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Redéns stjärna vinner?
HH3HQuickHFix är rask från start 

och kommer att ta hand om 
spetsen. Tveksamt om man kör 
där och kanske kan 4HDreamsH
TakeHTime vara med om kusken 
är aktiv. 9HCallHMeHKeeper tål ett 
offensivt upplägg och 5HAnnaH
MixHvill snabbt till dödens.

Starten avgör mycket...
HH1HPampalo får gälla som 

spetsfavorit om han står på benen 
och det kan vara vinnaren. 5H
PleaseHMrHPlease är inte helt 
säker men har bättrat sig i volt-
start. Räkna med ett offensivt 
upplägg om felfri. 11HPlayboyH
FaceHkommer avsluta starkt.

Nadal krossar allt igen
HH1HSeedorfHO.M.F. kan öppna på 

en bra dag.  2HTrustHLauncher 
kommer att prova och där är inte 
kusken främmande för att svara. 
4HFridericusHkan starta fort 
liksom 6HStarHAdvisorHJoli.         
11HNadalHBrolineHtål tuffa lopp 
– gynnas av tempo.

Tooltime vass senast!
HH3HSalsomaggiore kommer att 

laddas hårt för spets och trasslar 
han inte in benen är det bra 
spetschans. 5HHopeHBo är dock 
vass ut om kusken laddar och kan 
susa förbi. 7HVästerboHArthur tål 
att tuffa på i spåren och 1HBuickH
Brodde har smaskigt läge...

Måla på med bred pensel
HH3HOthelloHFace susar till tät om 

han travar. Vad händer när 4H
FuriousHFrancis ställer en fråga? 
8HKingHSirHKirHbackas inte och 
blir farlig med rygglopp. 1HHeart-
breakerHV.S. tar ingen ledning 
men är vass om luckan kommer.   
2HVerninHStarlightH”flög” senast!
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VINNAREN
HH9HCallHMeH

Keeper har 
överlägsna 
meriter med sju 
segrar på åtta 
starter i år och 
drygt 2,2 
miljoner in på 
kontot. I det lilla 
fältet är bakspå-
ret en mindre nackdel och mycket talar för 
en favoritseger här.

UTMANAREN
HH5HAnnaHMix har inte fått till det ännu i 

Skandinavien. Men formen är i stigande 
och distansen den här gången ett plus och 
en eventuell jänkarvagn vore också en 
intressant förändring. Hon kommer att 
skickas till dödens tidigt.

VINNAREN
HH5HPleaseHMrH

Please har inget 
roligt facit när 
det handlar om 
voltstart och 
spår fem är inte 
optimalt. Men 
han har blivit 
mer stabil som 
valack och 
formen är det 
inget fel på.

UTMANAREN
HH1HPampalo besegrade Please Mr Please 

nyligen efter spets runt om. Han är kvick 
hemifrån och spetsfavorit. Håller han sig i 
rättgångart är han med och kämpar om 
förstaplatsen som det känns. Men det 
finns alltså galopprisk.

VINNAREN
HH11HNadalH

Broline är en 
häst långt utöver 
det vanliga. 
Brukar vinna när 
han står på fyra 
friska ben och så 
var fallet senast i 
Kalmar. Fick då 
en bra resa men 
avgjorde väldigt 
lätt mot blanda 
andra Takethem. 

UTMANAREN
HH6HStarHAdvisorHJoli valde nog fel väg 

senast, hade han fortsatt sin attack hade 
det kunnat bli seger. Nu fick han chansen 
sent men sköt till vasst. Goop upp nu och 
det vore intressant att få ekipaget till tät.

VINNAREN
HH4HTooltime fick 

backa ned i kön 
efter en inled-
ning i tredjespår 
senast. Han flög 
fram den sista 
biten och har 
formen på topp. 
Bör räknas.

UTMANAREN
HH3HSalsomaggi-

ore har två raka 
galopper. Felfri 
är han med i 
segerstriden och 
Adrian Kolgjini är 
överkvalificerad i de här sammanhangen. 
Ekipaget ska ses med ganska god seger-
chans i felfritt lopp.

