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En svårstoppad favorit
HHZenitHBrick har blivit nedstru-

ken till innerspår och det är 
kanske inte optimalt. RockyH
Winner kan nog ta sig förbi för 
att i sin tur släppa till någon? Det 
känns som att favoriten LionelH
N.O. kommer att hamna vettigt 
till och han bör krossa samtliga.

Kan spetsa trots spåret
HHGlobalHTakeover är rask ut och 

laddas. PrinceHTanic,HJefferson 
Dotcom och AlwaysHOnHTime 
kommer utifrån. Den senare 
imponerade vid segern på svensk 
mark senast och skulle han vinna 
spetsstriden kan det vara över. 
Läget gör att man ska gardera.

Snabbare än Ferrari?
HHFerrariHB.R. är bra men det kan 

bli jobbigt att hålla emot LoveH
Matters och ElectricHLight från 
start. Den senare kan nog tänka 
sig att släppa om han kommer 
först och då är Love Matters före 
Ferrari B.R.? Det är i alla fall vad 
vi grundar tipset på.

Vi tror på spets och slut
HHNobelHAmok har ett innerspår, 

men är så pass snabb att vi 
bedömer spetschansen som god. 
PhotoHLavec är också snabb men 
sida vid sida tror vi att Robert 
Bergh löser det. Bra segerchans. 
Donatomite är kapabel men är 
klart missgynnad av läget.

Härligt intryck senast
 HDet kan bli en snabb öppning. 

MadelenHT.L.C.,HUnrestricted,H
BikiniHD.K. och BugattiHBrick 
lär nog ladda allihopa. Känslan är 
att Bugatti Brick är minst bero-
ende av att komma till spets och 
Goops uppsittning får tipset efter 
formintrycket senast.

V75-3� 2 100 meter, auto V75-4� 1 609 meter, auto V75-6� 1 609 meter, autoV75-5� 1 609 meter, auto V75-7� 2 100 meter, auto

VINNAREN
HH5HLionelHN.O. 

var fyra i 
comebacken på 
Jägersro senast 
på klart godkänt 
sätt. Det vankas 
större uppgifter 
längre fram och 
det är inget 
snack om att han 
är bästa hästen i 
fältet. Lionel N.O. 
har ett bättre 
läge nu än senast och måste ses med bra 
vinstchans.

UTMANAREN
HH2HZenitHBrick har lyft sig ordentligt på 

senare tid och sitter i rätt spår direkt. 
Strular det för favoriten blir han het.

VINNAREN
 HMycket öppet. 

8HAlwaysHOnH
Time övertygade 
vid segern i 
Sverige senast 
och har ett 
1.10-rekord 
vilket är starka 
papper för 
klassen. Visst, 
startspåret är ett 
minus men det 
kan gå vägen 
ändå.

UTMANAREN
HH10HSealHKronos har radat upp vinster på 

sistone. Nu är det lite kortare distans, men 
på formen ska han ändå kunna vara med 
och fightas om det.

VINNAREN
 HSpetsstriden 

kan vara väldigt 
viktig i det här 
loppet. 3HLoveH
Matters är rask 
vid laddning och 
vi tror att han 
kommer förbi 
värsta hotet från 
start och det 
brukar spela stor 
roll i jämna lopp.

UTMANAREN
 HNorges stjärna bland fyraåringarna är 2H

FerrariHB.R. trots att han plumpade i 
Derbyt. Men 10 segrar på 12 starter i år 
säger det mesta och han kommer väl 
förberedd till den här uppgiften. Det givna 
motbudet.

VINNAREN
HH1HNobelHAmok 

höll undan trots 
att han tappade 
stilen till slut 
senast. Det är 
bra förutsätt-
ningar för honom 
här och vi tror 
att jakten på den 
tionde årssegern 
slutar lyckligt för 
Robert Berghs 
häst. Spik!

UTMANAREN
HH10HDonatomite har glänst hemma i 

Norge och vann på en 1.10-tid nyligen. 
Hästen är bra, men vi vet hur svårt det är 
att vinna från bakspår i så här hög klass 
över sprinterdistans.

VINNAREN
HH8HBugattiHBrick 

var oerhört fin 
senast då hon 
vann lätt trots 
bra tempo hela 
vägen. Gick i 
spets då, men 
har även gjort 
bra lopp 
bakifrån. Björn 
Goop upp borde 
inte vara något 
minus och vi tror 
att hon blir 
segerfarlig igen.

