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En björnstark tipsetta
HHFavoriteHBoko håller nog upp 

ledningen och körs förmodligen 
där. Möjligen kanske Goop släpper 
om någon av DensHBea eller 
PleaseHMrHPlease kommer tidigt. 
Bullyoung har övertygat och är 
stark som en björn och lär inte 
sitta kvar för länge i kön. Tippas.

Ær tuffast oavsett lopp
HHIlHNostro är startsnabb och 

kusken Torbjörn Östergren säger 
att han vill köra i ledningen. Men 
han lär nog inte få sitta i fred. Vi 
tror att ToHBeHOrHNotHToHBe tar ett 
tidigt initiativ och även från 
positionen utvändigt om ledaren 
ska han ha bra chans att slå dessa.

Grym form på spikbudet
 HKen Ecce säger sig ska ladda 

med YmerHBrick och vi tror att 
han kan ta en längd på de invän-
diga hästarna. Men han är ny 
i klassen och det blir jobbigt att 
stå emot ThaigerHExclusive på 
slutvarvet – han har visat grym 
form. Jairo gynnas av överpace.

Spetsstriden blir viktig
HHAugustusHF.,HNapoleonHC.D. 

och NextHtoHNoneHSib är tre 
riktigt startsnabba hästar som vill 
till spets. Men om Augustus F. öpp-
nar som senast ska det mycket till 
för att han missar spets och i så 
fall leder han länge. PepeHdiH
Jesolo har toppform. Får loppet?

Piraten roffar åt sig...
HHDreamsHTakeHTime har bra 

spetschans och vi tror inte att 
Peter Untersteiner släpper till 
vem som helst. Takethem lär 
i alla fall prova.HOnHTrackHPira-
ten tål att göra jobb när han inte 
möter de allra värsta och anfaller 
senast 900 kvar? Bra chans!

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

VINNAREN
HH15HBullyoung 

har höjt sig ett 
snäpp på sistone 
och insatsen 
senast var en 
riktigt överty-
gande. Han gillar 
bevisligen att 
tävla över tre 
varv och får 
tipset trots läget.

UTMANAREN
HH12HSlideHSoH

Easy har vunnit 
i V75 och är 
finalklar. Flemming Jensen ser det här 
loppet som ett led i matchningen, men 
bara för det betyder det inte att han är 
avsågad.

VINNAREN
HH10HToHBeHOrH

NotHToHBe är en 
tuffing som bara 
har förlorat två 
agånger när han 
gått felfritt och 
då han han tagit 
stryk av hästar 
med betydligt 
högre kapacitet 
än det här 
motståndet. Med 
andra ord en bra 
chans utan strul.

UTMANAREN
HH2HRawindskiHvar överlägsen på Jägersro 

näst senast och fullföljde helt okej i V75 
senast som tvåa och var endast slagen av 
en smygkörd konkurrent.

VINNAREN
HH5HThaigerH

Exclusive har 
radat upp segrar 
för Peter 
Untersteiner och 
det har sett ut 
att ha funnits 
krafter kvar vid 
segrarna. Han är 
nog mogen att 
sänka rekordet 
och vi har stark 
tro på ekipaget 
och spikar.

UTMANAREN
HH2HOffshoreHMan har satts i bästa möjliga 

författning av Flemming Jensen och från 
ett bra startspår är han en tidig utmanare 
om segern.

VINNAREN
HH1HAugustusHF. 

tog hand om 
ledningen med 
lätthet från 
innerspår senast 
och trots några 
snabba hästar 
utvändigt tror vi 
på spets igen. 
Och väl i den 
positionen krävs 
det nog en 
väldigt bra 
prestation för att 
besegra honom.

UTMANAREN
HH4HNapoleonHC.D. är ny i klassen. Men 

han är ett av spetshoten och känslan är 
att han klarar sig bra i Silver också.

