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Vi är på Pokemon-jakt
HHGlenlivet vill till ledningen 

men vi tror att KendraHSilvio är 
snabbare och tar en längd. Med 
andra ord har PokemonHÅs bra 
startryggar och hamnar han 
i andra- eller tredje ytter ska han 
ha bra chans att sänka samtliga 
sista 600-700. Chansspik.

En promenad i parken...
HHFridericus och ThaiHBrodaway 

krigar om spets. Men det endast 
med syfte att släppa ifrån sig 
kommandot till Nuncio som 
kommer att ställa en tidig fråga. 
Och Nuncio ska ju normalt sett 
inte ta stryk av dessa hästar trots 
att det är årsdebut.

Magi från Untersteiner
 HIngen av hästarna på start har 

visat upp startsnabbhet hittills. 
GreatHKingHWine laddas från 
springspår på tillägg och sitter 
i spets efter 500? Det känns som 
att det finns många som är sugna 
på att köra i tid, MagicHHappens 
smyger med och är spurtstark.

Intrycket senast gillades
HHPersimmonHFace,HBrandoH

Boko och DaciaHScoopHkan öppna 
och håller den förstnämnde 
ledningen kan han bli svårfångad. 
Men vi gillade intrycket på BrosaH
Am efter galoppen senast och han 
borde hamna vettigt till. Han kan 
ta revansch nu.

Beppe tar dem till slut
 HInget snack om att OrizzonteH

Trio är snabbast ut, men denne 
lär släppa. DiggersHElias och ReH
Doc är snabba utifrån och den 
som får bästa starten övertar. Det 
kan gå fort första 500 och det talar 
för att BeppeHAm kommer in 
i matchen och spurtar ner allt?

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

VINNAREN
HH10HPokemonH

ÅsHfick ett snällt 
lopp senast och 
såg bra ut när 
mållinjen 
passerades. 
Hästen är bra för 
klassen och 
kommer han 
igenom på ett 
vettigt sätt från 
start blir han 
svårt att stå 
emot i spurten.

UTMANAREN
HH4HKendraHSilvioH

har visat bra form och kommer hon till 
ledningen kan det vara en tuff nöt att 
knäcka för samtliga i loppet.

VINNAREN
HH7HNuncio är ju 

en världsstjärna 
och även om det 
handlar om 
årsdebut tror vi 
inte att det är 
lönt att gardera 
honom. Stefan 
Melanders 
hästar brukar 
vara väl förebe-
redda och den 
här ögonstenen vill han inte visa upp 
i ofärdigt skick. Bara att spika.

UTMANAREN
 HKampen om andraplatsen ska normalt 

sett stå mellan 5HThaiHBroadway och 
6HSpringHErom. Och det lutar väl åt att den 
förstnämnde får det bättre loppet?

VINNAREN
HH15HMagicH

Happens 
imponerade vid 
V75-segern 
senast och till 
saken hör att det 
knappast var 
slutsålt med 
krafter när 
mållinjen 
passerades. Vi 
tror att han kan 
ta andra raka 
segern på V75.

UTMANAREN
HH9HCashH

Converter visade härlig form senast och 
sköter han sig i startmomentet så slutar 
han säkert långt framme igen.

VINNAREN
HH3HBrosaHAm 

svarade för en 
stark avslutning 
senast och spår 
tre kan man inte 
klaga på. Det 
finns lite fler 
minus runt de 
värsta hotet och 
vi tror att 
Marcus Lindgren 
har bra chans att 
vinna loppet.

UTMANAREN
HH8HCanHLane gjorde bort sig med galopp 

på V75 senast och fick inte visa sitt 
kunnande. Hästen är bra, men spår åtta 
brukar inte vara någon enkel uppgift i det 
här sammanhanget.

VINNAREN
HH9HBeppeHAmH

blev generad till 
galopp senast 
men såg mycket 
fin ut sedan då 
han närmast 
skentravade ute 
i spåren. Att man 
går ut så pass 
tätt tar vi också 
som ett form-
tecken och han 
kan spurta ner 
allt över det långa upploppet.

UTMANAREN
HH3HEmmettHBrown var knappt slagen på 

V75 senast av Origo Tilly. Hästen har visat 
bra form och får mest troligt en resa i den 
främre träffen.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Staro Juventus, L.Punkari 0%
– I kraft av det fin utgångsläget kan vi 
hoppas på en skaplig slant, säger Lasse.

