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Tufft för tilläggshästarna
HHPacificHW.F.Hhåller nog upp 

innerspåret till en början. Men 
den som kommer iväg bäst av 
SteppingHSpaceboy och DestinyH
Am får säkert överta kommandot. 
Känslan är att det blir svårt att ta 
tjugo meter på den duon. Svårt 
välja etta, men Örjan är Örjan...

Vinner den tunga vägen
HHHotHChocolate har visat bäst 

startsnabbhet hittills bland 
tvååringarna. Men Ulf  Ohlsson 
kan säkert tänka sig att släppa till 
en bra rygg. CoinHPerdu körs nog 
på säkerhet och kliver in i 
matchen sista 800 och blir svår-
stoppad om formen är intakt.

Nu är det läge för Isor
 HInga startkanoner med bra 

lägen och det är de tre yttersta 
spåren som öppnar snabbast. Vi 
håller NapoleonHC.D.Hsom knapp 
spetsfavorit men det kan kosta. 
IsorHHåleryd bevakar sin position 
i andraspår och sätter press på 
ledaren sista varvet. Och avgör?

Toppform på vass favorit
 HEfter uppvisningen senast och 

känslan att ingen vill bråka med 
TjackoHZaz i spetsstriden och 
mycket talar för en favoritseger. 
Han gick barfota senast men 
klarar även av att tävla med skor. 
HankHvonHHåleryd öppnade 
positivt senast och är värst emot.

I december blir det Juul
HHJeHT’aimeHExpresss borde ha 

bra spetschans, men vi tror att 
Takethem kommer tidigt och blir 
släppt till ledningen. Och i så fall 
ska han ha hygglig chans att hålla 
undan. Nahar kan man aldrig 
räkna bort, även om det är risk för 
trafikproblem från sjundespår.

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

VINNAREN
HH5HDestinyHAm 

spurtade bra 
som tvåa senast 
bakom Deimos 
Racing och har 
visat att han inte 
står långt bakom 
de bästa i kullen. 
Örjan Kihlström 
ser nog till att ge 
honom ett bra 
läge och han kan 
bli svår att 
hämta in tjugo meter på.

UTMANAREN
HH4HSteppingHSpaceboyHhar också visat 

hög kapacitet. Spår fyra är väl inte perfekt, 
men felfri kan det bära av mot ledningen 
och då blir han nog farlig.

VINNAREN
 HSvante 

Båth-tränadeH
2HCoinHPerdu är 
en härlig sort 
som inlett med 
fyra raka segrar 
och utvecklingen 
går hela tiden 
framåt. Han har 
vunnit på vassa 
tider och blir nog 
svårslagen om 
inte långresan 
sitter i benen.

UTMANAREN
HH3HVanquishHKronos har börjat väldigt bra 

och kan nog sänka rekordet en bit. Har ett 
bra läge och kanske får en bättre position 
än Coin Perdu?

VINNAREN
HH2HIsorHHåleryd 

är en hårding 
som fullföljde 
bra från dödens 
senast. Inget 
spetsbud, men 
sitter i andraspår 
direkt och har en 
mycket tung 
avslutning att 
plocka fram när 
det behövs. Vi 
tror att Peter 
Untersteiner har 
en toppchans här.

UTMANAREN
HH6HTripoliniHV.P. har visat prima form och 

kommer han till spets utan att behöva 
offra för mycket så stretar han emot bra.

VINNAREN
HH5HTjackoHZaz 

svarade för en 
härlig uppvisning 
vid segern 
senast. Gick 
barfota då, men 
skor är ingen 
större fara. Han 
hade till och med 
broddar i skorna 
vid segern näst 
senast. Vi tror 
att det blir full 
gas från start 
och från spets är han inte lätt att besegra.

UTMANAREN
HH2HHankHvonHHåleryd var finfin senast 

och är i toppslag. Vi tycker att han är värst 
emot trots att 1 640 inte är en fördel.

VINNAREN
HH8HTakethem är 

riktigt bra och 
formen tycks 
vara fortsatt på 
topp. Vi baserar 
tipset på att vi 
räknar med att 
kusken laddar 
från start och att 
man blir släppta 
till ledningen i ett 
tidigt skede av 
loppet.