VINNAREN
 HEtt jämnt och 

öppet lopp som 
innehåller många 
tänkbara 
vinnare. Tipset 
till slut till 4H
FuriousHFrancis. 
Han är kapabel 
om han travar 
och det kan bli 
tidig spets som 
vi läser loppet. 
Men det är klart 
att galopperna på slutet oroar.

UTMANAREN
HH3HOthelloHFace gjorde bort sig med 

galopp, återföll helt enkelt i gamla synder, 
som favorit i lördags. Håller han sig på 
benen kommer han att få ett bra lopp.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Repay Merci, K. Mönster 2%
– Repay Merci är ingen blixt från start, 
men från ett innerspår ska vi förhopp-
ningsvis kunna hamna vettigt till. Han har 
en vass speed och skulle det lösa sig kan 
vi säkert ta oss förbi en del över Axevallas 
långa upplopp. Tanken är barfota runt om, 
säger Knud Mönster.

2 Solvato, S. Söderkvist 9%
– Han fick ett stopp när en häst gick ut 
framför honom i den senaste starten men 
Solvato avslutade mycket bra. Solvato 
hade mycket låg puls efter loppet så 
formen sitter där och den här gången blir 
det ett offensivt upplägg. Inga ändringar är 
planerade, säger Admir Zukanovic.

3 Quick Fix, A. Kolgjini 3%
– Quick Fix har inte levererat på slutet, 
men senast var det utan egen förskyllan 
då han gick sig torsk på den lösa banan. 
Nu har han ett vettigt läge, men det är inte 
hans distans och dessutom gäller tufft 
motstånd. Kan han sluta topp tre är jag 
nöjd och det blir skor fram igen, säger 
Adrian Kolgjini.

4 Dreams Take Time, P. Untersteiner 3%
– Dreams Takes Time galopperade 
oförklarligt i comebacken. Jag vet inte om 
han snubblade till, men galoppen kom 
överraskande. Jag tror att han gör en bra 
prestation, säger Peter Untersteiner.

5 Anna Mix, E. Adielsson 9%
– Har inte gynnats av hur loppen körts på 
slutet och vi hoppas det blir mer passande 
nu. Men Anna Mix gick bra senast och 
framför allt gick hon rakt och fint i vagnen 
och kunde tävla utan sidostänger. Det gör 
att vi kanske provar henne i en jänkarvagn 
den här gången. Distansen är en fördel 
och det blir ett offensivt upplägg. Jag 
hoppas och tror att Anna Mix är sämst 
tvåa den här gången, säger Sofia Arons-
son som tränar.

6 Tumble Dust, C. Eriksson 1%
– Tumble Dust är det bara bra med, han 
känns mycket bättre och är på rätt väg. Nu 
gäller tuffa kamrater, men jag tror att han 
kommer göra ett bra lopp och är säkert 
med där framme, inga ändringar, säger 
Tomas Malmqvist. 

7 On Hold, M. Jakobsson 3%
– On Hold var trög i Norge, men behöver 
sitt körspö och det är samma sak i jobb. 
Jag körde fort igår och han kändes som 
vanligt varför formen verkar sitta där. Det 
blev ett tufft lopp och läget lurigt, jag har 
lite svårt att räkna på det taktiska och vi 
får se hur det kan tänkas lösa sig. Det 
enda jag kan säga är att min häst kommer 
att göra ett bra lopp och sedan får vi se 
hur långt det räcker. Inga ändringar, säger 
Berne Gustafsson. 

8 Spring Erom, B. Goop 8%
– Vi körde mot Mellby Viking senast och 
det gjorde att Harry fick en lucka. Men 
med facit i hand fattades det nog lite i 
Spring Erom den dagen och han kommer 
att vara vassare den här gången. Han 
spurtar bra över Axevallas långa upplopp 
om han fått ett rygglopp och jag tror på en 
bra insats. Han har gått barfota några 
gånger men jag har inte sett någon effekt 
och det blir skor, säger Dan Widegren.