2 High Expectation, M. Schön 1%
– Hon har jättefin form men senast blev 
det fel när hon hade ett helstängt huvud-
lag och pullade bort för mycket kraft. Jag 
tror att High Expectation kommer att göra 
ett bra lopp igen men har inte koll på 
motståndet ännu, säger Stefan Melander.

3 Glenlivet, P. Nilsson 3%
– Var bra senast och ska nog ha likvärdig 
form. Han är inte så snabb ut, men han har 
aldrig förlorat från spets och det blir nog 
till att köra en bit i alla fall. Tycker att han 
ska ses med chans, säger Bengt Oltorp.

4 Kendra Silvio, M. Niklasson 13%
– Hon känns bra och har varit fin i alla 
starter. Hon kan öppna bakom bilen, det 
känns så, och nu kanske det kan vara läge 
att prova i spets, men det där vet man ju 
aldrig. Hoppas hon ska ha chans och det 
är väl på förhand min bästa segerchans. 
Jänkarvagn nu som hon brukar ha 
i autostart, säger Thomas Uhrberg.

5 Västerbo Realhigh, J. Mahony 14%
Behövde förra loppet i kroppen. Kommer 
att vara bättre nu och är kapabel. Passas!

6 Journey, O J Andersson 2%
Klart slagen senast, inget hett bud.

7 Quiz Lavec, O. Andersson 0%
Har knappast någonting att hämta här.

8 Seducedbyaface, J L Sundgren 0%
– Läget är lite trist men hästen är nyttig 
och ska kunna få med sig en slant om det 
löser sig. Men att räcka till seger härifrån 
blir tufft, säger Anders Svanstedt.

9 Drive Launcher, L. Sedström 1%
– Jag tror att han får svårt att räcka till 
seger, det är ett smyglopp och pengar som 
gäller, säger Johan Sedström.

10 Pokemon ˚s, K. Oscarsson 49%
– Vi har ändrat lite på utrustning och på 
träningsupplägget och jag var mycket 
nöjd med honom i värmningen senast. 
Men det blev inget lopp och han gick 
i mål med sparade krafter. Kusk, läge och 
motstånd passar bra. Får vi det parkett-
golv han trivs med är det vår bästa chans 
på V75, säger Marcus Lindgren.

11 Ønas Ida, M. Marais 2%
Bra statistik på Axevalla. Men trist läge 
och tufft emot, är inte mer än en outsider.

12 Helga Palema, L. Svensson 5%
Galopperat i 3 av de 5 senaste starterna. 
Tillhör de bättre om hon skulle sköta sig.

13 Vernin Starlight, K. Moberg 2%
– Var inte som bäst senast och han är 
uppfräschad efter det. Nu känns han bra 
i jobben igen men formen är ändå ett litet 
frågetecken. Kapacitetsmässigt duger han 
annars bra och skulle det stämma på 
vägen då kan han mycket väl vara bland 
de tre, säger Svante Båth.

14 Ladyofthelake, P. Nyström 3%
– Hon kom tillbaka snabbt efter galopp 
senast, utan galoppen hade hon aldrig 
förlorat. Hon blev lite rädd tror jag för folk 
vid sidan av banan. Hon har tränat på bra 
och är bästa hästen i fältet. Vi står lite 
svårt till men hon är bra i ordning. Hon går 
som senast, säger Pierre Nyström.

15 Make it Quick, A. Lövdal 4%
– Han var tapper i V86 senast och han tål 
att göra mycket själv. Läget är svårt men 
han är rejäl och kommer han till så kan 
han duga en bra bit. Kanske bäst i den 
främre träffen, men vi hoppas på tempo, 
säger Claes-Göran Björkroth.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Bruno di Quattro, K. Haugstad 2%
– Han var rejäl vid segern senast och 
formen verkar sitta där. Men han brukar 
inte möta så här bra motstånd och kan 
inte hålla upp någon ledning. Kusken får 
smyga med och försöka ta en fin slant, 
säger Frode Hamre.

2 Fridercius, V. Heiskanen 1%
– Formen verkar oförändrat bra och den 
här gången har vi fått ett bra läge. Vi slår 
inte Nuncio men hoppas kunna vara med 
och kriga om andraplatsen bakom honom, 
säger Veijo Heiskanen.

3 Going for Gold Zaz, J. Kontio 1%
– Han var bra i lördags, kusken var också 
nöjd. Det var en omöjlig uppgift. Ska gå 
framåt men möter bland andra Nuncio. 
Vi tror på en fin insats i alla fall och 
pengar, säger Claes-Göran Björkroth.

