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Propulsion bara vinner
HHFireHtoHtheHRain och AlHDente 

lär vara inblandade i spetsstriden 
från början. Och det är väl bara 
den förstnämnde som är intresse-
rad av att köra i spets? Inte heller 
omöjigt att Propulsion får överta 
om han ställer en fråga – han 
vinner nog oavsett resa.

En vass favorit i Klass II
HHIvanHdeHLuxe kan öppna men 

har knappast någon lust att 
försvara svara ut GlobalHTrust 
som är en bra rygg. Om inte 
långresan till Umeå ställer till 
med problem för Global Trust har 
han toppchans, MrHDreamH
CoktailHär en bra spurtare.

Det är upplagt för Tobin
HHTobinHKronos är snabb från 

start och spetschansen bedömer 
vi som mycket god. Han var finfin 
i årsdebuten och känns som en 
stark favorit. CruzadoHDelaH
Noche tar knappast en längd på 
Tobin Kronos. Måste göra en del 
jobb själv om han ska vinna.

Vi pekar på Pointillist...
 HDet lär bli laddning på flera 

håll. De fyra innersta spåren är 
alla snabba. Vi tippar Pointillist 
som kanske är minst beroende av 
ledningen i kvartetten och han 
har övertygat i V75 förut. MellbyH
Dealer är i härlig form och känns 
som främste utmanare.

Nu blir det racerbalans
HHDigitalHArchive gick med 

vanlig vagn och skor senast. Nu 
blir det barfota runt om och 
jänkarvagn för första gången på 
ett tag. Ändringar som gör honom 
spets- och segeraktuell. ZenitH
Brick är härdad i klassen och blir 
farlig om det löser sig från läget.

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

VINNAREN
HH7HPropulsion 

var fyra i Prix 
d’Amerique 
i januari bakom 
omöjlige Bold 
Eagle. Det är ju 
helt annan klass 
på veckans 
Gulddivision och 
trots att han 
varit ifrån ett tag ska detta vara en 
toppchans tillsammans med Örjan 
Kihlström. Vi finner ingen anledning att 
gardera.

UTMANAREN
 HTolvårige 5HNahar har stigande form och 

han brukar göra bra lopp på Umåker. Men 
det är för mycket begärt att han ska 
besegra Propulsion. Blir dock tvåa?

VINNAREN
 HTimo Nurmos-

tränade 3HGlobalH
Trust löste 
årsdebuten på 
snyggt sätt och 
formen ska vara 
lite förbättrad till 
den här starten. 
Det handlar om 
en fin sort som 
borde ha mycket 
pengar att hämta 
framöver om han 
får vara frisk.

UTMANAREN
HH9HMrHDreamHCoktail var inte slagen vid 

galoppen i V75 på Romme i lördags och 
jagar revansch. Och niondespåret behöver 
inte vara helt fel.

VINNAREN
 HBerth Johans-

sons femårings-
lopp brukar hålla 
hög klass och 
inget undantag 
i år. Daniel 
Redén-tränade 
5HTobinHKronos 
drog det bästa 
startspåret av de 
betrodda hästarna och det känns som att 
det kan vara helt avgörande för loppets 
utgång.

UTMANAREN
HH7HCruzadoHDelaHNoche visade grym fart 

i sina bästa stunder i fjol och han går mot 
en intressant säsong. Cruzado Dela Noche 
är ett tidigt bud trots att det handlar om 
årsdebut på lördag.

VINNAREN
HH3HPointillist 

har varit i form 
länge och har 
visat att han 
klarar av att göra 
en del jobb. 
Kommer han till 
spets är det bra 
chans, men det 
kan gå vägen 
från en annan 
position också.

UTMANAREN
HH4HMellbyHDealer såg strålande ut vid 

segern på Bergsåker senast och det var 
det bästa loppet han gjort hittills. Enligt 
tränaren Roger Nilsson känns han minst 
lika fin inför detta lopp och han får inte 
glömmas bort.

VINNAREN
HH4HDigitalH

Archive har 
förlorat som 
favorit två 
gånger i rad. 
Men vi är inne på 
att han kan leda 
detta runt om då 
han ska med ett 
stängt huvudlag 
vilket gör honom 
raskare från 
början av loppet.