UTMANAREN
HH7HNahar vann från utvändigt ledaren på 

Bjerke senast och är ju den i fältet med 
bästa meriterna. Även om han mest troligt 
får ett halvtungt lopp så måste han ses 
med segerchans.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Pacific W.F., R. Bergh 3%
– Han fick bästa tänkbara läge och får 
försöka smyga med och tjäna fina pengar. 
Det är kanske några som är för bra för att 
han ska kunna vinna. Men formen är bra 
på honom, säger Preben Sövik i stallet.

2 Mitos Gold, T. Uhrberg 0%
Inte startat i voltstart på länge. Var klart 
slagen som trea senast. Mitos Gold möter 
tuffa hästar igen och att han ska räcka till 
vinst känns lite långsökt.

3 Rushmore Face, A. Kolgjini 3%
– Han tränar väldigt bra för dagen och jag 
räknar på en bra prestation på lördag. Jag 
tror att det kan vara farligt att räkna bort 
Rushmore Face, säger Lutfi Kolgjini.

4 Stepping Spaceboy, S. Söderkvist 20%
– Han blir bättre och bättre och det skulle 
vara roligt att avsluta säsongen med seger 
i det här loppet. Stepping Spaceboy är bra 
från start och Stefan (Söderkvist) får 
ladda och försöka ta ledningen. Samma 
utrustning som de senaste gångerna, 
säger Admir Zukanovic.

5 Destiny Am, Ö. Kihlström 18%
– Han fick tyvärr bricka fem av fem 
i loppet med voltstart. Men det borde gå 
och han kan då säkert vara med bland 
de tre främsta, säger Kenneth Haugstad 
i stallet.

2H160Hm:

6 Tango Negro, J. Untersteiner 7%
– Tango Negro gjorde det bra som trea 
i Norge senast. Han blev hindrad av 
galopperande häst i sista sväng annars 
hade kanske varit tvåa. Han brukar få 
stryk av Poet  Broline och besegrar nog 
inte honom den här gången heller, säger 
Jerry Riordan.

7 Partizan Face, E. Adielsson 2%
– Formen är helt okej men han står lite 
tufft placerad denna gång. Jag ser nog 
Rushmore Face som en bättre vinstchans, 
säger Lutfi Kolgjini.

8 Poet Broline, P. Untersteiner 29%
– Poet Broline tror jag klarar voltstart bra 
eftersom han är förnuftig. Alla segrar i min 
regi har han tagit från spets och han 
kommer ofta dit eftersom han är mycket 
startsnabb. Nu får vi attackera bakifrån 
och Poet Broline gick bra bakifrån 
i uttagningarna till derbyt, säger Peter 
Untersteiner.

9 Valla d’Estino, P. Ingves 4%
– Valla d’Estino har inte varit hos mig så 
länge och även om hon skött sig fint 
i några jobb så är hon svårbedömd. Jag 
vet att hon är vass med ett lopp på rulle 
och jag kommer att köra ett avvaktande 
lopp och låta henne spurta till slut, säger 
Veijo Heiskanen.

10 Pajas Face, J. Takter 6%
– Han är bra i ordning och har gått bra 
hela året – ofta mot tuffa hästar. Sämsta 
möjliga spår nu, men jag tror att han går 
iväg i alla fall. Jag har en bra häst som 
säkert är med långt framme om det klaffar. 
Att skorna sitter på nu är inget som oroar. 
Han är inte alls lika rullig längre, säger 
Lars I Nilsson.

11 Alex Tröjborg, C. Eriksson 3%
– Hade jag fått välja läge hade jag hur som 
helst valt precis det här. Det ger honom en 
liten fördel gentemot konkurrenterna på 
tillägg, han kan komma ner framför dem 
direkt. Det är med ett par riktigt bra hästar 
i loppet men min är också bra och om han 
får ett hyggligt lopp kan han nog vara med 
där framme och strida om det, säger 
Tomas Malmqvist.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Helloise Boko, M. Djuse 2%
– Det blev ju ett bra försökslopp för henne 
där hon inte behövde gå sig tom. Från det 
här läget hoppas jag att vi ska kunna vara 
bland de tre, fyra främsta. Det blir nog 
skor igen, säger Mattias Djuse.