4 Winning Love, Å. Lindblom 1%
– Han är väl inte riktigt som förr och får 
smyga med och jaga pengar den här 
gången, säger Åke Lindblom.

5 Thai Broadway, B. Goop 5%
– Han fick ju aldrig chansen senast och 
det fanns gott om krafter kvar och han 
hade slutat lite längre fram med lucka. De 
sparade krafter kommer väl till pass den 
här gången och Nuncio kan han ju inte 
besegra. Men vi tror att han ska kunna 
vara med och slåss om andraplatsen. Det 
blir helstängt och jänkarvagn som vanligt, 
säger Anton Sverre i stallet.

6 Spring Erom, U. Ohlsson 3%
– Galoppen senast var ett olycksfall 
i arbetet, han är ju normalt sett stabil och 
han såg bra ut efter felet senast. Jag tror 
att han sköter sig den här gången och 
även om han inte vinner loppet så ska han 
kunna vara med på en plats bland de tre. 
Inga ändringar, säger Dan Widegren.

7 Nuncio, Ö. Kihlström 86%
– Han verkar kanonfin och det är dags 
att börja starta nu om vi ska vara med 
i Olympiatravet. Tanken är att Nuncio 
ska vara med i ett lopp i Bollnäs också 
innan det är final på Solvalla 1 april. 
Nuncio är som sagt kanonfin och enligt 
väderrapporterna ska det bli fin bana på 
lördag, säger Stefan Melander.

8 Al’s Winnermede, S. Ericsson 1%
Hästen fick inte chansen i sista starten 
i Frankrike och såg bra ut. Otur med spåret 
den här gången och gör dessutom debut 
i Gulddivisionen. Får svårt att blanda sig 
i segerstriden.

9 Winmecredit, S. Söderkvist 1%
– Han fick en tung resa senast och jag 
tycker att han gjorde det väldigt bra som 
höll till fjärdeplatsen. Nu får han ett lopp 
i ryggar och även om han inte vinner loppet 
så tror jag att han kan vara med bland de 
fyra främsta igen, säger Frode Hamre.

10 Art on Line, J. Takter 1%
Tioåring som har visat bra form. Möter 
dock övermakten den här gången och får 
kriga om en peng.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Campo Dell Oro, E. Rennesvik 4%
– Han har varit riktigt bra i de två senaste 
loppen. Han är stark men trög ännu. Jag 
skulle tro att han är gynnad av ledningen 
och om han kan hålla upp spåret körs han 
nog i spets, säger Marcus Lindgren.

2 Frisco Runner, C J Jepson 2%
– Gjorde ett bra lopp efter vila senast och 
har tagit loppet på rätt sätt som det känns. 
Han har bra kunnande, men spår två 
innebär galopprisk, säger Ulf Stenströmer.

3 Tibau, K. Eriksson 9%
– En häst som kom igång sent. Vi har tagit 
det lugnt med honom, det finns många 
växlar kvar som vi sparar på. Kanske 
ryckhuva, men då med bomull under. 
Kommer att gå framåt till detta men det är 
tuffa hästar på tillägg, jag är nöjd med 
pengar, säger Sofia Aronsson.

4 Fleeton, M B Svedberg 0%
– Har gjort två bra insatser i år. Har tränat 
på fint efter det och känns fin. Det är en 
tuff uppgift nu, lurigt det där med lördags-
loppen – de känns ojämna från gång till 
gång. Helstängt eller norskt vad gäller 
huvudlaget och det är klart att det blir 
svårt att vinna, säger Markus B Svedberg.
2H660Hm:

5 Radiation, T. Uhrberg 2%
– Bra form på den här kanten och han 
älskar distansen. Men det kanske är lite 
väl tufft emot på papperet och jag kör nog 
snällt för att kunna ta en plats kanske. 
Inget kommer att ändras, säger Thomas.

6 Ecupos Charlie, J. Kontio 1%
– Kändes jättefin senast enligt kusken. 
Men in i svängen släppte han bettet och 
galopperade och han kan göra så ibland. 
Vi provar igen men det blev tufft emot, jag 
får ligga lågt, säger Dick Robertsson.

7 Benjamin Evo, V. Heiskanen 21%
– Kändes bra senast och det var nog inte 
helt tomt i mål heller. Han känns stark så 
distansen borde gå bra och jag tror även 
att han gått framåt med förra loppet. Han 
är en av de som ska räknas, tycker Veijo.