9 Call Me Keeper, Ö. Kihlström 63%
– Han känns som han ska efter senast. 
Call Me Keeper gillar den här långa 
distansen och han är ingen blixt från 
start så det är närmast en fördel att han 
slipper vara med i rusningen. Han går 
utrustad som i de senste starterna och 
ska ha chans att vinna även om det är en 
del tuffa emot, säger Daniel Redén.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Pampalo, B. Goop 23%
– Pampalo har spännande läge och jag 
hoppas att han kan utnyttja det. Han är lite 
känslig när man ska korrigera honom och 
senast kom han inte förbi och galopperade 
när Örjan (Kihlström) tog i honom. Han 
står tufft inne i loppet men duger bra i 
klassen och om han kommer till ledningen 
testar vi där, säger Ulf Stenströmer.

2 Wirano Chip, N. Stenquist 1%
Öppnar snabbt från start.

3 Flo Rida Sea, H. K Persson 8%
– Flo Rida Sea floppade senast, men 
känns fin och fick ett bra läge. Han är hur 
snabb som helst från start och sedan är 
det upp till kusken att lägga upp det 
taktiska. Jag tror mig ha en häst som kan 
vinna på V75 och inga ändringar är 
planerade, säger Henrik Södervall. 

4 Scarlet Ribb, U. Ohlsson 8%
– Han håller den fina formen och spåret 
tror jag att han ska klara av. Det blir väl 
vanlig vagn nu men i övrigt går han som på 
slutet. Han duger en bit i klassen, menar 
Reijo Liljendahl.  

5 Please Mr Please, V. Heiskanen 24%
– Han har galopperat en hel del men har 
känts stabil på sistone och jag hoppas 
att han klarar femtespåret. Please mr 
Please har fin kapacitet och bör duga 
bra i den här klassen. Barfota fram på 
nytt, meddelar Veijo Heiskanen.

6 Snow Angel, J. Untersteiner 4%
– Det verkar bra med henne och vi var 
nöjda senast då hon var trea inom V75. 
Har tränat på fint inför detta men det är 
svårbedömt hur hon kan utnyttja läget, det 
känns bra ändå när man provar hemma. Vi 
måste köra med skor nu. Det var ett par 
tuffa emot men min kan väl vara med en 
bit fram om det klaffar – hon är inte så 
dålig, säger Mats Olsson.

7 Digger Lord, E. Adielsson 6%
– Han håller bra form men vinner ju sällan. 
Han gillar läget då han är ganska snabb i 
benen men det är väl främst en platschans 
då det handlar om V75. Han kommer att 
gå som på slutet och gör säkert ett bra 
lopp, säger Ville Karhulahti i stallet.

8 Taffy, P. Linderoth 6%
– Taffy verkar allt bara bra med, han 
känns mer fräsch än tidigare och tar 
därmed loppen på ett bättre sätt. Det blir 
givetvis svårt från detta läge och det finns 
dessutom några bra emot varför jag nog 
vill ligga lite lågt. Men samtidigt vet jag 
hans kapacitet om det skulle klaffa och 
helt borta är han nog ändå inte. Balansen 
blir som senast, men vi ändrar till vanlig 
vagn då det är volt, säger Fredrik Wallin. 

9 Part Nan Angelen, C. J. Jepson 2%
Uttalar sig Robert Bergh om in sin krönika 
på annat ställe.

10 Nepals Dandy, A. Johansson 1%
Siktat på detta, platsskräll?

11 Playboy Face, Ö. Kihlström 16%
– Han är under utveckling och kommer att 
göra ett fint lopp igen, men det är ju andra 
förutsättningar nu. Kan få svårt att hinna 
fram men har väl platschans i alla fall. Vi 
siktar på barfota runt om som senast i 
Norge, säger Kenneth Haugstad i stallet.

