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Calypso på visad form
HHEnHfelfriHLight BroddeHochH

Buick BroddeHkanHöppna,HmenH
detHärHvälHtveksamtHomHdeHkanH
svaraHutHFonda BokoHförstaHbiten.H
Calypso AmHharHändåHvisatHbästaH
formenHtillsammansHmedHPense 
KlosterHsomHskaHtävlaHmedHryck-
tussarHförHförstaHgången.HLurigt!

Formhäst från ledningen
 HMatchmaker As ellerHCab 

HornlineHtarHhandHomHledningen,H
troligtvisHdenHsistnämndeHochHdetH
ärHdetHviHbaserarHtipsetHpå.HHanH
harHvisatHkanonformHochHverkarH
stark.HOn HoldHstöterHsenastH
varvetHkvarHochHhoppasHpåHdrag-
hjälpHfrånHPanoramic.

Vi tror på en Fighter!
HHJohanHUntersteinerHlåterHväldigtH

sugenHpåHattHköraHiHspetsHmedH
Harry HaythrowHochHhanHkanH
nogHhållaHutHMagic TonigtHsidaH
vidHsida.HFråganHärHomHhanHtarHenH
längdHpåHQuid Pro Quo?HHårtH
tempoHattHvänta,HdetHpassarHRoyal 
FighterHsomHlärHspurtaHvasst!

Ett vasst vapen med Erik
 HEdge BokoHgjordeHbortHsigH

senastHmenHnormaltHsettHskaHhanH
haHbraHchans.HGucci DegatoHlärH
ocksåHprovaHfrånHstartHmenHdetH
krävsHvälHattHEdgeHBokoHgaloppe-
rarHförHattHhanHskaHkommaHtillH
spets?HYmer BrickHärHrejälHochH
gynnasHavHenHsnabbHöppning.

Mycket viktig inledning
HHDeHfemHinnerstaHspårenHärHallaH

snabbaHut.HKänslanHärHattHFurious 
FrancisHharHbraHspetschansHochH
överHkortHdistansHskaHhanHtålaHenH
tuff Höppning.HSpikförslag.HXlnt 
Chili TripelHlärHfåHettHloppHiHdenH
främreHträffenHochHärHettHallvarligtH
hot.HResearchHvidHöverpace?

V75-3� 2 140 meter, volt V75-4� 3 140 meter, volt V75-6� 1 640 meter, autoV75-5� 2 140 meter, auto V75-7� 1 640 meter, auto

VINNAREN
HH3HCalypsoHAm 

kommer till start 
med två raka 
segrar på fina 
tider i bagaget 
och får tipset. 
Känslan är att 
han inte nödvän-
digtvis måste gå 
i ledningen för 
att vara med och 
göra upp om 
segern.

UTMANAREN
HH8HSevilla har Per Nordström höga tankar 

om och han kommer från en lätt seger så 
formen sitter där. Spåret är dock lite lurigt, 
speciellt med tanke på att 1HDynamiteH
Light framför kan vara strulig ibland.

VINNAREN
HH3HCabHHornline 

har visat 
toppform och det 
är rejäl typ som 
kan springa fort 
länge. Kommer 
han till ledningen 
tror vi att han 
har en bra chans 
att hålla undan 
för samtliga.

UTMANAREN
HH10HPajasHFace 

var trea i 
Kungapokalen 
och formen 
verkar vara fortsatt bra inför detta. Han 
kan definitivt bli farlig om han får ett 
vettigt rygglopp.

VINNAREN
 HVi tror att det 

blir en hård 
spetsstrid och 
att hästarna från 
bakspår kan 
komma in i 
matchen. 10H
RoyalHFighter är 
ett litet chans-
tips, men att 
hästen är bra 
nog att vinna 
tvivlar vi inte på.

UTMANAREN
 HFjolårets Elitloppsvinnare 5HMagicH

Tonight ska ha hygglig chans om han 
kommer till ledningen. Men det vankas 
svar invändigt och då blir hästen genast 
lite sårbar.

VINNAREN
HH3HEdgeHBoko 

galopperade bort 
sig som favorit i 
V75 senast. Vi 
ger honom en 
chans till. Läget 
är bra och Stig H 
Johansson hade 
knappast plockat 
ut honom utan 
att vara nöjd 
med hur han 
känns i jobben.

UTMANAREN
 HPeter Untersteiners 5HGucciHDegato 

vann från dödens senast och gången 
innan satt han fast i finalerna med krafter 
sparade. Har haft otur med spåren i V75 
tidigare, men nu kan det vara hans tur.