8 Balfour, R. Bergh 6%
– Var godkänd senast, men inte som bäst. 
Han var lite seg och har säkert gått framåt 
med det loppet. Han duger bra i klassen 
och ska räknas. Spåret ska inte vara något 
problem och Balfour är gynnad av 
distansen, säger Kevin Svedlund i stallet.

9 Cash Converter, Ö. Kihlström 15%
Mycket bra i V75 senast. Måste räknas.

10 Vinder, J. Laursen 0%
Struken efter förra loppet. Formen ett ?

11 Great King Wine, S. Söderkvist 7%
– Jag hade anmält honom till Solvalla 
i lördags men poängen räckte inte. Jag tror 
att detta är en av mina bättre fyraåringar. 
Han har mött bra hästar och har hårdhet 
trots att han inte gjort så många starter. 
Kommer vi tidigt fram kan han kanske ta 
över ledningen, säger Admir Zukanovic.

12 Bålsta Palema, J. Takter 1%
Kapabel. Missgynnad av läget. Inte het.

13 Angie Simoni, B. Falsig 2%
Toppspurt senast. Skrällbud med klaff.

14 Mood Indigo, P. Nilsson 2%
– Allt verkar bra med honom och skulle det 
stämma har han så pass hög kapacitet att 
han inte ska vara helt borta. Jag ändrar 
inget, säger Bengt Oltorp.

15 Magic Happens, P.  Untersteiner 28%
– Hästen bör vara bättre till den här 
starten och jag tror att han levererar 
igen. Han var fin vid segern senast och 
distansen är en fördel, säger Peter.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Persimmon Face, S. Söderkvist 40%
– Han blev för hetsig senast. Det är risk 
för det igen, men nu är det sprinterdistans 
och så han får gå i ledningen och så får vi 
se hur långt det räcker, säger Admir 
Zukanovic.

2 Yoghurt Composite, K. Haugstad 4%
Inte märklig senast. Känns inte som någon 
V75-vinnare trots bra läge. Plats?

3 Brosa Am, M. Lindgren 21%
– Han blev störd i inledningen i årsdebu-
ten och hamnade sist. Men Brosa Am 
spurtade frenetiskt och jag var mycket 
nöjd med honom. Vi hinner knappast 
förbi Persimmon Face men Brosa Am 
trivs bra i dödens, säger Marcus 
Lindgren.

4 Brando Boko, C J Jepson 2%
– Jag tycker att han var godkänd senast 
med tanke på att han fick lägga en del krut 
från början. Han fungerar bäst över 
1 640 meter och är snabb ut, det lutar åt 
att vi testar honom i en typ av jänkarvagn 
för första gången, säger Ulf Stenströmer.

5 Falco Mahavi, K. Eriksson 1%
– Han är bättre än raden och känns 
jättefin i jobben. Vi ska öva lite bakom 
bilen innan tävlingarna på lördag, han kan 
öppna snabbt i monté i alla fall. Han känns 
stabilare nu, målsättningen är att han ska 
gå felfritt och kan han få med sig en slant 
är jag nöjd, säger Anders Hultgren.

6 Dacia Scoop, Ö. Kihlström 4%
Har varit ute i tuffare gäng på slutet och 
formen är lite bättre än raden. En rysare 
om det klaffar med loppet.

7 Vekas Goldwing, T. Karlstedt 0%
– Har fått två lopp i kroppen och formen är 
jag inte så orolig för. Vi ska lätta honom 
i balansen och testa med ett helstängt 
huvudlag den här gången. Jag försöker 
komma ner i en bra positon och är nöjd 
med en slant, jag tror inte vi har med 
segerstriden att göra, säger Tommy.

8 Can Lane, P.  Untersteiner 17%
– Var lite ivrig senast och slog ihop och 
galopperade. Jag tror att galoppen var ett 
olycksfall i arbetet och jag tror inte att han 
galopperar från start den här gången. Han 
kan öppna hyggligt den första biten. Får 
han en vettig position är han bra för 
klassen, säger Johan Untersteiner.

9 Kapten Haddock, U. Ohlsson 3%
– Han ska vara bra i ordning och även här 
lutar det åt att vi byter och provar med en 
jänkarvagn. Jag tror att han hävdar sig bra 
i klassen, men läget gör ju att det krävs lite 
tur på vägen, säger Ulf Stenströmer.

10 Ruter Ess, O J Andersson 1%
– Jag tycker att han gjorde det bra senast 
från liknande läge. Han kommer nog av att 
må bra av lite tätare starter och vara minst 
lika bra nu. Men det är tufft med bakspår 
i V75 och det krävs nog att man streckar 
fler än fem hästar för att han ska vara 
aktuell på kupongen, säger Karl Aikio.

