jag låser mig inte vid 
någon taktik, säger Christoffer Eriksson.

3 X.Factor, S. Persson 3%
– Han är någorlunda snabb i väg och fick 
ett bra läge. Han har vilat länge och har 
bara ett lopp i kroppen. Jag tror att han 
kommer att göra ett jättebra lopp men det 
kanske saknas lite. Eventuellt blir det 
barfota fram, säger Stefan Persson.

4 Sevilla, P. Nordström 22%
– Sevilla känns jättefin i träningen inför 
det här loppet. Spåret helt okej och han 
är mer stark än snabb. Sevilla gjorde ett 
jäkla bra lopp senast och jag har höga 
tankar om honom. Min häst vill göra rätt 
för sig och han är ett tidigt streck. Inga 
ändringar, säger Per Nordström.

5 Hank von Håleryd, P. Ingves 2%
Helt okej på V75 senast bakom Day Or 
Night In. Har varit tvåa på distansen förut 
och kan vara en platsrysare.

6 Alfa Light, U. Ohlsson 2%
– Det var lite strul senast när han knäckte 
checkremmen start innan start och den 
blev liet för lång när vi löste problemet. 
Galoppen till slut berodde på det och utan 
den malören hade han troligen blivit tvåa. 
Alfa Light är under utveckling och gynnad 
av distansen men han är nog inget hett 
segerbud, säger Reijo Liljendahl.

7 Pajas Face, J. Takter 33%
– Jag tycker att han varit bra hela tiden, 
men visst har han utvecklats ett snäpp till 
på sistone. Spåret är lite långt ute men det 
blir laddning från start. Jag tycker att han 
visat bra kapacitet för klassen och han 
borde ha lite chans, säger Lars I Nilsson.

8 Scarlets Mirakel, Ö. Kihlström 14%
– Det är en jättefin häst som fick ett 
tråkigt läge men eftersom jag håller honom 
som väldigt bra för klassen ska han räknas 
tidigt ändå. Han är som vanligt efter 
senaste loppet och det blir barfota runt om 
och öppet huvudlag samt vanlig vagn, 
säger Jennie Samuelsson i stallet.

9 Making Love, J. Tillman 1%
Tufft emot och ska normalt sett inte vara 
vinnaren från ett bakspår.

10 Radiation, T. Uhrberg 1%
– Han håller fin form och var ju vass näst 
senast och vi hoppas att han ska vara lika 
bra nu. Distansen är ett plus och med 
tempo kan han vara ganska långt framme. 
Barfota runt om, jänkarbike och helstängt 
huvudlag är det som gäller på nytt, säger 
Joel Uhrberg.

11 Gambino Degato, J. Untersteiner 7%
– Hästen gick bra senast i Eskilstuna och 
jag tycker att det är en trevlig häst. 
Distansen klarar han bra och jag kommer 
att köra försiktigt igen, säger Johan 
Untersteiner.

12 Mellby Caddy, E. Adielsson 2%
– Har vunnit sina lopp på ett bra sätt. Men 
det har varit mycket enklare lopp än det 
här och jag tycker att han känns bortlottad 
den här gången, säger Svante Båth.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Paparazzi M., J. Untersteiner 9%
– Paparazzi M. gjorde sitt jobb vid segern 
senast. Allt är väl i lugna jobb efter segern 
och han är rätt rask i väg. Jag hoppas att 
vi kan vara med där framme, säger Johan 
Untersteiner.

2 Rapide du Pommeau, F. Jensen 20%
– Andraspåret är bra, inte för att han är 
något spetsbud men han sitter i rätt spår 
direkt. Han var duktig vid segern senast 
och jag tror inte att hästen kommer att 
vara sämre på lördag. Han ska kunna 
vara med bland de tre främsta, säger 
Flemming Jensen.