VINNAREN
HH10HOnHTrackH

Piraten är van att 
möta världseli-
ten. Och sitter 
inte USA-resan 
i benen på 
honom ska 
hästen ses med 
bra segerchans 
trots att han 
börjar från ett 
spår i det bakre 
ledet.

UTMANAREN
HH4HAlfasHdaHVinci fick punktering tidigt 

i loppet senast och togs ur fältet. Han har 
bra form och gillar lång distans. Med ett 
passande lopp kan han säkert blanda sig 
i segerstriden.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Favorite Boko, B. Goop 4%
– Senast galopperade han bort en 
framskjuten placering. Favorite Boko har 
toppform, han är startsnabb och trivs 
i ledningen. Det blir spännande att se hur 
långt han räcker den här gången, säger Ulf 
Stenströmer.

2 Höwings Sydsturm, S. Juul 0%
Får bara smyga med och jaga en slant.

3 Västerbovivann, M. de Haan 0%
Maffig typ som passar på distansen. Kan 
vara lite för ospeedig för att kunna 
segerstrida bland dessa. Fyra-femma?

4 Don Crowe, C. Eriksson –%
STRUKEN!

5 Hamilton Noa, C. Lugauer 2%
– Han har förbrukat för mycket energi 
innan loppen. Men de senaste veckorna 
har Hamilton Nova utvecklats på ett 
postivt sätt och jag tror på en bra insats. 
Spåret är inget problem när han inte har 
några hästar utvändigt. Eventuellt blir det 
ett norsk huvudlag nu, säger Conrad.
3H160Hm:

6 Dens Bea, S. Persson 3%
Varit jättebra en längre tid. Är ovan 
distansen vilket drar med förväntningarna 
en smula. Bara outsider denna gång.

7 Get On Up, K. Mönster 0%
– Han känns okej men kanske inte har den 
där riktiga toppformen. Vi smyger med och 
tar vad vi kan få, säger Knud Mönster.

8 Nelle Atticus Jake, S. Söderkvist 0%
– Han var bra i comebacken men fick 
aldrig chansen och det fanns krafter kvar. 
Han går bra på lång distans och jag blir 
inte förvånad om han dyker upp bland de 
tre. Inga ändringar, säger Sören Norberg.

9 Speedy Sus, A. Jacobsen 0%
– Den här uppgiften ser tuff ut och jag är 
i första hand nöjd med en slant, säger Axel.

10 Day Sun Dream, S.Dyhrberg 0%
Vinner sällan. Inte het trots skaplig form.

11 Please Mr Please, J. Sjunnesson 2%
– Han var tunt jobbad inför loppet senast 
och jag var fullt nöjd med honom. Han 
känns fin efter det loppet och jag tror på 
en bra insats. Spåret var det bästa 
tänkbara för hans del eftersom han är lite 
osäker första 300 meterna i loppet. Det 
blir troligen barfota runt om den här 
gången, säger Veijo Heiskanen.
3H180Hm:

12 Slide So Easy, F. Jensen 54%
– De andra hade kört tufft där framme och 
det såg kanske lite bättre ut än det var när 
han gick förbi till slut senast. Slide So Easy 
är ingen stayer men han klarar distansen. 
Jag kör givetvis för att vinna men han har 
kvalat in till finalen i Silver och det blir 
inget offensivt upplägg, säger Flemming.

13 Spirit Real, J. Untersteiner 1%
Bara tre segrar på 57 starter. Platschans.

14 Rapide du Pommeau, T. Uhrberg 8%
– Han gick ett bra lopp i toppsällskap 
senast. Rapide du Pommeau är en fin 
stayer och jag räknar med att han är med 
bland de fyra främsta den här gången, 
säger Flemming Jensen.