UTMANAREN
 HBlir det lite körning under vägen så kan 

8HZenitHBrick komma in i matchen trots 
spåret. Han har vunnit i klassen förut mot 
ännu tuffare motstånd och är ett tidigt 
garderingsstreck.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Special Promise, C. Sjöström 0%
– Han gjorde ett bra lopp som fyra bakom 
Shadow Woodland senast och då det är 
hemmaplan är det värt att prova. Jag har 
dock inga segerförhoppningar utan 
hoppas på en liknande placering som 
senast, säger Mika Haapakangas.

2 Prawns, S. Eriksson 0%
Hemmahäst som inte räcker till i den här 
klassen. Han får nog lifta med längs 
sargen och vara glad om han får med sig 
en mindre slant.

3 Fire to the Rain, U. Ohlsson 11%
– Han bra trots att han fick hårt tryck 
i ledningen senast i Malmö och hade nog 
kunnat vinna annars. Fire to the Rain är 
snabb ut och kommer att göra ett bra lopp 
igen men Propulsion ser ut som en alltför 
svår motståndare. Samma utrustning som 
senast, säger Reijo Liljendahl.

4 Al Dente, P. Linderoth 1%
– Han såg bättre ut än tidigare i den 
senaste starten men det är klart att han 
främst jagar pengar. Han kommer att gå 
barfota fram men vad gäller huvudlag får 
vi återkomma närmare start. Han är snabb 
ut om han laddas, meddelar Marcus Schön 
i stallet.

5 Nahar, R. Bergh 12%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
i sin krönika på annan sida.

6 Cool Keeper, K. Åkerlund 1%
– Han känns bra efter senaste loppet och 
vi har siktat lite mot detta. Nu kör vi 
barfota runt om och hela paketet med 
jänkarvagn och helstängt huvudlag. Men 
det ser ändå ut att vara för tufft emot för 
att vi ska tro på någon framskjuten 
placering. Han får säkert ta det lugnt från 
start, läget är för svårt att ladda ifrån är 
känslan. Vi är nöjda om det blir pengar den 
här gången, säger Leif Witasp.

7 Propulsion, Ö. Kihlström 71%
– Han tränar bra och var fin i ett tuffare 
jobb i söndags. Han är rejält tränad men 
inte i så snabba farter. Men han var fyra 
i Prix d’Amerique efter vila så jag tror att 
han kommer att prestera bra den här 
gången. Det blir skor fram, men eventu-
ellt barfota bak. Jag är optimistisk, säger 
Daniel Redén.

8 Poochai, E. Adielsson 3%
– Poochai tycker jag var delvis ursäktad av 
ett tufft upplägg senast. Innan spårlott-
ningen blev klar såg det ut som en hygglig 
platschans men härifrån är det nog bara 
en liten platschans, säger Svante Båth.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Ivan de Luxe, P. Linderoth 2%
Visat bra form och har ett läge som 
innebär en fin resa. Ett platsbud med klaff.

2 Vic de Luxe, C. Sjöström 3%
– Han skötte sig jättebra senast och gick 
1.12 sista varvet. Läget kan inte bli bättre 
och jag tror inte att han gör bort sig i den 
här klassen. Balansen avgörs på lördag, 
säger Mika Haapakangas.

3 Global Trust, U. Ohlsson 50%
– Han vann på ett bra sätt senast och 
det är en häst som hävdar sig väl i den 
här klassen. Spåret är vi nöjda med och 
han ska kunna öppna skapligt härifrån. 
Jag tycker absolut att han ska räknas, 
säger Clas-Göran Björkroth i stallet.

4 Carlos Madonna, M. Melander 1%
– Vann lätt i ett billigare gäng senast och 
efter det har vi fräschat till henne och 
siktat på det här loppet. Hon har utveck-
lats sedan i fjol och jag tror att hon 
kommer att göra en bra insats på lördag. 
Inga ändringar, säger Micael Melander.

5 La Chausette, J. Eriksson 0%
– Hon kändes fin i ett intervalljobb 
i veckan, men hon är inte den som tar ut 
sig i träningen. Men hon är en bra löphäst 
och jag tror att hon gör ett bra lopp och 
sedan får vi se hur långt det räcker. Bilstart 
har hon haft problem med förut och vi kör 
med skor igen, säger Jörgen Holmqvist.

6 Farmens Kaliber, J O Olsen 2%
– Fick ett lopp i kroppen senast och på 
lördag kommer han att tävla utan skor. Det 
har han gjort en gång tidigare och då blev 
det vinst. Nu fick vi spår en bit ut och det 
är alltid tufft på V75 men jag får prova lite 
första biten. Har tävlat med open eye-
huvudlag på sistone. Nu blir det eventuellt 
helstängt huvudlag, säger Jan Ove Olsen.