VINNAREN
 HOvisst, men vi 

baserar tipset på 
att 1HFuriousH
Francis håller 
upp ledningen 
från innern och 
då borde han 
vara den med 
bäst chans att 
vinna loppet. 
Formen ska sitta 
där fortfarande 
enligt stallet.

UTMANAREN
HH2HXlntHChiliHTripel har radat upp bra 

insatser och var etta och tvåa i det förra 
meetinget på V75. Han är snabb ut och 
kommer att få en bra position. Det borgar 
för att han är långt framme igen.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Dynamite Light, A. Kolgjini 16%
– Han är så bra som han visade i ett lopp 
på Solvalla i april. Dynamite Light har 
väldigt stor aktion och jag tror att det kan 
passa bra med innerspåret. Han har chans 
om det inte är några underdjur med i 
loppet. Troligen inga ändringar ännu, säger 
Lutfi Kolgjini.

2 Pense Kloster, P. Untersteiner 18%
– Pense Kloster känns bra och vi provade 
att rycka tussarna i ett banjobb. Det 
fungerade fint och hon kommer att tävla 
med rycktussar.  Hon är inne i en bra 
period och det skulle inte förvåna om hon 
är ännu bättre nu. Jag tror att jag kan 
ladda med henne i från spår två. Om jag 
kommer till ledningen kör jag i spets, säger 
Peter Untersteiner.

3 Calypso Am, S. Söderkvist 21%
– Har vart mycket fin i de två senaste 
starterna och vi kan bara hoppas att 
Calypso Am fortsätter att utvecklas på 
det här fina sättet. Det finns fortfarande 
en hel del att göra balansmässigt men 
den här gången går han precis som 
tidigare. Han galopperade senast i 
voltstart men det var i en omstart och 
första gången skötte han sig perfekt. Det 
är fina hästar emot men jag tror på 
Calypso Am, säger Admir Zukanovic.

4 Buick Brodde, J. Takter 4%
Visat toppform och har ett bra läge. Kan 
vara ett platsbud om det stämmer.

5 Blytung Am, O A Lindqvist 3%
– Han har två raka segrar och knallform 
för dagen. Han kan öppna bra och är 
travsäker och det känns som en häst som 
ska duga på lördagarna. Han gick barfota 
bak senast, nu blir det lätta skor och det 
ska inte vara någon större skillnad, säger 
Rikard Lindh.

6 Jack Bowler, A. Zackrisson 0%
– Han har bra form och gör bra lopp i 
varenda start numera. Han kan öppna 
hyfsat i från start. Det är stentufft emot 
men jag hoppas på fina pengar, säger 
Anders Zackrisson.

7 Fonda Boko, T. Wallin 7%
– Han har hämtat sig fint efter loppet 
senast och har faktiskt aldrig känts bättre 
än vad han gör nu. Fonda Boko är start-
snabb och bör få en bra position från 
springspåret, säger Ulrika Wällstedt.

8 Sevilla, P. Nordström 7%
– Det är en bra rygg och Dynamite Light 
håller sig på benen. Sevilla har vunnit fem 
av sina nio lopp och gjort det mesta rätt så 
här långt. Utvecklas han som jag hoppas 
kan det vara en häst för Derbyt i höst. Det 
blir inga ändringar, säger Per Nordström.

9 Cherie Jaam, S. Boel 0%
Knappast aktuell i V75-sammanhang.

10 Euroncandidamerica, P. Lennartsson 0%
– Han var ursäktad senast. Den här 
gången kommer Euroncandidcamera 
också att vara kraftigt förbättrad med 
loppet i kroppen och han duger i den här 
klassen, säger Stefan Melander.

11 Tadpole, H K Persson 1%
– Han är bra i ordning för dagen men har 
inte fått någon utdelning på sistone. Han 
blev störd till galopp senast. Barfota runt 
om och öppet huvudlag, säger Håkan K.

12 Erik Sting, E. Adielsson 17%
– Han var sjuk senast och kunde inte göra 
sig själv rättvisa. Nu är Erik Sting redo 
igen och kommer säkert att göra ett bra 
lopp. Men läget gör att man ändå inte kan 
vara optimistiskt, säger Clas-Göran 
Björkroth i stallet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Västerbo Arthur, R. Bergh 6%
Läs vad RobertHBergh tror om chanserna i 
sin krönika på annan sida.