2 Coin Perdu, E. Adielsson 64%
– Han är ju obesegrad och har gjort 
allting rätt så jag tycker det är rätt att 
han är favorit. Jag vill inte säga att det 
är den bästa tvååring jag tränat, han är 
förnuftig och jag håller honom på samma 
nivå som Malabar Circle Ås, säger 
Svante Båth.

3 Vanquish Kronos, P. Ingves 11%
– Vanquish Kronos är mycket bra och tål 
att gå en tuff speed länge. Det är tufft 
emot men jag ser ingen anledning till att 
inte tro på henne. Hon har tränat bra efter 
försöket, säger Jerry Riordan.

4 Dats Caballo, C. Eriksson 6%
– Efter debuten har han växt oerhört med 
varje uppgift. Han öppnade tufft senast 
och avslutade rejält och i träningen efteråt 
känns han ännu alertare. Han är start-
snabb och bra, men måste ha lite flax för 
att vinna. Motståndet är väldigt bra, säger 
Tomas Malmqvist.

5 Hot Chocolate, U. Ohlsson 2%
– Är veckans mest spännande start. Jag 
var väldigt nöjd med henne senast och hon 
var bra då. Hon blev lite ensam senast och 
stannade till av den anledningen. Jag 
tycker inte att loppet är stenhårt, min ska 
duga rätt så bra. Hon är snabb ut och det 
är spets som gäller. Det finns inget att 
justera, säger Fredrik Wallin.

6 Executive Caviar, J. Lövgren 5%
– Det var lurig bana senast och Executive 
Caviar gick med lite annorlunda balans, nu 
går vi tillbaka till den vanliga. Jag fick 
också ta upp två gånger runt sista 
svängen och det gjorde att vi aldrig fick 
slag på Dats Caballo när det varit dåligt 
tempo en bit i loppet. Vi slår ur underläge 
nu och det passar bra, säger Joakim.

7 Casterly Rock, J. Takter 0%
– Jag var väldigt nöjd med honom i kvalet. 
Banan var seg den dagen och eftersom 
han är stor sög han fast i banan och drog 
på sig mjölksyra. Med en fast bana tror jag 
att han kommer att vara mycket bättre 
i finalen. Vi kanske provar att sätta på ett 
stängt huvudlag för att få honom lite 
rappare, säger Tomas Malmqvist.

8 Empire Garbo, J. Untersteiner 0%
– Empire Garbo har kanske inte samma 
hårdhet som mina andra två ännu. Jag 
valde spår åtta före tolv med tanken att 
ladda lite, med lite tur kan det bli ett par 
galopper innanför och han kan slinka ner 
i banan. Men normalt sett blir det tufft 
härifrån, säger Svante Båth.

9 The Bucket List F., P. Untersteiner 2%
Finfin spurt senast. Med i skrällgruppen.

10 Global Un Poco, T. Uhrberg 1%
– Han kommer att få tävla med rycktussar 
för första gången. Vi har testat det 
i träning med klart bra effekt och kommer 
att testa en gång till i veckan för att vara 
säkra på att det inte slutar med galopp. 
Coin Perdu får inte ha en dålig dag om han 
ska slå den här, varnar Svante Båth.

11 Staro Litchi, A. Kolgjini 0%
Klart slagen av Dats Caballo senast. Nja.

12 Harmon Boko, Ö. Kihlström 1%
– Han blir bättre och bättre för varje start 
och tanken är att vi ska lätta honom lite i 
balansen. Läget gör ändå att jag ligger lite 
lågt, säger Mattias Djuse.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Even’s First Boy, F. Jensen 6%
– Han har visat att han kan vara med 
i Silverdivisionen. Men jag är nöjd om 
Even’s First Boy är med bland de tre, fyra 
främsta den här gången, säger Flemming.