12 Hugelinda, K. Oscarsson 1%
– Hon satt fast med mycket krafter kvar 
senast och det var ju synd. Kändes 
kanonfin då enligt kusken. Vad som helst 
kan hända i travlopp så även om vi har ett 
surt läge kan vi inte ge upp för det. Hon 
kommer att gå precis som senast vad 
gäller utrustningsbiten, säger Roy Bendz.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Seedorf O.M.F., E. Adielsson 5%
– Han galopperade senast, det var inte ens 
nära att han gick i voltstart men nu är det 
ju bilstart. Han kändes bra efter galoppen 
och håller fin form. Man kan inte ladda för 
tufft med honom tror jag men han är rätt 
snabb ut. Troligen skor igen och han duger 
i klassen om han bara sköter sig, säger 
Ville Karhulahti i stallet.

2 Trust Launcher, P. Untersteiner 1%
– Trust Launcher höll på att vinna från 
ledningen senast och jag var nöjd med 
honom. Han gör alltid sitt och fick ett bra 
läge. Jag tror att jag kör så länge det 
håller. Om jag släpper ledningen har jag 
har jag givit upp loppet , säger Peter 
Untersteiner.

3 Bruno di Quattro, F. Hamre 6%
– Jag tycker att han är riktigt bra och fick 
ju inte chansen senast. Han har visat att 
han duger i Sverige också och läget passar 
även om vi inte kan vara med och strida 
om spets. Han ska kunna vara bland de tre 
trots tufft emot och han går med skor, 
säger Frode Hamre.

4 Fridericus, V. Heiskanen 11%
– Galoppen senast ser jag som ett 
olycksfall i arbetet och Fridericus är 
normalt helt stabil bakom bilen. Vi fick ett 
bra utgångsläge och han kommer att göra 
ett bra lopp igen, så känns det, säger Veijo 
Heiskanen som tränar.

5 Julio de Luxe, J. Tillman 1%
Ute på djupt vatten.

6 Star Advisor Joli, B. Goop 13%
– Han hade nog vunnit senast med ett 
annat vägval. Star Advisor Joli är kanske 
snäppet bättre på kort distans men han 
klarar den här distansen på ett utmärkt 
sätt. Vi möter bra hästar men han är inte 
så dålig själv och har knallform för dagen. 
Det blir oförändrad utrustning, säger Sofia 
Aronsson som tränar.

7 Ony One Winner, J. Takter 2%
Bra form men fel läge.

8 Bergshults Leffe, S. Persson 1%
– Han gick jättebra senast mot tuffa 
hästar och hakade på fint men nu är vi 
bortlottade och det går inte att hoppas 
eller tro på något direkt. Han får smyga 
med och det lär bli skor runt om på nytt, 
säger Stefan Persson.

9 Panoramic, Ö. Kihlström 1%
– Blev tempotorsk senast, men såg fin ut. 
Får svårt här, gissar jag, men kommer göra 
ett bra lopp tror vi. Kanske utan skor på 
hovarna och med skygglappar, säger 
Stefan Melander.

10 Tango Vang, J. Kontio 1%
– Tango Vang gick bra senast i Halmstad, 
men hade kusken emot sig... Han har 
jobbat på fint efter det och formen verkar 
sitta där. Han är ny i silver men bör kunna 
hävda sig bra även där. Googles, barfota 
fram och vanlig vagn, säger Peter Jensen

11 Nadal Broline, U. Ohlsson 59%
– Han kändes fin i måndagens jobb och 
det är en häst vi är fortsatt nöjda med. 
Han kommer att göra ett bra lopp och 
läget är som det är, men han brukar 
kunna lösa det. Han är säkert med långt 
framme och han går som på slutet vad 
gäller allt, säger Reijo Liljendahl. 

12 Tripolini V.P., J. Juel 2%
– Han kom aldrig in i matchen senast men 
avslutade väldigt bra, som han gör nästan 
hela tiden. Tripolini V.P. har toppform. Han 
känns bortlottad och det blir svårt att 
vinna men han tar en fin placering. Inga 
ändringar, säger Jeppe Juel.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Buick Brodde, O. J Andersson 7%
Bra läge och kusk.

2 Banthechocolate, T. Haapio 3%
– Hon har gått bra på slutet och hade 
krafter kvar under Bodens V75 och senast 
i Skellefteå blev det för tufft i dödens. 
Kanske också för täta starter? Hon har 
tränat bra inför detta och vi hoppas att 
hon kommer ner till sargen. Vi kör snällt. 
Troligen barfota runt om, säger Anne 
Raatikainen i stallet.