2 Matchmaker As, G. Jansson 1%
– Han skulle vara väldigt gynnad av att 
komma till spets där han aldrig förlorat 
och jag gör ett försök, säger Göran.

3 Cab Hornline, P. Lennartsson 16%
– Vi tränade stenhårt i vinter och formen 
kommer mer och mer. Han visade 
framför allt näst senast att han duger i 
de här sammanhangen. Senast vann han 
utan att han behövde bruka sig. Mot-
ståndet är snäppet värre nu men han har 
skön inställning. Det skulle förvåna mig 
om han inte kan öppna bra, säger Per.

4 Baron Max, H. Crebas 0%
Kan bättre än vad han visat på slutet. Nja.

5 Titan Lavec, E. Adielsson 1%
– En fin häst som säkert kommer att vinna 
V75 i sommar. Jag ska blåsa ur honom i 
veckan men tror att han behöver loppet. 
Det blir en form av stängt huvudlag och 
barfota fram, säger Niklas Robertsson.

6 Bula Bula Am, J. Untersteiner 2%
– Håller hysteriskt bra form. Bästa möjliga 
läge och prickar kusen finns det chans till 
spets kanske och det vore det bästa. Hon 
går som på slutet, förutom att vi sätter på 
en spärrcheck, säger Marcus Lindgren.

7 Xlnt Conways Class, J. Lövgren 1%
– Visade bättre form än på länge senast 
och jag var jättenöjd och han har även 
tränat fint efter den starten. Jag vet att 
han fungerar riktigt bra på 2 640 meter, 
men är lite osäker på om tre varv går lika 
bra. Jag vill helst ge honom ett smyglopp 
och tycker inte att motståndet blev så tufft 
som man kunde tro, säger Joakim.

8 Paleo Pride, J. Moberg 3%
– Formen sitter där och har vi den tur som 
krävs så är han inte borta ur segerstriden. 
Han tävlar med skor igen, säger Jonas.
3H160:

9 Livi Edvards, T. Jonsson 0%
Får svårare nu trots bra form. Pengar?

10 Pajas Face, J. Takter 12%
– Han har varit duktig i årets alla starter. 
Det var han även senast, då han öppnade 
och avslutade snabbt. Vi har förhopp-
ningar om att vara med i derbyt och vill ge 
honom ett par stayerlopp. Jag ska prata 
med Johnny Takter om han vill köra i 
jänkarvagn eller inte, säger Lars I Nilsson.

11 Thunder Peak, T. Uhrberg 5%
– Jag har varit nöjd med honom i de två 
senaste starterna. Thunder Peak gillar 
lång distans och även om det är en viss 
galopprisk i voltstart så är tredjespåret det 
bästa för hans del, säger Steen Juul.

12 Panoramic, U. Ohlsson 2%
– Blev fast med rubbet senast. Han trivs 
med distansen och allra bäst är han om 
han får ryggar att gå i. Vi fortsätter med 
skor, säger Stefan Melander.

13 Lillaxel, A. Zackrisson 0%
– Han är mycket bättre än vad raden visar 
och har hittat formen igen. Jag siktar på 
att spara speeden, säger Anders.
3H180:

14 On Hold, M. Jakobsson 38%
– Det är tufft att stå 40 efter. Om det 
stämmer på vägen kan han duga men det 
är inte lätt på sommaren, säger Magnus.

15 Tomorrowland, P. Untersteiner 6%
– Var minst trött i mål av alla senast och 
var ganska okörd. Han gynnas av distan-
sen och känns fin. Har ej bestämt om det 
blir jänkarvagn eller inte, säger Peter.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Global Money, R. Bergh 5%
Läs vad RobertHBergh tror om chanserna i 
sin krönika på annan sida.

2 Quid Pro Quo, E. Adielsson 15%
– Var senast ute i ett försök till Sweden 
Cup och blev där fast med allt sparat. Han 
har sedan haft svårt att komma med men 
han känns bara bra i jobben och formen är 
säkert fortsatt bra. Loppet här ser tufft ut 
men vi har i alla fall fått ett perfekt läge 
och med rätt resa slutar han långt framme. 
Streckar man på så tycker jag att min ska 
med. Barfota, jänkarvagn och stängt 
huvudlag, säger Svante Båth.

3 Caliber T.T., F. Persson 0%
– Han har jättebra form men det spelar 
ingen roll. Han är bara med för att det är 
hemmaplan och skulle han få med sig en 
mindre del av priskakan är jag mer än 
nöjd, säger Fredrik Persson.