7 Floyd P.Boko, Ö. Kihlström 14%
– Han har ryckt upp sig och blir bättre och 
bättre undan för undan. Han gick barfota 
senast och det kan eventuellt bli så igen. 
Jag tror att formen är fortsatt i stigande 
och han borde räknas i den här klassen, 
säger Daniel Redén.

8 Don Juan Sisu, M. Jaara 5%
– Jag har varit riktigt nöjd med honom i de 
två senaste starterna och räknar med att 
formen ska vara minst lika bra. Det var 
dåligt tempo första varvet senast och jag 
räknar med att han ska kunna en 1.14-tid 
vilket borde kunna räcka för att vara bland 
de tre-fyra främsta, säger Mauri.

9 Mr Dream Coktail, N. Westerholm 12%
– Det känns bra med spår nio åt Mr Dream 
Coktail. Jag testade honom barfota runt 
om senast och han rullade över galoppe-
rade och har gjort så en gång tidigare. Nu 
återgår vi till den gamla balansen och jag 
känner mig trygg med det. Han kändes 
grymt stark senast, varnar Nicklas.

10 Orlando Triss, K. Widell 7%
Positiv i årsdebuten och lär inte vara 
sämre på lördag. Ska inte räknas bort.

11 Mellby Entre, E. Adielsson 5%
– Har vunnit två lopp av tre i år och det 
loppet han förlorade hade han vunnit med 
fritt. Barfota runt om nu och det brukar 
göra mycket i hans fall. Men jag lägger ut 
en rejäl brasklapp, sedan vi bytte hö i 
stallet har hästarna gått riktigt dåligt, det 
oroar mycket, säger Markus Pihlström.

12 K.B.Millanson, H. Olofsson 0%
– Har sanslös otur med spåren och har 
bara haft bra spår en gång. Han har haft 
problem med hovarna, men nu är allt som 
vanligt. Men från det här spåret behöver 
han mycket tur, säger Hanna Olofsson.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Kabanoss, K. Oscarsson 1%
– Han är i god form och har ett bra läge för 
att kunna plocka pengar i det här sällska-
pet. Men han är ute på lite djupt vatten 
och lär få svårt att vinna. Han kommer 
troligen att gå som på slutet, säger Marcus 
Schön i stallet.

2 So Gå Ikaros, C. Sjöström 1%
– Jag tycker att han gjorde ett bra lopp 
i Gävle senast och formen är helt klart på 
gång. Han var duktig i fjol i finalen 
i Norrland Grand Prix då han mötte 
liknande motstånd som nu och jag tror att 
han kan hänga med till en fin slant. Vi ska 
köra barfota runt om nu och dessutom 
med en jänkarvagn för första gången, 
säger Greger Hägglund.

3 Cupido Sisu, T. Haapio 6%
– Han hade sparade krafter i V75-finalen 
på Solvalla senast och han fick ett bra 
spår den här gången. Vi har siktat mot det 
här loppet i två månader och det blir 
eventuellt barfota runt om igen. Nu möter 
vi Tobin Kronos som är väldigt bra men jag 
tycker att Cupido Sisu ska slåss om 
platserna närmast honom, hästen är ju 
van att möta stentufft motstånd, säger 
Petri Salmela.

4 Camelot Sisu, U. Ohlsson 2%
– Han kunde inte hota Tobin Kronos 
senast men gjorde ändå ett riktigt bra lopp 
och gången innan satt han fast med 
krafter kvar och hade kunnat vinna med 
lucka enligt kusken. Camelot Sisu är helt 
klart på väg mot dunderformen och det är 
inte omöjligt att han kommer att dyka upp 
i platsstriden om det stämmer med resan, 
säger Petri Salmela.

5 Tobin Kronos, Ö. Kihlström 46%
– Tobin Kronos löste årsdebuten på ett 
bra sätt och han gick jobb tillsammans 
med Propulsion under påskhelgen och 
det jobbet var till belåtenhet. Han kan 
öppna fint och med tanke på läget så 
måste jag självklart tro på honom och 
planen är att köra barfota runt om, säger 
Daniel Redén.

6 Copimade, J. Westholm 4%
– Copimade har tränat på fin i vinter. Men 
vi fick ett tråkigt spår och med ett par 
riktigt bra konkurrenter är det svårt att tro 
på vinstchans den här gången, säger 
Jörgen Westholm.