UTMANAREN
HH5HBikiniHD.K. har vunnit ofta och på bra 

tider i Danmark och Jeppe Juel låter 
väldigt nöjd med hästen. Tidig.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Super Ariel, M. Melander –%
STRUKEN!

2 Zenit Brick, B. Goop 19%
– Han visade att formen är intakt senast 
då han var trea i ett lopp som kanske var 
ännu tuffare än vad detta är. Formen 
verkar vara fortsatt bra och läget kan vi 
inte klaga på. Jag tycker att Zenit Brick 
ska räknas tidigt och vi ändrar inget, säger 
Andreas Lövdal i stallet.

3 Rocky Winner, F. Fladen 2%
– Han behövde loppet senast och ska vara 
piggare nu. Det är tufft motstånd men 
Rocky Winner kan ändå dyka upp på en 
plats. Det blir inga ändringar, meddelar 
Jörgen Westholm.

4 Pebbe Simoni, E. Rennesvik 1%
– Fick ju aldrig chansen senast på Solvalla 
och hade gott om krafter kvar i mål. 
Formen är på topp för dagen, men han är 
ju ganska färsk i klassen och möter hästar 
som han normalt sett får svårt mot. Är han 
fyra-femma blir jag nöjd, säger Karoline 
Krogh-Hanssen.

5 Lionel N.O., G. Antonsen 63%
– Det blev fel för honom senast men vi 
var nöjda med hästen och han tog det 
loppet bra. Meningen är ju att Lionel ska 
vara helt på topp i slutet av januari, men 
han ska gå framåt med det förra loppet i 
kroppen. Det ska ändå bli väldigt 
spännande att se honom på lördag, 
säger Pär Pergenius i stallet.

6 Bruno di Quattro, F. Hamre 2%
– Han har haft ett litet uppehåll och är lite 
svårbedömd. Han är ingen blixt från start 
och det är risk att vi kan hamna lite snett 
på det. Dessutom tror jag inte att vi kan 
besegra Lionel N.O. oavsett och jag väljer 
därför att ligga lågt den här gången, säger 
Frode Hamre.

7 Deep Sea Dream, T E Solberg 1%
– Hästen har gjort det riktigt bra i år och 
allting tyder på att formen är lika bra som 
tidigare. Jag tror inte att han är något 
spetsbud utan det gäller att hitta en bra 
position. Måste nog gå med skor bak den 
här gången och det är ett minus. Jag är 
nöjd med en premie, säger Ove Hvidsten.

8 Perfect Toll, P. Untersteiner 0%
Vann ett billigt lopp näst senast och är 
inget för spelarna från det här läget.

9 Punk, Å. Tengsareid 0%
– Punk har haft problem med en hov och 
varit borta ett tag av den anledningen. Jag 
räknar inte med att han ska vara i topp-
form och läget gör inget då jag vill att han 
ska få ett snällt lopp. Vi jagar pengar, 
säger Jens Kristian Brenne.

10 Tripolini V.P., J. Juel 5%
– Han gjorde ett bra lopp som fyra i VM på 
Yonkers. Men Tripolini V.P. har tagit det 
lugnt i jobben efter den starten och jag är 
rädd för att det kan fattas lite i honom. Jag 
är nöjd med en premie från det här 
utgångsläget, säger Jeppe Juel.

11 Sylvester America, C. Eriksson 0%
– Sylvester America var ursäktad senast 
och formen är det inget fel på. Men från 
spår elva tror jag inte att han är något för 
vinnarspelarna och det blir inga ändringar, 
säger Jerry Riordan.

12 Caid Griff, Ö. Kihlström 3%
– Han satt fast med sparade krafter 
senast och har sett bra ut i jobben efter 
den starten. Han fick det sämsta läget och 
får smyga med och göra det bästa av 
situationen. Hästen är bra men vi får ta 
det som bjuds med tanke på läget, säger 
Pär Pergenius i stallet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Global Takeover, C. Eriksson 26%
– Han har gjort det bra och jag är nöjd 
med förutsättningarna och min häst kan 
öppna bra. Han är uppfräschad efter 
senaste starten och jag tror att han gör ett 
bra lopp igen. Vi åker tidigt på lördag 
morgon, säger Lars I Nilsson.

2 Prince Tanic, A. Solberg Akselsen 2%
– Var väldigt bra vid segern på Solvalla 
och jag hoppas att han ska ha samma form 
på lördag. Han är snabb från start om man 
vill och nu blir det barfota runt om, senast 
gick han med skor. Jag känner mig inte 
slagen, säger Nina Haugen.