15 Bullyoung, T. Jansson 19%
– Jag tyckte ett tag att utvecklingen 
klingat av men så plockade han fram 
Love You-takterna och nu är han riktigt 
fin. Han var inte på topp när han 
förlorade i Halmstad men jag hade en 
känsla av att han skulle vara riktigt bra 
i Skellefteå och det stämde. Han är stark, 
jag tror ändå att han är bäst när han får 
gå länge i ryggar, säger Robert Bergh.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Stay Classy, T. Zackrisson 0%
– Kändes fin i veckans jobb. Jag är nöjd 
med läget, förhoppningsvis kan vi få en 
bra rygg. Jag tror inte att han vinner utan 
är nöjd med en slant. Barfota bak vilket 
fungerat fint förut, säger Stefan Axelsson.

2 Rawindski, J. Untersteiner 19%
– Var tvåa i V75 senast och gick bra. Han 
fick stryk av en häst som smugit med och 
som kom fram på open stretch. Distansen 
är ingen nackdel och han är ganska stark. 
Jag kommer att prova jänkarvagn i upp-
värmningen, om det fungerar kör vi med 
det. Barfota runt om, säger Johan.

3 New Moon Pellini, P. Untersteiner 7%
– Han har ett intressant utgångsläge och 
är medium från början. Vi kör med 
jänkarvagn nu och han kan vara långt 
framme eftersom motståndet inte är så 
blodigt, säger Peter Untersteiner.

4 Max the Flax, P. Lähdekorpi 3%
– Max the Flax har tidigare varit ojämn och 
seg, men på sistone har han varit positiv. 
Det bäste vore om han kom ned till sargen 
för motståndet är helt annat nu. Det blir 
vanlig vagn och ett helstängt huvudlag, 
säger Hanna Lähdekorpi.

5 Jula Extreme, B. Goop 18%
– Har gjort två fina lopp på slutet och får 
prova i V75 igen. Hästen är hygglig från 
start och läget är okej. Det ser ut att vara 
ett jämnt lopp där många kan vinna och 
Jula Extreme är en av dem, säger Anton 
Sverre i stallet.

6 Il Nostro, T. Östergren 0%
– Det hade kanske varit optimalt med 
14 dagar mellan loppen, men jag har siktat 
hit ett tag och tycker att hon känns bra 
i jobben. Hon tog spets från spår åtta 
senast och jag kommer att ladda den här 
gången också. Kommer vi till spets är jag 
sugen på att köra där och nu sätter vi på 
en öronkappa för att hon kanske ska hålla 
sig lite lugnare. Tycker att hon är en 
outsider, säger Torbjörn Östergren.

7 Sirocco Maxim, M. de Haan 0%
Utan chans mot Max the Flax senast och 
står dessutom lite tuffare till den här 
gången. Kanske en mittfältare?

8 Listas Manboy, K. Mönster 1%
– Kan bättre än vad han visade senast och 
jag tror att han kommer att ha nytta av det 
loppet då det hade blivit lite långt mellan 
starterna. Läget är inte bra och jag vet inte 
vart vi hamnar, det lär krävas lite tur för  
att nå en topplacering, säger Knud.

9 Evita Greenwood, J. Takter 7%
– Evita Greenwood var inte frisk senast 
hon startade och man ska inte bedöma 
henne på den insatsen. Hon är frisk nu 
och känns väldigt fin i träningen. Hon ska 
duga bra i klassen och jag blir inte 
överraskad om hon är bland de tre 
främsta, säger Morten Juul.

10 To Be Or Not To Be, C. Eriksson 37%
– Han var smidigare utan framskor 
i comebacken och kommer tävla likadant 
igen. Jag var väldigt nöjd med honom 
senast och att det är ett halvvarv längre 
är ingen nackdel eftersom To Be Or Not 
To Be är stark och rejäl, säger Tomas 
Malmqvist.

11 Replay Pellini, T. Uhrberg 1%
– Han är inte så tokig men läget är för 
dåligt för att jag ska kunna ha några 
segerförhoppningar, säger Thomas.