7 Cruzado Dela Noche, P. Linderoth 21%
– Han har tränat bra i vinter och har lagt 
på sig lite muskler och vi är nöjda med 
honom. Han kommer säkert att göra ett 
bra lopp men Tobin Kronos kan säkert bli 
svårslagen med tanke på att den har 
bättre form och ett bättre utgångsläge. 
Jag tycker att Cruzado Dela Noche ska 
ses med platschans i första hand. Vad det 
gäller balansen blir det troligtvis skor och 
sedan ett öppet huvudlag, säger Marcus 
Schön i stallet.

8 In Vain Sund, E. Adielsson 20%
– Det blev ju inget lopp för honom på 
långfredagen, men han fick gå ett tufft 
jobb dagen efter istället och han kändes 
klart bra då. In Vain Sund gör det alltid bra 
och han brukar också göra bra lopp efter 
vila. Franck Nivard tyckte att han var en 
häst för Prix d’Amerique efter ett lopp 
i vintras och det säger väl en del om 
kapaciteten hos hästen. Men kusken får 
backa från det här startspåret och köra till 
slut. Det är fördel Tobin Kronos mellan 
mina två, men samtidigt ska man inte såga 
In Vain Sund heller. Vi siktar på att köra 
honom barfota runt om direkt, säger 
Daniel Redén.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Fighting Bax, Ö. Kihlström 14%
– Han kan öppna ganska bra så jag är nöjd 
med läget. Han har skruvat upp sig lite i 
loppen på slutet och det gör att vi nog 
korrigerar huvudlag den här gången. Det 
är en snabb häst så den korta distanser 
ser jag inte som något minus. Jag kan inte 
motståndet så bra men tror att min gör ett 
bra lopp i alla fall, säger Daniel Redén.

2 Dream Trotter, O J Andersson 4%
– Han gick utvändigt omledaren senast 
och höll hyggligt men det fattas kanske lite 
ännu. Nu blir det barfota runt om och om 
Dream Trotter kan bli trea, fyra är jag nöjd, 
säger Jörgen Westholm.

3 Pointillist, K. Oscarsson 22%
– Har varit bra längre förutom näst 
senast. Han vann senast och formkurvan 
är stigande och han är rapp ut. Eftersom 
han fick bra läge blir det troligen 
helstängt huvudlag. Vi åker dagen innan 
och övernattning ska inte vara något 
problem, säger Jim Oscarsson.

4 Mellby Dealer, O A Lindqvist 13%
– Har jag varit väldigt nöjd med sedan 
december. Travet flöt bättre senast och 
han kunde springa utan att kämpa och 
hade helt annan energi. Trots att Mellby 
Dealer var trött i sista sväng blev det seger 
och han känns ännu bättre efter det 
loppet. Det blir barfota fram och jänkar-
vagn igen. Han möter några bra hästar, 
men jag tycker att det finns lite möjligheter 
att vinna loppet, säger Roger Nilsson.

5 Victory Streamline, H. Olofsson 1%
– Han är ganska startsnabb och jag tror 
att han kommer att tävla barfota på 
lördag. Han var fin vid vinsten. Senast 
hade jag varit lite för snäll mot honom 
i träningen. Vi jagar slantar, säger Hanna.

6 Nochebuena Face, P. Lundberg 1%
– Han gick bra senast och formen ska det 
inte vara något fel på. Men vi har fått ett 
spår lite för långt ute för att det ska 
kännas bra och vi får hoppas att det blir 
överpace. Barfota igen, säger Petter.

7 Anaheim Kemp, M. Jaara 1%
– Han fick en omöjlig resa senast men gick 
bra till slut även om han blev oplacerad. 
Nu fick Anaheim Kemp ett trist läge och 
jag tror att vi får svårt att blanda oss 
i segerstriden, säger Mauri.

8 Tuffetto Jet, U. Ohlsson 12%
– Han gick ett banjobb inne på Solvalla 
ihop med Makethemark förra veckan och 
kändes riktigt fin så jag tror att formen ska 
sitta där. Men spår åtta var inte vad vi 
hade önskat oss och det gör att jag vill 
ligga lite lågt på förhand. Barfota fram är 
tanken, säger Petri Salmela.