3 Clint Clasic, K. Malmin 8%
– Clint Classic är i fin form och jag tycker 
att han ska med på tre-fyra streck. Läget 
är bra, jag tycker att han är som bäst med 
ett lopp på rulle och tror att han hamnar 
bra till. Det finns inget negativt att 
rapportera och det blir samma balans, 
barfota runt om, som vid segern senast, 
säger Trond Anderssen.

4 Spicy Challenger, F. Hamre 5%
– Jag visste att han behövde loppet 
senast och tror att han kommer att vara 
bättre på lördag. Han är inte så tokig och 
kan vara ett platsbud, säger Frode.

5 Jefferson Dotcom, M A Pedersen 2%
– Han har gjort bra lopp som tvåa på 
slutet, näst senast fick han gå i dödens 
och senast stretade han emot okej i spets 
på lång distans. Hästen är snabb från start 
och distansen passar honom fint. Jag 
ändrar inget och tror att Jefferson Dotcom 
kan vara med på en trippelplats, säger 
Stine Merete Gundersen.

6 Charlie Harmoni, T. Horpestad 1%
Inget extra mot liknande motstånd senast. 
Får svårt att räcka till vinst.

7 Muscle Mack, E. Höitomt 1%
– Hästen har varit borta väldigt länge från 
tävling. Jag har jobbat honom rejält och 
tror att han kan göra en bra insats direkt 
utan att vara i toppform. Det är nog ingen 
idé att ladda då han inte visat någon större 
startsnabbhet och det gör att vi behöver 
lite tur. Han är väl inget hett bud, säger 
Karoline Krogh-Hanssen.

8 Always On Time, T E Solberg 14%
– Han fick öppna väldigt tufft från 
bakspår på Åby senast och det var 
mycket bra gjort att hålla undan. Vi fick 
inte det bästa läget men han är snabb så 
det är nog bara för kusken att ladda från 
start. Skulle han hitta till täten tror jag 
att han blir farlig. Inga ändringar, säger 
Kjetil Helgestad.

9 Fernando, Å. Tengsareid 2%
Inte så tokig. Bra form, en platsrysare?

10 Seal Kronos, Ö. Kihlström 21%
– Seal Kronos var bra senast och känns 
fin efteråt. Han hör hemma mot de här 
hästarna, men ju fler raka segrar man tar 
desto närmre än förlust kommer man. Är 
Seal Kronos bland de tre främsta är jag 
nöjd. Han går med samma balans som 
senast, säger Admir Zukanovic.

11 Santiago Kyu, B. Goop 16%
– Formen är på topp och även om han fick 
ett bakspår är jag inte så besviken. Det 
passar honom bra att gå i ryggar och 
skulle det stämma med positionerna 
känner vi oss inte slagna. Vi siktar på att 
köra barfota igen, säger Edvin Ceka.

12 Liam Dana, J. Westholm 1%
– Han håller toppform och avslutade bra 
senast. Men ett iskallt utgångsläge gör att 
vi ligger lågt. Det blir inga ändringar, säger 
Jörgen Westholm.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 J.H.Mannerheim, J. Untersteiner 5%
– Han var okej senast som tvåa och den 
som vann loppet var riktigt bra. Min häst 
har blivit allt bättre från start och det här 
blir troligen sista starten för i år, säger 
Johan Untersteiner.

2 Ferrari B.R., P O Midtfjeld 38%
– Derbyloppet är historia för mig. Han har 
varit jättefin i loppen efter det och jag tror 
att formen är väldigt bra faktiskt. Han är 
normalt ganska startsnabb och travsäker. 
Att han galopperat ett par gånger på slutet 
är nog bara tillfälligheter. Han kommer 
antagligen att gå med bakskor på Bjerke, 
han gick så i lördags och fungerade väldigt 
fint. Sedan går han med jänkarvagn som 
han alltid gör, säger Per Oleg.

3 Love Matters, Ö. Kihlström 34%
– Han fick en sjukdom efter Elitloppshel-
gen och den förstörde större delen av 
sommaren. Men han har varit jättefin i 
tre raka starter efter det och formen är 
bra. Det var synd att vi fick spår utvän-
digt om Ferrari B.R. Men Love Matters är 
snabb ut och vi får prova. Jag tror att 
han kommer att göra ett bra lopp och 
tycker att han ska räknas tidigt, säger 
Pär Pergenius i stallet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Electric Light, C. Eriksson 1%
– Electric Light bröt ned lite 300 kvar 
senast och jag var tvingad att korrigera 
honom och då blev det galopp. Synd för att 
han hade troligen varit med i Breeders’ 
Crown finalen annars. Han är snabb från 
början men har startsnabba hästar 
invändigt om sig, säger Peter Untersteiner.