12 Out of the Slums, M. Nimczyk 1%
Vunnit fyra av sex lopp i år men inte mött 
så tufft motstånd. Pausat en dryg månad 
inför detta och känns bortlottad dessutom.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Montecore Mo, M. Nimczyk 10%
Fin spurt senast mot bra hästar och var 
smått överlägsen vid segern näst senast. 
Inget spetsbud men kan ha lite chans om 
det löser sig. Typisk outsider.

2 Offshore Man, F. Jensen 15%
– Vi har fått rätt på hans framben och 
läget verkar stabilt nu. Senast gick 
Offshore Man sitt bästa lopp någonsin 
i vår regi när han speedade två gånger 
i loppet och ändå gick undan till slut, säger 
Flemming Jensen.

3 Snyting, U. Ohlsson 1%
– Snyting är ny i klassen och möter flera 
tuffa hästar som jag har respekt för och 
jag måste ligga lite lågt med honom, säger 
Ulf Ohlsson.

4 Ymer Brick, K. Ecce 4%
– Det är ett tag sedan han startade, men 
jag körde ett snabbjobb med honom 
i söndags och han kändes lika fin som 
tidigare. Jag trycker av honom från start 
och jag tror att han hävdar sig bra 
i Bronsdivisionen också, säger Ken Ecce.

5 Thaiger Exclusive, P. Untersteiner 41%
– Vann trots lopp utvändigt ledaren i de 
två första starterna för mig, men blev 
förkyld efter båda starterna. Han vann 
från ledningen senast trots hårt tempo 
och gick i mål med kräm sparat. Jag 
använde varken tussarna eller norska 
huvudlaget. Nu blir det tolv dagar mellan 
loppen och det borde vara idealiskt. Allt 
tyder på att han kommer gå mycket bra. 
Min bästa chans på lördag, säger Peter.

6 Eldrick Boko, S. Söderkvist 5%
– Han hade känts löpglad och stark under 
uppehållet så jag trodde på en bra 
prestation, men kanske inte att han skulle 
vinna direkt. Nu gick det vägen och han 
kommer att gå framåt rejält med genom-
köraren. Jag tycker att det är en häst med 
mycket utveckling kvar i sig och eventuellt 
kör vi med ett halvstängt huvudlag för 
första gången, säger Helena Burman.

7 Versailles, C J Jepson 1%
– Han har varit bättre än jag förväntat mig 
i två lopp efter en kort paus. Versailles har 
spår lite väl långt ute men han är start-
snabb och vi får satsa framåt från början. 
Han har aldrig varit bättre än han är nu 
och jag tror på en bra insats, säger Ulf 
Stenströmer.

8 L.Dees Maggiesbest, P. Ingves 0%
Bra form men läget känns iskallt. Nej.

9 Broadway Appolo, J. Untersteiner 5%
– Tyckte jag var vinnaren efter ett varv 
senast, ändå blev det fel och han hade alla 
krafter sparade i mål. Jag tror att han gör 
en kanoninsats, men att gå runt dem 
i spåren kan bli svårt. Om inte Thaiger 
Exclusive varit med hade jag trott på 
chans, säger Johan Untersteiner.

10 Jairo, J. Lövgren 8%
Bra som tvåa senast på 1.11,5/1 640a. 
Går säkert framåt med loppet och har 
vunnit 14 av 24 lopp. Tidig vid gardering.

11 Västerbo Exact, T. Uhrberg 0%
– Det är inte hans förutsättningar den här 
gången och jag kanske ska prova något 
nytt huvudlag för att få honom snabbare. 
Men jag kan inte tänka mig att han vinner 
det här loppet, säger Roger Persson.