3 Tor Mento, T. Uhrberg 2%
– Han var dålig senast men det berodde 
troligtvis på resan, för han har tränat fint 
efter loppet och jag hoppas och tror att 
han är lika bra som när han var tvåa näst 
senast på Jägersro. Inga ändringar, säger 
Ola Karlsson.

4 Diggers Elias, C J Jepson 2%
Återkom efter vila senast och vann direkt. 
Borde ha gått framåt med loppet och har 
gått bra på V75 tidigare och klarar den 
långa distansen bra. Ett skrällbud?

5 Eagle Shot, C. Eriksson 5%
– Hästen har kanonform och distansen är 
passande för honom. Men han är ny 
i klassen och femtespåret var inget jag 
hade önskat mig. Sammantaget måste jag 
ligga lite lågt på förhand, säger Tomas 
Malmqvist.

6 Rocky Egedal, J. Lövgren 12%
– Jag tyckte att han hade en bra uppgift 
näst senast och hade vi inte blivit fast till 
slut tror jag att vi hade vunnit det loppet. 
Nu är det ett tufft lopp på papperet, men 
jag tycker även att Rocky Egedal är bra för 
klassen och han ska nog streckas på 
kupongen, säger Joakim Lövgren.

7 Orakel Face, A. Kolgjini 28%
– Ett springspår passar bra och jag tror att 
han startar snabbt även i voltstart. Han 
gjorde ett suveränt lopp senast och han 
ser fortsatt fräsch och fin ut. Vi rycker 
bakskorna denna gång och jag är lite 
optimistisk, säger Adrian Kolgjini.

8 Coco de Vie, U. Ohlsson 7%
– Hon är som bekant mycket stark och 
rejäl, men nu har läget blivit chansartat, 
Om det blir rejält tempo och löser sig kan 
hon vara långt framme. Eventuellt barfota 
fram, huvudlaget är inte bestämt, säger 
Stefan Melander

9 U.P.W.Sund, S. Persson 1%
– Han kändes jättefin senast och var bra 
igen. Den långa distansen är ingen 
nackdel. Det blir inga ändringar, meddelar 
Stefan Persson.

10 Digital Product, J. Takter 0%
Inget extra i ett V75-lopp senast. Sämre 
läge nu och borde få svårt igen.

11 Ryan Kronos, Ö. Kihlström 4%
– Det fanns sparat senast och hästen har 
jättefin form. Vi tycker att han blir bättre 
och bättre hela tiden. Lång distans 
fungerar fint men det var ju synd på 
startspåret. Vi ändrar inget och får hopas 
på lite klaff under vägen, säger Jennie 
Samuelsson i stallet.

12 Spirit Real, E. Adielsson 4%
– Han var med i ett konstigt lopp senast 
och avslutade okej som fyra. Det här blir 
första gången vi startar med tio dagars 
mellanrum och jag hoppas att det ska göra 
honom lite vassare. Han gillar normalt sett 
distansen men läget gör att jag inte kan ha 
för stora förhoppningar på honom, säger 
Jerry Riordan.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Rhyme Broline, Ö. Kihlström 14%
– Han är en av mina två som visat styrka 
till slut i loppen. Jag tycker att Gareth 
Boko och Racing Mange ska rankas högre 
än mina efter försöken men blir inte helt 
förvånad om någon av dem vinner, säger 
Svante Båth.

2 Gareth Boko, P. Lennartsson 49%
– Jag är tillfreds med Gareth Boko, tror 
att min häst är 50 meter bättre nu än 
senast vi mötte Jockes häst. Vi reser 
samma dag och det är väl främst resan 
som oroar mig, annars finns det inga 
moln på himlen, säger Per Lennartsson.

3 Racing Mange, J. Lövgren 12%
– Jag var lite förvånad över både tiden 
och sättet som han vann på senast. Jag är 
fullt nöjd om han presterar en liknande 
insats igen. Hästen kan nog öppna om jag 
begär det, men det taktiska har jag inte 
bestämt ännu. Och inga ändringar är 
aktuella jämfört med senaste starten, 
säger Joakim Lövgren.