3 Salsomaggiore, A. Kolgjini 19%
– Har haft en massa otur. Senast fick han 
en kall rygg och pullade sig i fel och av 
jobben att döma sitter formen där. Nu tar 
jag inga risker utan blåser till ledningen för 
att sedan köra där. Han är mycket bättre 
än vad han visat och det blir barfota runt 
om, säger Adrian Kolgjini. 

4 Tooltime, P. Nilsson 14%
– Tooltime gjorde ett kanonlopp senast 
och detta är en häst som jag håller högt 
och som ännu har mycket att hämta. Allt 
verkar normalt inför denna start och 
skulle det klaffa bättre denna gång är jag 
inte alls främmande för att hon kan vara 
med i striden. Jag ser det som min bästa 
chans i helgen och inga ändringar är 
planerade, säger Bo Westergård. 

5 Hope Bo, J. L Oscarsson 12%
– Hon kom aldrig in i matchen senast men 
kändes fin och formen är bra. Hope Bo är 
snabb från start och hon kan ta en bra 
placering här och kusken får lägga upp det. 
Vi ändrar inget, säger Veijo Heiskanen.

6 Legoholm Zon, O. Kylin-Blom 7%
– Jag har svårt att sätta in henne i det här 
sammanhanget. Men Legoholm Zon gör 
det bra varje gång och jag tror på en bra 
insats igen. Kanske jänkarvagn om det går 
att låna, säger Sofia Aronsson.

7 Västerbo Arthur, K. Svedlund 6%
Uttalar sig Robert Bergh om in sin krönika.

8 Cinnamon Prince, N. Benzon 1%
Får svårt att komma till.

9 Going Ville, P. Pettersson 1%
Bra smygläge för pengar.

10 Elita M.I., L. Svensson 2%
Kan avsluta snabbt.

11 Seducedbyaface, S. Eriksson 3%
– Seducebyaface testade vi över kort 
distans senast och hon gick okej. Hon har 
toppform men är utelämnad ifrån det här 
spåret, säger Anders Svanstedt.

12 Global Respons, K. Oscarsson 3%
– Han gick sådär senast, det borde ha 
hänt lite mer när jag vred ut. Han tränar i 
alla fall fortsatt bra och det finns inget att 
klaga på. Bike och norskt huvudlag nu, 
säger Stefan Persson.

13 Wega Vang, S. Boel 1%
– Han har tagit senaste loppet på ett bra 
sätt, fått en bra kusk men läget är tråkigt, 
vilket vi förvisso visste om redan vid 
anmälan. Jag hoppas på en plats och det 
blir barfota runt om, helstängt huvudlag 
och vanlig vagn, säger Peter Jensen.

14 Tintin, M. Elias 10%
– Tintin håller knallform, vilket också lär 
behövas med tanke på förutsättningarna. 
Det krävs en del tur på vägen. Vi kör 
barfota bak igen, säger Anton Sverre.

15 Sylvester D.K., P. H Sjöberg 11%
– Fick hjulet fördärvat senast och den 
starten är bara att glömma. Han kändes 
fin före och det lilla han var med i loppet 
och har tränat som vanligt efteråt. Blir det 
inget tempot blir det svårt att räcka till 
vinst. Platschans, säger Peter H Sjöberg.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Heartbreaker V.S., O. Goop 13%
– Heartbreaker V.S. är behandlad efter sin 
senaste start och jobbar åter på ett bra 
sätt. Läget kan han knappast försvara till 
någon ledning och det viktigaste är att han 
går med fart över mål. Barfota och vanlig 
sulky, säger Anton Sverre.

2 Vernin Starlight, E. Adielsson 4%
– Var jättefin barfota runt om senast och 
vi kör med samma balans den här gången. 
Han är ju ny i klassen och det blir intres-
sant att se hur han står sig. Med tanke på 
hur fin han var senast tycker jag inte man 
ska lämna honom utanför V75-kupongen, 
säger Svante Båth.