4 Harry Haythrow, J. Untersteiner 8%
– Han var riktigt fin senast och formen har 
kommit smygande en längre tid. Jag har 
inte pratat med Johan om taktiken, men 
skulle han komma till ledningen är han väl 
inte helt borta även om han inte hade 
någon chans mot Royal Fighter i ett 
sprinterlopp på Jägersro för inte så länge 
sedan. Vi fortsätter med barfota runt om, 
säger Johnny Johansson.

5 Magic Tonight, K. Haugstad 22%
– Elitloppet blev ingen höjdare. Han var 
klart sämre med loppet från veckan innan. 
Vi kör lite försiktigt här och med en fin 
rygg kan Magic Tonight vara med ganska 
långt framme. Vi får avvakta och se, säger 
Kenneth Haugstad.

6 Reven d’Amour, F B Larsson 1%
Elvaåring i bra slag, men behöver maximalt 
flyt för att kunna kriga om en framskjuten 
placering.

7 Standout, J. Takter 0%
– Insatsen senast var ett klart fall framåt 
för Standout. Han har fin form men den 
här gången är han bortlottad. Troligen 
helstängt huvudlag, balansen blir barfota 
fram, säger Stefan Melander.

8 Tycoon Conway Hall, T. Uhrberg 3%
– Han känns bortlottad den här gången. 
Tycoon Conway Hall kändes lika fin som 
vanligt senast i Oslo men den dagen 
stämde det inte med positionerna för oss, 
säger Steen Juul.

9 B.B.S.Sugarlight, P. Untersteiner 20%
– Han var okej på Bjerke senast men ska 
ändå kunna lite bättre än vad han visade 
då. Det finns inget i jobben som tyder på 
att formen inte sitter där och han har 
vunnit lopp bakifrån tidigare. Skulle vi ha 
lite flyt med löpningsförloppet så räknar 
jag med att han slåss om de främsta place-
ringarna. Vi kör barfota bak igen, säger 
Fredrik Solberg.

10 Royal Fighter, J. Tillman 15%
– Han var en liten besvikelse senast och 
vi gick igenom honom och tog blodprover 
efter det loppet. Inga fel är funna och 
han verkar som vanligt, vi tror att han 
kvävde sig första 600. Läget är ett 
minus men skulle det lösa sig känner jag 
mig aldrig slagen med honom. Troligen 
barfota fram, säger Per K Eriksson.

11 Montgomery Hill, F. Jensen 3%
– Han är i bra form men det går inte att 
begära att han ska kunna slåss om segern 
från det här läget, säger Flemming.

12 Västerbo Highflyer, U. Ohlsson 2%
Orkade inte stå ända hem efter tuff 
öppning senast. Formen är bra, men läget 
är iskallt. Nja.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Sugarboy Petoj, J. Untersteiner 1%
– Var uppanmäld senast och var ute mot 
bra hästar. Han gjorde ett klart godkänt 
lopp trots att han inte fick pengar och 
avslutade runt 1.10,5 sista 700-800 och 
det är ingen fara med formen. Förhopp-
ningsvis får han rygg på Edge Boko. Det 
blir barfota bak, säger Nikolas Karlsson.

2 Deckhand, T. Jonsson 0%
Hemmahäst som är ute på djupt vatten 
den här gången. Får i första hand vara 
nöjd med en slant.

3 Edge Boko, E. Adielsson 52%
– Han galopperade senast och är 
närmast omöjlig att bedöma inför den 
här starten. Men Edge Boko har hög 
kapacitet och kan vara med om han 
sköter sig. Han kommer att gå barfota 
igen, säger Stig H Johansson.

4 Tobacco, K. Haugstad 8%
– Tobacco har ju visat bra form i ett par 
starter och läget blev okej. Han borde 
kunna vara med där framme igen, säger 
Kenneth Haugstad.

5 Gucci Degato, P. Untersteiner 15%
– Han inledde i tredjespår fram till dödens 
men vann lätt i ett billigt lopp senast. 
Gucci Degato har en bra period i sitt liv. 
Han är bara medium ut och det är liten risk 
att han blir hängandes från spår fyra. Jag 
tycker att man ska ta honom på allvar 
säger Peter Untersteiner.

6 Antonio Tabac, V. Karhulahti 1%
– Han galopperade i finalen i Amatör-SM. 
Antonio Tabac gör annars sitt bästa varje 
gång men han har en svår uppgift den här 
gången. Vi kör barfota runt om ifall 
fötterna klarar det efter loppen senast, 
säger Stig H Johansson.