4 Chocolate Gold, E. Adielsson 8%
– Det är en helt okomplicerad typ och det 
är väldigt nyttigt i de här sammanhangen. 
Chocolate Gold  har rest mycket och för 
hans del är resan inget problem. Det blir 
inga ändringar på mina, jag har svårt att 
ranka dem inbördes, säger Svante Båth.

5 Undine, J. Takter 4%
– Det är en jättefin häst, men räcker inte 
till vinst. Det här vinner Per Lennartsson 
med Gareth Boko. Undine kommer att gå 
med skor och ett öppet huvudlag, säger 
Stefan Melander.

6 Robinia Face, L. Kolgjini 2%
– Var lite seg senast men gjorde ändå ett 
bra lopp. Vi ska prova med rycktussar den 
här gången men det blir svårt att slå 
Gareth Boko. Den här kommer att bli bra 
nästa år, säger Adrian Kolgjini.

7 Peak a Boo, E. Gustavsson 0%
– Hon har tagit loppen på slutet bra och 
det är allt väl. Tufft emot men det är bara 
att köra och hoppas på det bästa. Vi kör 
som senast, utan skor, och så blir det 
helstängt och kanske rycktussar. Min är 
rätt bra bakom bilen men det är svårt att 
säga att man ska ladda med tanke på 
läget, menar Elin.

8 Borups Puma, C. Eriksson 0%
– Borups Puma var inte lika bra som jag 
hade förväntat mig senast och fick ju 
därmed ett sämre spår här i finalen. Jag 
kommer att göra några mindre ändringar 
till den här starten och hoppas i första 
hand att hästen gör ett bra lopp. Det blir 
tufft att vinna, säger Tomas Malmqvist.

9 Unau, A. Kolgjini 2%
– Var snällt tränad inför förra loppet och 
med lopp i kroppen kanske hon kan vara 
bland de tre, säger Adrian.

10 Absolut Gehör, J. Juel 1%
– Det syntes tidigt att det var två hästar 
som var för bra senast och det syntes 
tidigt att Jeppe inriktade sig på tredjeplat-
sen. Hästen är orutinerad och jag har inte 
pressat henne det minsta. Jag tror inte på 
någon vinstchans och en bra premie skulle 
kännas som en seger, säger Peter Jensen.

11 Inga In Heaven, U. Ohlsson 1%
– Galopperade senast och fick ett tufft 
lopp efteråt. Men Inga in Heaven tog det 
på absolut rätt sätt och känns bara bättre 
efter loppet. Hon går med ett helstängt 
huvudlag som senast. Hon är gynnad om 
det blir hårt tempo, säger Fredrik Wallin.

12 Jaanus Tooma, D. Olsson 0%
Känns ett nummer för liten denna gång.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Zinedine Bob, Ö. Kihlström 2%
Startsnabb men vinner alltför sällan. Inget 
hett bud trots spåret och kusken.

2 Radysin America, P. Ingves 13%
– Hon har kommit tillbaka på ett mycket 
bra sätt och vann med krafter kvar senast. 
Hon är i toppform och jag håller henne 
högt. Vi fick ett bra startspår och kusken 
känner henne väl. Av mina fyra på 
kupongen är Radysin America min bästa 
vinstchans, säger Jerry Riordan.

3 Usain Henna, O. Svanberg 45%
– Han har bara gått ett lugnt jobb efter 
förra loppet och det fanns inget att klaga 
på. Det ser ut att vara några tuffa emot, 
men Usain Henna vann med krafter kvar 
senast och jag tror på min häst. Spåret 
är bra, skulle vi bli hängande får jag väl 
glida fram till dödens och se hur det 
utvecklar sig. Kommer att gå med skor 
nu men det ser jag inte som något 
problem. Han hade kunnat gå under 
1.12 senast, säger Oskar Svanberg.