9 Cut Him Some Slack, C. Sjöström 13%
Bra intryck senast och vunnit i V75 förut. 
Måste passas noga trots bakspåret.

10 Sheriff Bi, T. Modig 12%
Lysande på sistone. Missgynnad av 
bakspåret dock och är bara en outsider.

11 Ebony Boko, J. Westholm 3%
– Ebony Boko är den av våra i loppet som 
har bäst form. Men läget blev uselt och 
trea, fyra är en rimlig förhoppning här-
ifrån. Han går utrustad som senast, säger 
Jörgen Westholm.

12 Pokemon ˚s, E. Adielsson 6%
– Han fick precis som vanligt dåligt spår. 
Han blev tempotorsk senast och gick runt 
1.09 sista 600 i spåren. Det blir övernatt-
ning för första gången men det tror jag att 
han klarar utan problem. Han verkar fin 
och planen är att vi ska köra barfota runt 
om, säger Marcus Lindgren.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Merry Broline, Ö. Kihlström 4%
– Gick bra som tvåa bakom en bra häst 
senast och har visat toppform länge. Nu är 
han lite uppanmäld men innerspåret 
passar bra då han blivit lite kvickare och 
ska kunna få en bra smygresa. Distansen 
är en fördel och det ska bli intressant att 
se vad han kan uträtta. Barfota fram eller 
runt om, säger Petri Salmela.

2 Rhapsody ˚s, O A Lindqvist 7%
– Han spurtade bra senast utan att hinna 
fram och i starterna innan på rikstoton har 
han gått i mål med propparna kvar. Jag 
tror att han tar en längd på Merry Broline 
och därefter borde han få ett bra lopp. 
Hästen duger i klassen och det blir första 
starten med ett halvstängt norskt huvud-
lag och så barfota runt om eventuellt, 
säger Petri Salmela.

3 Nakoda Goj, U. Ohlsson 13%
– Han har haft bra form länge och vann 
senast trots ett tufft lopp utvändigt. Han 
går barfota runt om igen och jag tror på en 
bra insats, säger Reijo Liljendahl.

4 Digital Archive, R. Bergh 19%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
i sin krönika på annan sida.

5 Make it Quick, O J Andersson 6%
– Han är bara sådär från start och det är 
lite synd eftersom han gör sina bästa lopp 
då han får vara med där framme. Distan-
sen fixar han, men han är ny i klassen och 
vi hoppas på fina pengar i första hand, 
säger Clas-Göran Björkroth i stallet.

6 Spitcam Jubb, K. Widell 10%
– Han hade problem med halsen senast 
han startade och det tog lite tid att få 
ordning på det. Men nu känns han 
starkare än någonsin i jobben, jag har kört 
1.15/1 600 meter på banan och några 
hårda intervaller. Kaj kommer att få ladda 
för ledningen och det blir barfota runt om 
och jänkarvagn, säger Micael Broberg.

7 Västerbo Hard Cash, U. Eriksson 13%
– Han tog förra loppet bra och jag räknar 
också med att han ska klara långresan till 
Umeå på ett bra sätt. Han gick med ny 
balans senast, men den extraväxeln sparar 
vi till en annan gång och han återgår till 
sin gamla balans. Jag tycker ändå att han 
ska räknas, säger Anton Sverre i stallet.

8 Zenit Brick, E. Adielsson 16%
– Han kom aldrig in i loppet senast och det 
ska inte vara någon fara med formen. Han 
har ju visat att han duger i klassen och 
skulle det lösa sig så ska han räknas. 
Troligen inga ändringar på honom, säger 
Clas-Göran Björkroth i stallet.

9 Danne Edel, P. Linderoth 2%
– Han fick dödens senast och tål inte 
längre sådana upplägg. Härifrån är jag 
nöjd om Danne Edel tar en slant, säger 
Reijo Liljendahl.

10 Tequila Palema, C. Sjöström 3%
Gillar distansen och kan vara ett skrällbud 
om det blir överpace.

11 Vacqueyras, T. Jansson 2%
Vann lätt senast och har hittat formen på 
sistone. Tuffare emot nu, men kan vara en 
platsskräll om det klaffar.

12 Premier Kronos, J. Östman 6%
– Han vann ett lopp som blev ryckigt kört 
senast men han avslutade i alla fall bra. 
Det är lite långt mellan starterna men han 
fick sträcka ut lite på banan förra veckan 
och jag tror att formen ska vara bra. Han 
går med greppskor bak och lätta skor fram 
som han brukar. Han kan spurta bra och 
har visat att han duger i klassen, säger 
Bert Pettersson.
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