7 Tumble Dryer, C. Eriksson 2%
Blev tempotorsk senast och det är inget fel 
på formen, snarare tvärtom. Tumble Dryer 
hade varit intressat med ett spår lite 
längre in i banan, bara en outsider nu.

8 Diora Sound, A. Zackrisson 0%
– Diora Sund är en jättefin travare. Hon är 
åtgärdad efter senaste starten och har 
stått över jobb. Jag har siktet inställt på 
kval till StoChampionatet med henne och 
jag tror att hon behöver ett par lopp för att 
vara på topp. Jag tycker att det är ett 
öppet lopp, men läget är iskallt, säger 
Anders Zackrisson.

9 Whisky Akema, C. Svensson 2%
– Var inte stort slagen i Norge senast och 
jag var nöjd. Formen är bra och läget 
passar honom bra. Whisky Akema är 
kanske ingen V75-vinnare men jag är inte 
främmande för att han kan vara ett 
platsbud. Inga ändringar, säger Claes 
Svensson.

10 Ymer Brick, K. Ecce 12%
– Jag tycker att han fullföljde bra i 
V75-finalerna senast och han gör sällan 
ett dåligt lopp. Ymer Brick går från alla 
positioner och vi får väl hoppas att det blir 
bra fart på det här loppet. Jag känner mig 
absolut inte slagen trots bakspåret, säger 
Ken Ecce.

11 Lill Hugo, S. Söderkvist 0%
– Han har haft form länge. För tre starter 
sedan satt han fast med alla krafter kvar . 
Han spurtade bra näst senast och vann 
sist. Nu fick han dåligt läge och man får 
köra på chans i från dåliga spår. Det blir 
samma utrustning som vanligt, säger 
Svend Dyhrberg.

12 Dokonjo, M Å Linderoth 0%
Fick ett iskallt läge och får kriga för en 
matlapp härifrån.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Furious Francis, E. Adielsson 38%
– Han galopperade senast och Björn 
trodde att han slog i vagnen och det är 
möjligt att vi återgår till vanlig vagn, men 
inget är bestämt. När det gäller formen 
är den lika bra som tidigare. Skulle han 
hålla upp ledningen ska det vara en bra 
chans, säger Anton Sverre i stallet.

2 Xlnt Chili Tripel, J. Lövgren 17%
– Spåret blev bra och han har ju visat att 
han är en etablerad V75-häst numera. Vi 
har försökt underhålla formen efter förra 
starten och jag tror att den är intakt. 
Hästen går bra från alla positioner och ska 
räknas. Inga ändringar, säger Joakim.

3 Thewayiam Ås, S. Söderkvist 2%
– Han har ryckt upp sig efter kastration 
och varit fin. Men han har ju inte mött så 
här bra motstånd vid segrarna och jag tror 
att han behöver komma ner till sargen för 
att tjäna fina pengar. De två invändiga är 
jäkligt startsnabba och blir svåra att ta sig 
förbi. Även om det blir barfota runt om nu 
tror jag inte att hästen är något för 
vinnarspelarna, säger Ola Samuelsson.

4 Nagini, A. Eklundh 0%
Vinner sällan och hårt emot nu. Inte het.

5 King Sir Kir, C. Svensson 20%
– Vi gick igenom honom efter Solvalla-
starten och han var fräsch och fin i benen 
men däremot var inte halsen helt hundra 
och vi fick medicinera. Han jobbar normalt 
och jag tror att formen är fortsatt bra. Jag 
tror att Furious Francis och Xlnt Chili 
Tripel är värst emot men känner mig inte 
slagen. Eventuellt kör vi vi med skor den 
här gången, säger Claes Svensson.

6 Old Faithful, M. Jakobsson 0%
– Gick jättebra senast efter startgalopp 
och formen är nog så bra som den kan 
vara. Han kan ändå få svårt att räcka så är 
han trea, fyra är vi nöjda, säger Magnus.

7 Shogun D.K., M. Pilenberg –%
STRUKEN!

8 Super Photogenic, K. Eriksson 0%
– Han var bra senast, jag var väldigt nöjd 
den gången och det var bra att han fick en 
perfekt resa. Han har tagit loppet bra men 
spåret var ju tråkigt. Det är normalt sett 
iskallt men har vi tur på vägen så är han 
bra i ordning. Vi backar inte från start, 
sedan får vi se hur det löser sig. Han går 
med skor igen, säger Bo Hellkvist.