4 Georgia Mae, C. Eriksson 0%
– Hon hade ett bakspår senast och kom 
aldrig riktigt in i det loppet och plågades 
inte till slut av kusken. Nu möter hon tufft 
motstånd igen och jag är nöjd om Georgia 
Mae kan tjäna en en fin peng. Siktet är 
inställt på att köra barfota runt om, säger 
Lars I Nilsson.

5 Bar Plombier, E. Adielsson 14%
– Bar Plombier känns bara bra och 
utgångsläget kunde ha varit sämre. 
Ambitionen är att köra i ledningen men 
han gör bra lopp från alla positioner. Men 
vinstchansen ökar såklart om vi kommer 
till spets. Inga ändringar är planerade, 
säger Eric Martinsson.

6 Huge Star, V. Heiskanen 2%
– Han har toppform och kommer att göra 
ett bra lopp. Huge Star är bäst med ett 
lopp i ryggar och får han det kan han 
mycket väl vinna men han kan lika gärna 
bli femma i ett öppet lopp, säger Veijo 
Heiskanen.

7 October Kronos, P. Untersteiner 1%
– Han var helt okej som trea i Kalmar. Nu 
fick vi ett spår en bit ut på vingen. Inga 
ändringar är planerade, säger Peter 
Untersteiner.

8 Caliber T.T., F. Persson 0%
Ingen riktig vinnartyp och fick dessutom 
ett iskallt utgångsläge. Knappast något för 
spelarna den här gången.

9 Super Otto, P. Lennartsson 0%
– Vi är nöjda med om Super Otto är trea 
eller fyra i loppet. Det blir barfota fram och 
ett helstängt huvudlag, säger Stefan 
Melander.

10 Alkalizer Am, J. Untersteiner 16%
– Han visade allt väl senast i Kalmar och 
fick gå rejäla sista 600 till säker seger. 
Han har fungerat fint på sistone så det 
finns ingen anledning att ändra på något 
i utrustningen. Jag har stor respekt för 
Usain Henna, men vi hoppas ändå kunna 
ge honom en match, säger Peter H Sjöberg 
i stallet.

11 Megamuscle, A. Eklundh 0%
– Megamuscle satt fast för länge i en rygg 
långt bakom Dernier Viking och Calvin 
Borel senast. Formen är bättre än vad 
raden visar men härifrån är det en slant 
som gäller. Barfota runt om är tanken, 
säger Lars I Nilsson.

12 Handsome Knight, J. Takter 1%
Har visat toppform men brukar ha svårt 
när det kommer till V75. Får jaga pengar 
i första hand.
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  9 Super Otto
  7 October Kronos
  1 Zinedine Bob
  4 Georgia Mae
12 Handsome Knight
11 Megamuscle
  8 Caliber T.T.

 WTIDSRANKEN: 13,1: 1 Harry Haythrow, 
5 Riff Kronos. 13,3: 3 Arazi Boko. 13,7: 9 Playing 
Tua. 13,8: 2 Labero Broline, 12 Kadett C.D.

 WTIDSRANKEN: 14,9: 4 Sevilla.  
15,2: 2 Unity Knick. 15,4: 6 Alfa Light. 15,5: 
7 Pajas Face, 10 Radiation, 12 Mellby Caddy.

 WTIDSRANKEN: 13,6: 2 Rapide du 
Pommeau. 13,8: 7 Orakel Face. 14,0: 8 Coco de 
Vie. 14,1: 6 Rocky Egedal.

 WTIDSRANKEN: 14,4: 2 Gareth Boko, 
3 Racing Mange. 14,6: 4 Chocolate Gold, 6 Robinia 
Face. 14,8: 1 Rhyme Broline, 10 Absolut Gehör.

 WTIDSRANKEN: 12,7: 3 Usain Henna.  
12,9: 10 Alkalizer Am. 13,1: 2 Radysin America. 
13,2: 6 Huge Star. 13,4: 9 Super Otto.