5 Unicorno S.L.M., W. Paal 5%
– Jag tar på mig galoppen senast och 
borde inte ha ryckt skorna. Nu blir det 
lätta skor och då ska det fungera. Han är 
väldigt snabb den första biten och jag tror 
att vi får ledningen eller rygg på ledaren. 
Även om det är bra emot tycker jag att han 
ska vara bland de tre-fyra första i mål, 
säger Wim Paal.

6 Bali, K. Ecce 1%
– Han underpresterade senast och det 
visade sig att han var sjuk. Nu ska han 
vara redo igen men formen är ändå lite 
svårbedömd. Bali möter väldigt tuffa 
hästar och hade varit gynnad av längre 
distans, men vi får ta det som går och är 
nöjd med en slant, säger Steen Juul.

7 Massive Attack, P. Buer –%
STRUKEN!

8 Justice Ås, P. Untersteiner 5%
– Han var tyvärr halt i segerdefileringen 
efter sin seger i försöket till Kungapoka-
len. Han känns riktigt fin och är väl 
förberedd och det är en underbar häst. 
Han har inte startat på ett halvår och fick 
tråkigt spår. Vi får hoppas på ett snabbt 
förstavarv, säger Peter Untersteiner.

9 Evil Enok M.E., N. Braekken 1%
Hade pausat innan förra starten och 
kommer förmodligen att vara vassare på 
lördag. Bra smygläge och besitter fin fart. 
Kan vara en platsskräll om det klaffar.

10 Muscle Hustle, R. Bergh 9%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna i 
sin krönika på annan sida.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Nobel Amok, R. Bergh 69%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
i sin krönika på annan sida.

2 Photo Lavec, T E Solberg 5%
– Han har stigande form och det är en 
häst som ska duga bra i den här klassen. 
Normalt sett är Photo Lavec startsnabb 
och jag måste i alla fall prova en bit från 
start från det här fina läget. Jag har 
respekt för Nobel Amok men garderar man 
den ska min häst räknas tidigt, säger Tom 
Erik Solberg.

3 Riordan Kronos, K. Malmin 0%
– Riordan Kronos var dålig senast men 
hade lite ont i fötterna och vi får köra med 
skor den här gången vilket är ett litet 
minus. Hästen är dock inte så tokig och 
jag tror att han har lite chans att vara 
bland de tre om det stämmer för honom i 
loppet, säger Trond Anderssen.

4 Strong Forte, A H Stensen 0%
– Han fick ett snällt lopp senast och 
spurtade bra invändigt och jag tror att 
formen är uppåt med två lopp i kroppen 
efter uppehåll. Men han behöver nog få 
det lite serverat och jag ligger lite lågt med 
honom, säger Kjetil Helgestad.

5 Valokaja Hindö, E. Höitomt 1%
– Han vann på ett bra sätt i tisdags och 
formen är bra nu. Men det är hårdare emot 
den här gången och skulle han vara bland 
de tre får vi vara mer än nöjda, säger 
Sigbjörn Kolnes.

6 Heartbreaker V.S., B. Goop 5%
– Han fungerade inte i den senaste starten 
och fick en liten paus efter det loppet. 
Heartbreaker V.S. är på gång igen men det 
är fel distans den här gången och han är 
trög ut så det blir nog svårt för honom, 
säger Björn Goop.

7 Nancy America, F. Jensen 6%
– Jag var helt nöjd med henne senast. Jag 
siktar på att starta i Frankrike lite längre 
fram med henne och det gör att jag inte vill 
köra med helstängt huvudlag den här 
gången. Då blir hon inte så snabb från 
början och med ett sjundespår på kort 
distans kan det bli besvärligt, säger 
Flemming Jensen.

8 Emir la Brousse, M T Gundersen 2%
– Han är normalt sett den bättre av mina 
två hästar och känns bra i jobben. Men 
distansen är ingen fördel och då han inte 
har hundraprocentig form ännu behövs 
det lite tur på vägen om han ska kunna 
slåss om segern, säger Sigbjörn Kolnes.

9 Ridolini Park, P. Buer –%
STRUKEN!

10 Donatomite, F. Hamre 7%
– Donatomite låg på alldeles för mycket 
under vägen senast och tröttnade av 
förklarliga skäl. Fartmässigt så står han 
sig bra i den här omgivningen, men 
bakspåret är ett stort minus då han är 
startsnabb. Han är väl bara en outsider, 
säger Frode Hamre.