2 Isor Håleryd, P. Untersteiner 49%
– Det är min bästa chans i omgången. 
Han var väldig fin i ett banjobb nyligen 
och allt tyder på att han kommer göra ett 
bra lopp. Han är medelsnabb bakom 
bilen men har blivit allt startsnabbare på 
sistone, säger Peter Untersteiner.

3 Bartender In, J. Untersteiner 12%
– Han får svårt att utmana Isor Håleryd. 
Min häst har blivit bättre för varje start 
och vann på topptid senast. Han går på 
alla distanser, men är inte jättestartsnabb. 
Han gynnas av högt tempo, säger Johan.

4 Danne Edel, K. Haugstad 1%
– Han har gått bra ett par gånger och har 
öppnat lite snabbare. Han är en heders-
häst som gjort det bra som dragit in över 
en miljon. Han får bara träna lugnt 
i veckan och kommer säkert att vara bra 
igen, säger Reijo Liljendahl.

5 Orion Tilly, C. Eriksson 0%
– Han gick bra i Norge och var med 
klungan i mål trots tredjespår runt om. 
Insatsen bättre än placeringen och han 
var fin vid segern näst senast, säger Peter 
Untersteiner.

6 Tripolini V.P., J. Juel 17%
– Han var fin senast, även om det inte var 
några stora marginaler till slut så var han 
inte trött i mål. Jag tror att formen är 
likvärdig, men vi har ett lite sämre läge den 
här gången. Men ledningen är inget måste 
utan han gör sitt från alla positioner. Att 
han måste gå med skor fram nu är dock en 
nackdel, säger Jeppe Juel.

7 Ni Talar Bra Latin, E. Adielsson 2%
– Det har strulat mycket i år, men senast 
var han fin och det känns som att han är 
på rätt väg igen. Det är vl risk för trafik-
problem från det här spåret, men löser det 
sig kan han säkert dyka upp långt framme. 
Det är ju skor som som gäller nu, men det 
är inget stort minus för honom, säger Lars 
Brindeborg.

8 Napoleon C.D., S. Söderkvist 3%
Vann lätt från ledningen senast och kan 
nog blanda sig i spetsstriden trots 
åttondespåret. Lyckas han komma dit är 
han en outsider.

9 Folli, T. Uhrberg 1%
– Han hade varit borta innan det förra 
loppet och det viktigaste var att han 
fungerade och inte placeringen. Jag 
tycker att han travade bra hela vägen in 
i mål och det var glädjande. Att det är 
medeldistans nu ser jag som en fördel och 
vi har en bra rygg i Isor Håleryd. Jag tror 
att han kommer att dyka upp långt 
framme, säger Magnus Dahlén.

10 Spirit Real, P. Ingves 0%
– Spirit Real är bra igång men vinner inte 
så ofta och möter ett par hästar han 
normalt inte besegrar, säger Jerry 
Riordan.

11 Onceforall Face, A. Kolgjini 0%
– Hästen har visat att formen är helt på 
topp och från ett bättre utgångsläge hade 
jag varit lite optimistisk. Nu måste vi 
hoppas att det blir hårt tempo så att 
Onceforall Face kommer in i matchen, 
säger Lutfi Kolgjini.

12 Beppe Am, Ö. Kihlström 3%
– Ett tolftespår gör det mycket vanskligt. 
Han jagar pengar i första hand, säger 
Kenneth Haugstad i stallet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Ma Running, U. Ohlsson 2%
– Hon håller fin form och gick bra i 
skymundan i lördags. Har ett vettig läge 
och nu maxar vi vagn och huvudlag, hon 
kan kliva iväg bra så det blir en fin resa. 
Är säkert en bit fram, tror Reijo Liljendahl.

2 Hank von Håleryd, J. Takter 10%
– Han var ungefär så bra som jag trodde 
senast. Han är inte helt på topp ännu men 
han är på väg dit. Som häst har han blivit 
en snabbare individ än för ett halvår sedan 
och jag ser inte 1 640 meter som något 
större minus. Jag har stor respekt för 
Tjacko Zaz, men bakom honom är det inte 
värre motstånd än det han brukar möta. 
Inga ändringar, säger Patrik Karlsson.