11 Västerbo Highscore, U. Eriksson 6%
– Han har bra form men har inte haft 
någon tur i loppen på sistone. Läget är 
som det är, men det blir det hård fart så 
vore det ett plus och då är han nog inte 
helt borta. Jag ser inte distansen som 
något plus, men i den här klassen tror jag 
att det ska gå bra. Inga ändringar jämfört 
med senast, säger Björn Röcklinger.

12 Unheard Of, M. Jakobsson 1%
Vann sitt första lopp senast efter ett 
perfekt lopp i rygg på ledaren och lucka in 
på upploppet. Tuffare förutsättningar 
denna gång. Knappast.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Globalsatisfaction, U. Ohlsson 31%
– Han har kanonform och satt sist 
utvändigt senast men avslutade mycket 
bra över upploppet. Han känns fortsatt fin 
och det finns inget att gnälla på. Inner-
spåret kan vara en fälla men om det löser 
sig så är han bra nog att segerstrida, anser 
Claes-Göran Björkroth.

2 O.P.Q.C., M B Svedberg 1%
– Han håller fin form och vann ju lätt 
i årsdebuten näst senast, även om det var 
billigt. Senast blev det fel med för mycket 
grovjobb, jag körde för tufft. Han höll ändå 
bra fram tills 100 kvar. Han tog det bra. 
Nu blir det någon form av stängt huvudlag 
för att han ska kunna öppna snabbare. 
Med en bra start ska ha inte räknas bort 
helt, det är jämna lopp i klassen, tycker 
Markus B Svedberg.

3 Emmett Brown, P.  Untersteiner 19%
– Valde jag att ta det lugnt genom slut-
svängen senast och jag trodde på bra 
chans när jag styrde ned på open stretch 
200 kvar, men han fick ge sig med liten 
marginal. Han har haft svårt för att sätta 
pricken över i:et i V75. Läget passar bra 
och det blir någon form av stängt huvudlag 
för att få honom rappare från början, säger 
Johan Untersteiner.

4 Handsome Knight, J. Takter 3%
– Insatsen senast var ett fall framåt. Men 
nu är det V75 och ännu värre emot. Även 
om läget är okej så tror jag att han får svårt 
att räcka till seger, säger Ola Samuelsson.

5 Orizzonte Trio, S. Söderkvist 1%
– Han är riktigt vass från början och följer 
bilen. Men Orizzonte Trio är knappast 
något vinstbud i Silverdivisionen och jag 
är nöjd om han kan bli trea, fyra, säger 
Admir Zukanovic.

6 Diggers Elias, C J Jepson 8%
Inte haft rätta flytet på slutet men ser 
väldugt formstark ut för dagen. Är nog inte 
gynnad av sprinterdistans men borde klara 
den bra i nuvarande form. Tidigt bud.

7 Ski to the Max, B. Goop 2%
– Hon är bortlottad och har mycket små 
möjligheter från det här utgångsläget, 
säger Stefan Melander.

8 Re Doc, R. Bergh 3%
– Var riktigt bra senast som kunde vinna 
trots att han var med i en 1.10-öppning. 
Han är kanske inte i toppform ännu men 
han närmar sig. Från ett åttondespår krävs 
det tur om han ska komma in i loppet och 
vi ligger lite lågt vad det gäller vinst-
chansen, säger Kevin Svedlund i stallet.

9 Beppe Am, Ö. Kihlström 28%
– Galopperade lite oturligt i första sväng 
senast, men enligt Örjan kändes han 
jättefin och då väljer vi att prova igen. 
Täta starter gör inget eftersom det inte 
blev något lopp senast. Läget behöver 
inte vara fel, det är långt upplopp och jag 
tycker att Beppe Am ska räknas tidigt, 
säger Kenneth Haugstad i stallet.

10 Vacqueyras, J. Kontio 0%
Tveksam form och får sällan till det på 
V75. Är knappast något för spelarna den 
här gången.

11 Special Envoy, K. Haugstad –%
STRUKEN!

12 Hertig Shim, K. Oscarsson 0%
– Det var synd med spåret för Hertig Shim. 
Hästen känns annars kanonfin i träningen 
och motståndet är lämpligt. Han går med 
samma utrustning som tidigare förutom 
att vi sätter på jänkarvagnen nu när det är 
bilstart. Hertig Shim gynnas av det långa 
upploppet på Axevalla, säger Kevin.
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