12 Backorder, J. Kontio 3%
– Hennes insats senast var riktigt bra och 
formen ska inte vara sämre den här 
gången. Det var givetvis synd med spåret, 
men har hon lite klaff på vägen tror jag 
inte att hon är helt avsågad. Barfota igen, 
säger Clas-Göran Björkroth i stallet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Augustus F., S. Söderkvist 34%
– Läget är helt perfekt och jag tror att 
Stefan kommer att köra för spets. Han 
ska vara snäppet bättre än i förra loppet 
i alla fall. Han har ju vunnit på 1.11,0 
utvändigt om ledaren mitt i vintern och 
gick 1.11,3 senast så jag hoppas att han 
kan springa minst lika fort på lördag. 
Eventuellt blir det jänkarvagn, men inget 
är bestämt, säger Helena Burman.

2 Sylvester D.K., P H Sjöberg 2%
– Det var roligt att Sylvester D.K. fick ett 
bra spår. Han trivs på Jägersro men jag lär 
inte ta mig förbi Augustus F., men kommer 
vi ned i rygg på honom kan han hänga med 
och vara bland de tre. Inga ändringar är 
planerade, säger Peter H Sjöberg.

3 Sylvester America, C. Eriksson 4%
– Han flög fram när luckan kom senast 
och kändes bättre än någonsin tidigare. 
Augustus F. tog han många längder på 
över upploppet senast och när han är 
i form så tål han dessutom att göra en del 
jobb på egen hand, säger Christoffer.

4 Napoleon C.D., J. Kontio 8%
Startsnabb men får svårt att ta en längd 
på Augustus F.? Skulle det lyckas är han 
farlig även om han är färsk i klassen.

5 Next to None Sib, B. Goop 13%
– Han var fin senast på Mantorp och jag 
tycker att det känns som att han närmar 
sig toppformen igen. Det är några start-
snabba hästar invändigt men jag tror nog 
att Björn laddar ändå. Han har ju visat att 
han duger i klassen när det stämmer för 
honom, säger Anton Sverre i stallet.

6 Pepe di Jesolo, T. Uhrberg 12%
– Han är bästa hästen i stallet och han gör 
topplopp mest hela tiden. Han är nog lite 
bättre nu till och med och vi hoppas att 
han ska vara med långt framme igen. 
Barfota bak nu, han blir snabbare bakom 
bilen av det. Han kan gå en vass tid på 
lördag, säger Edvin Ceka.

7 Lady Lee, K. Hell 0%
Dunkel form. Inget för V75-spelarna.

8 Banks, M. Larsen 8%
Fartfylld herre som hade kunnat vara 
intressant med ett spår lite längre in. Kan 
ha platschans om han kommer till i loppet.

9 Trust Launcher, P. Untersteiner 0%
– Trust Launcher trivs bäst när han får 
vara med i främre träffen. Från det här 
spåret hoppas jag att han kan ta en bra 
slant, säger Peter Untersteiner.

10 Top of the World, U. Ohlsson 12%
– Han har jättebra form. Men även om han 
har blivit bättre bakifrån så tror jag att det 
blir svårt att hinna fram över 1 640 meter 
den här gången, säger Ulf Ohlsson.

11 King City, J. Untersteiner 2%
– Känns väl bortlottad, han kommer att 
behöva en hel del tur i alla fall om vi ska 
vara där framme. Kommer att gå med skor 
nu så hoppas och tror vi på ett felfritt lopp. 
Vi kör snällt, säger Kenneth Haugstad.

12 Georgie Mae, J. Takter 0%
– Hon har gjort det väldigt bra på slutet 
och har endast fått stryk av riktigt bra 
hästar. Med ett bättre läge hade jag 
kunnat vara optimistisk, men från spår 
tolv är vi utelämnade till vad de övriga 
hittar på, säger Lars I Nilsson.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Reckless, B. Goop 8%
– Han kändes fin senast men galopperade 
i en strulig situation i sista sväng och hade 
nog tjänat fina pengar annars. Läget är 
samma nu och vi får se om det kan lösa 
sig. Hästen känns i alla fall fin och med en 
bra resa tror jag att han kan dyka upp 
långt framme, säger Anton Sverre i stallet.