3 Blue Star Champion, K. Haugstad 1%
– Jag var jättenöjd med hon i Oslo senast 
och han ser ännu finare ut inför det här 
loppet. Jag tror att han kommer att hävda 
sig bra i Bronsdivisionen i vinter och han 
är ju mera gynnad än många andra då det 
är barfotaförbud. Jag hoppas att vi 
kommer förbi de invändiga, men annars 
får han nog ett bra lopp ändå. Jag känner 
mig inte slagen, säger Svante Ericsson.

4 Lawyer Lohr, N. Lindblad 0%
Kommer från två positiva insatser i monté-
lopp. Men detta är lite värre och åtta-
åringen är inget segerbud.

5 Tjacko Zaz, E. Adielsson 69%
– Var jättefin senast och allt verkar 
jättebra efteråt så han håller nog samma 
form. Han reste ju till Jägersro i sam-
band med Derbykvalen och resan är 
inget som oroar oss. Tjacko Zaz vann 
med broddar i skorna på Solvalla näst 
senast så det spelar inte någon roll vad 
det blir för underlag. Det är bra chans, 
säger Clas-Göran Björkroth i stallet.

6 New Star Power, W. Paal 0%
– New Star Power visade bra form 
i lördags och det fanns lite krafter kvar 
i mål. Får prova igen då formen är så pass 
bra och kommer vi bara ner i banan tror 
jag att vi har bra chans att sluta bland de 
fyra främsta. Det blir skor och jänkarvagn, 
säger Wilhelm Paal.

7 Unity Knick, C. Eriksson 0%
– Han har känts bra i jobben och jag tror 
att formen är bra även om han varit 
struken en gång efter förra starten. Men 
läget är ju inte bra och jag får köra på 
chans. Plockar har en fin slant får jag nog 
vara nöjd, säger Christoffer.

8 Ottens Casher, Ö. Kihlström 3%
– Formen är bra, men spår åtta på 
sprinterdistans gör det mycket svårt. Vi är 
nöjd om han tjänar pengar i första hand, 
säger Kenneth Haugstad i stallet.

9 Snabba Cash, P. Untersteiner 7%
– Snabba Cash var svag i Eskilstuna och vi 
hittade inga fel på honom. Han var som 
han skulle senast och har känns fin 
efteråt. Snabba Cash går på alla distanser 
och ska räknas med chans, säger Peter 
Untersteiner.

10 Usain Colt, J. Juel 0%
Var klart slagen senast och galopperade 
näst senast. Dunkel form och bakspår. 
Bara en mittfältare.

11 Zigge Silvio, J. Untersteiner 1%
– Zigge Silvio har lopp i kroppen och borde 
vara förbättrad till den här starten. Allt är 
bra med honom, men han fick ett väldigt 
tråkigt spår vilket försvårar uppgiften, 
säger Peter Untersteiner.

12 Cosmo Light, T. Uhrberg 0%
Hängde med på avstånd senast, långt efter 
Tjacko Zaz. Får svårt att räcka härifrån.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Dreams Take Time, J. Untersteiner 4%
– Han får en fin löpning från det här 
spåret. Han känns fin i träningen och vi 
har siktat in oss på den här perioden då 
alla måste tävla med skor. Dreams Take 
Time hade problem med blodvärdena och 
var blek i SM. Han har gått ett rejält 
banjobb inför den här starten, säger Peter 
Untersteiner.

2 Je T’aime Express, P. Untersteiner 7%
– Han har fått en återämtningsperiod och 
jag tror att han kommer gå bra. Det är inte 
otänkbart att jag provar i ledningen 
eftersom han känns så fin för dagen, säger 
Peter Untersteiner.

3 Obi Wan, P. Ingves 6%
– Han gick bra senast i Malmö. Obi Wan 
har visat att han räcker i Gulddivisionen 
men siktet den här gången är inställt på 
pengar, säger Flemming Jensen.