11 Don’t Mind Me, Ö. Kihlström 4%
– Han var lite nedsatt av den lösa banan 
senast på Bergsåker och kan bättre än vad 
han visade då. Hästen kommer nog att 
vara bättre den här gången, men motstån-
det är tufft och spåret gör också att vi får 
ligga lite lågt med honom, säger Pär 
Pergenius i stallet.

12 Triton Neergård, J. Juel 1%
– Formen är väldigt bra, men han förlorade 
det här loppet i spårlottningen. Jag är nöjd 
om Triton Neergård får en premie med sig 
hem. Vi fortsätter med barfotakörning, 
säger Jeppe Juel.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Madelen T.L.C., E. Höitomt 7%
– Hon är uppfräschad efter förra loppet 
och ska vara i bra författning. Hon kan nog 
hålla upp ledningen, men det är samtidigt 
väldigt bra emot så en bra rygg vore inte 
heller fel. Men det där med taktiken får 
kusken avgöra och jag har inte bestämt 
vilket huvudlag det blir ännu. Något nytt 
kan det bli, säger Marius Höitomt.

2 Southwind Gizzel, E. Rennesvik 1%
– Southwind Gizzel står tufft inne i loppet. 
Hon är snabb men jag tror ändå att det blir 
svårt att räcka till seger mot det här 
gänget, säger Erlend.

3 Unrestricted, J. Untersteiner 19%
– Unrestricted gick med full fart över 
linjen i söndags och vann enkelt. Det här 
var det enda loppet för fyraåriga ston som 
fanns kvar. Jag är nöjd med spåret, säger 
Johan Untersteiner.

4 Bravivivicimo, K. Widell 7%
– Hon är i väldigt bra form och även om vi 
möter bra motstånd så hoppas jag att hon 
ska vara med långt framme. Det finns inga 
minus att rapportera och blir banan fin så 
kör vi barfota runt om, men hon går bra 
med skor också, säger Jörgen Pettersson.

5 Bikini D.K., J. Juel 23%
– Hon har gjort allting rätt så här långt. 
Bikini D.K. går upp en klass men jag har 
god tro på min häst och hon är en av dem 
som kan vinna loppet. Bikini D.K. är snabb 
från start och får en bra position, säger 
Jeppe.

6 License, J. Hansen 0%
– Vi är lite osäkra på formen och det blir 
ett defensivt upplägg den här gången. Jag 
tror inte att License räcker till seger, säger 
Jan Morten Hansen.

7 La Diva Rossi, P L Nilsen 2%
Var fin vid en enkel spetsseger senast och 
har visat hög klass när formen är på topp. 
Kan vara en outsider trots spåret långt ut 
på vingen.

8 Bugatti Brick, B. Goop 22%
– Insatsen senast var väldigt bra och 
hon håller nog samma form nu. Bugatti 
Brick har visat riktigt bra kapacitet och 
även om läget är dåligt tycker jag att hon 
ska räknas. Hon är väldigt snabb från 
start och jag tror inte att Björn kommer 
att backa från början, säger Andreas 
Lövdal i stalllet.

9 Ursula Horse, G. Austevoll 6%
Radat upp segrar i Italien. I ny regi nu och 
startar med lite ovana förutsättningar då 
hon mest startat i sprinterlopp. Bara 
aktuell vid större gardering.

10 Udessa Degli Dei, C. Eriksson 8%
– Udessa Degli Dei gjorde första starten 
för mig senast och det fanns inget att 
anmärka på, hon var riktigt bra. Det var ett 
billigare lopp än detta men jag tror att hon 
kan tjäna fina pengar i den här omgiv-
ningen också. Det blir inga ändringar, 
säger Jerry Riordan.

11 Xperia Knick, P. Untersteiner 5%
– Hon har fin form och var jättebra på 
Solvalla som trea senast. Hennes akilles-
häl är att hon är långsam från början, 
säger Johan Untersteiner.

12 Rebella Mystic L., H C Holm 0%
– Även om hon bara har vunnit ett lopp 
hittills så gör hon inte bort sig i den här 
omgivningen. Men läget gör ju att det är 
svårt att tro på någon segerchans. Vi får 
helt enkelt hoppas att det löser sig på 
något sätt och att hon får med sig en 
premie hem. Det blir barfota runt om, 
säger Petter Hvistendahl.
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