2 Dreams Take Time, P. Untersteiner 6%
– Har gjort tre bra lopp på raken och han 
vinner i guld när som helst. Det skulle vara 
intressant om testa honom i ledningen och 
man ska ta Dreams Take Time på allvar 
den här veckan, säger Peter Untersteiner.

3 Montdore, T. Jansson 1%
– Loppet senast är det bara att glömma. 
Det var ett opassande lågt tempo och 
sedan krokade Montdore ihop med ett 
annat ekipage. Jag har en känsla av att 
det snart kommer att lossna rejält för 
Montdore men det här är en tuff uppgift, 
säger Robert Bergh.

4 Alfas da Vinci, J. Lövgren 16%
Tyvärr ingen kontakt med stallet. Såg fin ut 
senast men fick dagen förstörd på grund 
av en punktering. Gillar distansen och 
normalt med på en pallplats. Tidigt streck.

5 Rod Stewart, C. Eriksson 2%
– Han var riktigt fin uppe i Kalmar senast. 
Nu är det andra förutsättningar med 
längre distans och tuffare motstånd, men 
han har matchat dessa hästar förr. Så 
pass bra som han kändes i Kalmar 
misstänker jag att han kan duga även 
i detta gäng och ges möjligheten kör jag 
gärna i ledningen, säger Christoffer.

6 Takethem, S. Juul 14%
– Trots spåret kommer jag att prova från 
start och det känns viktigt att få en bra 
position i främre träffen. Även om det är 
hårt emot tror jag inte att han gör bort sig 
och det blir barfota igen, säger Steen.

7 Glen Ord Superb, G V Gundersen 0%
– Vann ett lopp över fyra varv senast och 
just styrkan är hans främsta vapen. Nu 
tycker jag dock att motståndet ser ut att 
vara i tuffaste laget, kan han få sig en 
premie blir jag glad, säger Geir Vegard.

8 Repay Merci, K. Mönster 0%
– Hästen är inte vidare snabb från start 
och lär hamna långt bak i fältet. Även om 
han kan spurta starkt så går det inte att 
kräva vinst den här gången, säger Knud.

9 Fire to the Rain, U. Ohlsson 1%
– Jag gillar hästen, han gör alltid bra lopp. 
Men nu är det hårdare emot och det är ett 
smyglopp och pengar som gäller får vår 
del, säger Ulf.

10 On Track Piraten, J. Takter 38%
– Han kom hemma förra torsdagen och 
gick ett jobb i lördags där allt var som 
det skulle. Han har varit ute och rest förr 
och verkar inte ha tagit någon skada av 
det senaste äventyret. Visst hade jag 
hellre haft ett framspår, men han är ju 
allround och jag tycker att han ska ha 
hygglig chans ändå. Barfota fram, säger 
Hans R Strömberg.

11 Obi Wan, F. Jensen 0%
– Han har fått fina pengar i det här loppet 
två år på slutet. Förhoppningen är att han 
kan ta en bra slant igen, säger Flemming.

12 Mosaique Face, A. Kolgjini 7%
– Han skötte sig hyggligt senast men fick 
stryk av en mycket bra häst. Mosaique 
Face har hunnit bli sju år och det går inte 
att kräva toppinsatser varje gång och nu 
börjar han från ett iskallt läge. Norskt 
huvudlag denna gång eftersom han kan 
ligga på inne i fältet, säger Lutfi Kolgjini.
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11,6: 2 Offshore Man. 11,9: 5 Thaiger Exclusive. 
12,1: 11 Västerbo Exact. 12,3: 4 Ymer Brick.

 WTIDSRANKEN: 11,0: 12 Georgie Mae. 
11,3: 1 Augustus F. 11,4: 6 Pepe di Jesolo,  
10 Top of the World. 11,5: 10 Napoleon C.D.

 WTIDSRANKEN: 13,0: 1 Reckless.  
,2: 9 Fire to the Rain. 13,3: 2 Dreams Take Time. 
13,4: 5 Rod Stewart. 13,5: 12 Mosaique Face.
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