9 Mr Hot Shot, J. Takter 4%
– Spåret kan vara ganska bra till Mr Hot 
Shot. Han är egentligen ingen riktigt bra 
sprinter men har rygg på en startsnabb 
häst och jag tycker att det kan vara läge 
att prova att hålla ryggen på ettan. Mr Hot 
Shot gynnas av högt tempo och jag tror att 
han kommer hänga med alldeles utmärkt. 
Eventuellt blir det norskt eller halvstängt 
huvudlag, säger Lars I Nilsson.

10 Research, K. Haugstad 7%
Kom aldrig in i matchen senast. Grymma 
insatser före det och kan vara ett bud om 
det blir hårt tempo.

11 Max Bob, P. Untersteiner 1%
– Max Box fick en skada efter V75-segern 
i fjol och var borta ett år. Han gick bra 
senast och jag tror att han kommer gå bra 
igen men läget är svårt, säger Peter.

12 Pierre, J. Tillman 4%
– Det är en jättekapabel häst som har en 
1.10-tid i kroppen. Det var synd att vi fick 
det här läget, för med ett framspår hade 
jag varit väldigt optimistisk. Nu behöver 
man tur på vägen och det gör att man får 
ligga lite lågt. Även om jag vet att han 
duger fint i klassen, säger Per K Eriksson.

RANKNING
HH3HCalypsoHAm
HH8HSevilla
HH2HPenseHKloster
HH7HFondaHBoko
HH1HDynamiteHLight
12HErikHSting
  4 Buick Brodde
11 Tadpole
10 Euroncandidamer.
  5 Blytung Am
  6 Jack Bowler
  9 Cherie Jaam

RANKNING
HHH3HCabHHornlineH
10HPajasHFace
HH1HVästerboHArthur
14HOnHHold
15HTomorrowland
12HPanoramicHH
   8 Paleo Pride
   6 Bula Bula Am
  7 Xlnt Conways Class
  5 Titan Lavec
  2 Matchmaker As
11 Thunder Peak
   4 Baron Max
 13 Lillaxel
   9 Livi Edvards

RANKNING
10HRoyalHFighter
HH5HMagicHTonight
HH9HB.B.SHSugarlight
HH2HQuidHProHQuo
  4 Harry Haythrow
  1 Global Money
12 Västerbo Highflyer
  7 Standout
  8 Tycoon Conway H.
  6 Reven d’Amour
11 Montgomery Hill
  3 Caliber T.T.

RANKNING
HHH3HEdgeHBoko
HHH5HGucciHDegato
10HYmerHBrick
HH4HTobacco
   7 Tumble Dryer
   9 Whisky Akema
11 Lill Hugo
  6 Antonio Tabac
   1 Sugarboy Petoj
   2 Deckhand
   8 Diora Sund
 12 Dokonjo

RANKNING
HH1HFuriousHFrancis
  2 Xlnt Chili Tripel
10 Research
  5 King Sir Kir
12 Pierre
  3 Thewayiam Ås
  9 Mr Hot Shot
  8 Super Photogenic
11 Max Bob
  4 Nagini
  6 Old Faihtful

 WTIDSRANKEN: 14,0: 3 Calypso Am. 14,5: 2 
Pense Kloster, 4 Buick Brodde. 14,6: 1 Dynamite 
Light. 14,7: 7 Fonda Boko, 8 Sevilla, 11 Tadpole.

 WTIDSRANKEN: 14,4: 15 Tomorrowland. 
14,7: 11 Thunder Peak, 14 On Hold. 15,1: 1 
Västerbo Arthur, 10 Pajas Face.

 WTIDSRANKEN: 10,8: 9 BBS Sugarlight. 
10,9: 10 Royal Fighter. 11,0: 5 Magic Tonight, 12 
Västerbo Highflyer. 11,2: 4 Harry Haythrow.

 WTIDSRANKEN: 13,4: 10 Ymer Brick. 13,7: 
4 Tobacco, 5 Gucci Degato. 13,8: 3 Edge Boko. 
14,1: 1 Sugarboy Petoj. 14,2: 6 Antonio Tabac.

 WTIDSRANKEN: 11,3: 2 Xlnt Chili Tripel. 
11,4: 5 King Sir Kir. 11,8: 10 Research. 12,0: 1 
Furious Francis, 12 Pierre.