4 O’Grady, F. Jensen 3%
– Han har inte uträttat några stordåd den 
här säsongen. Jag är nöjd om O’Grady får 
pengar med sig hem, säger Flemming.

5 Playing Tua, T. Uhrberg 3%
Godkänd spurt bakom Wild Honey senast 
och formen verkar sitta där. Men Playing 
Tua är ensamt sto i loppet mot rutinerade 
hingstar, får inrikta sig på en hyfsad slant.

6 Orione Spin, A. Kolgjini 1%
– Han sköter träningen på bra sätt och 
känns verkligen bra. Men samtidigt har 
han inte startat på länge och han kan 
behöva loppet, säger Lutfi Kolgjini.

7 Nahar, R. Bergh 31%
– Han tog trippen till Kanada på bra sätt 
och var klart bra när han vann på Bjerke 
senast. Han ser fortsatt fin ut i jobben och 
inget tyder på att han ska vara i sämre 
form. Spåret hade kunnat vara bättre, men 
han måste ändå vara ett tidigt bud här, 
säger Preben Sövik i stallet.

8 Takethem, S. Juul 18%
– Jag hade såklart önskat mig ett bättre 
spår, men det är bara att göra det bästa 
av situationen. Han känns fortsatt 
väldigt bra och jag känner mig aldrig helt 
slagen bakom honom. Taktiken är svår 
att sia om, men det lutar väl åt att jag kör 
en bit för att komma före Nahar i fältet. 
Det var länge sedan han tävlade med 
skor, men jag hoppas att det ska 
fungera, säger Steen Juul.

9 Västerbo Loveboat, E. Adielsson 3%
– Formen är väldigt bra för tillfället och jag 
tror inte att täta starter ska påverkar 
honom negativt. Det är kanske långsökt 
att han ska vinna men jag blir inte 
förvånad om han är med i platsstriden, 
säger Svante Båth.

10 Fire to the Rain, U. Ohlsson 14%
– Han galopperade bort segern senast, 
han slog sig på knät när det gick fort och 
det var synd, men hästen var bra då. Han 
har tränat bra efter det men har ju ett 
klurigt läge nu. Han behöver lite tur men är 
fin för dagen. Skor på nu gör nog inget 
direkt, säger Reijo Liljendahl.

11 Riff Kronos, S. Söderkvist 1%
– Jag var jättenöjd med honom senast. 
Han var utan chans mot vinnaren som fick 
trolla bort en bra bit men han avslutade 
runt 1.10 och tog loppet på bästa sätt. Nu 
måste han gå med skor och från det här 
läget är jag nöjd om Riff Kronos kan bli 
trea, fyra. Siktet är inställt på Frankrike 
efter detta, säger Admir Zukanovic.

12 Spring Erom, Ö. Kihlström 4%
Haft en liten paus. Kan vara ett platsbud 
om han är i rätt form och om det klaffar.
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 WTIDSRANKEN: 13,2: 11 Alex Tröjborg. 
13,6: 10 Pajas Face. 13,8: 8 Poet Broline.  
13,9: 5 Destiny Am. 14,0: 4 Stepping Spaceboy.

 WTIDSRANKEN: 13,5: 2 Coin Perdu. 14,7: 
3 Vanquish Kronos. 14,8: 5 Hot Chocolate, 12 Harmon 
Boko. 14,9: 7 Casterly Rock, 9 The Bucket List F.

 WTIDSRANKEN: 13,0: 2 Isor Håleryd.  
13,1: 10 Spirit Real. 13,2: 5 Orion Tilly.  
13,3: 12 Beppe Am. 13,5: 3 Bartender In, 9 Folli.

 WTIDSRANKEN: 12,2: 9 Snabba Cash.  
12,5: 5 Tjacko Zaz. 12,6: 2 Hank von Håleryd. 
12,7: 8 Ottens Casher. 12,8: 7 Unity Knick.

 WTIDSRANKEN: 11,6: 8 Takethem.  
12,5: 10 Fire to the Rain. 12,7: 3 Obi Wan. 12,8: 
1 Dreams Take Time. 13,3: 9 Västerbo Loveboat.