3 Othello Face, V. Heiskanen 13%
– Han fick ett återfall i gamla synder 
senast och gjorde bort sig. Det blev inget 
lopp för Othello Face och därför fick han 
gå ut igen. Han har hög kapacitet och kan 
vinna men det går inte att lita på honom. 
Det blir skor bak, säger Veijo Heiskanen.

4 Furious Francis, B. Goop 21%
– Furious Francis har galopperat på 
slutet, men det har funnits anledningar. 
Näst senast slog han i vagnen och 
senast var kusken efter honom en gång 
för mycket när det skulle laddas från 
start. Han kan öppna, men spets är inget 
måste. Jag tycker att det är den av våra 
som ska ses med bäst chans i loppet och 
det blir barfota och vanlig sulky som det 
låter, säger Anton Sverre.

5 Wollafur, J. Kontio 14%
Bra igång och duger fint här.

6 Reve d’Amour, T. Jansson 3%
Vinner sällan, men kan ta en plats.

7 Stay Alert, P. Untersteiner 2%
– Stay Alert var lite seg senast. Vi hittade 
inga fel och provar igen. Jag kör lite 
försiktigt, säger Peter Untersteiner.

8 King Sir Kir, C. Svensson 8%
– Han kändes bra senast och gick en rejäl 
avslutning och visade att han duger i 
klassen. Han visar allt väl i jobben så där 
finns det inget att klaga på. Vi måste ha 
lite tur under vägen men han kan vinna om 
det klaffar lite. Vi kommer att köra med 
skor på nytt, säger Claes Svensson.

9 Folli, J. Takter 2%
– Han blev ju trött senast men det var inte 
så mycket att säga om med tanke på att 
han blev lite pigg efter den tuffa kör-
ningen. Han travade bra i loppet och tog 
loppet bra, så vi är nöjda. Han känns bra 
och det här är ett fint smygläge och att 
han duger i klassen det har han ju visat 
förut. Det kan bli barfota bak nu, säger 
Magnus Dahlén

10 Juvels Boy, M. Larsson 13%
– Han kändes bra i lördags och var nog 
inte tom i mål, han fick luckan för sent helt 
enkelt. Han kommer att gå framåt till detta 
– vara mer alert på lördag. Han gör säkert 
ett bra lopp och han har utvecklats sista 
halvåret. Jag kan tänka mig ett offensivt 
upplägg om han värmer bra. Kanske lite 
lättare frambalans och nytt huvudlag, 
säger Michael Larsson.

11 Good’s of Norway, F. Jensen 2%
– Han gör det bra varje gång får man säga. 
Men nu blev det ett tråkigt spår och det 
sätter givetvis ner mina förhoppningar. 
Good´s of Norway kan få svårt att ta en 
plats med tanke på spåret. Vi kör troligen 
som på slutet och han verkar trivs i 
jänkarvagn, säger Flemming Jensen.

12 Officer C.D., Ö. Kihlström 6%
Uttalar sig Robert Bergh om i sin krönika 
på annat ställe.
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 WTIDSRANKEN: 12,6: 4 Dreams Take Time. 
12,7: 9 Call Me Keeper, 5 Anna Mix.                                
13,1: 8 Spring Erom.

 WTIDSRANKEN: 14,0: 5 Please Mr Please. 
14,4: 6 Snow Angel, 4 Scarlet Ribb. 14,5: 9 Part 
Nan Angelen. 14,6: 11 Playboy Face.

 WTIDSRANKEN: 12,1: 11 Nadal Broline. 
12,2: 12 Tripolini V.P. 12,4: 6 Star Advisor Joli. 
12,6: 1 Seedorf O.M.F. 12,8: 2 Trust Launcher.

 WTIDSRANKEN: 13,5: 7 Västerbo Arthur. 
13,6: 11 Seducedbyaface. 13,7: 3 Salsomaggiore. 
13,8: 10 Elita M.I, 12 Global Respons.

 WTIDSRANKEN: 12,8: 7 Stay Alert, 8 King 
Sir King, 1 Heartbreaker V.S. 13,1: 10 Juvels Boy. 
13,3: 12 Officer C.D.


