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Bianco får en chans till
HHM.T.Insider är ruskigt start-

snabb och blir knappast långsam-
mare med Björn Goop i sulkyn. Vi 
är dock inte främmande för att 
han släpper till OfficerHC.D. eller 
Springover i ett andra skede. 
Hittar GeneraalHBianco ett fint 
läge är han vassast till slut?

Fin form och får loppet?
HHRhesosHFace lär laddas från 

innerspåret men det kan bli 
jobbigt att ta emot GlobalHTakeo-
ver och Chianti. Vi håller den 
senare som spetsfavorit. Men BajaH
RosaHAkema borde hamna bra till 
och är stark till slut. Ju snabbare 
öppning desto bättre chans...

Vi har svårt att gå emot
HHDiamanten och CyberHLane 

startar sida vid sida och det finns 
viss chans att Diamanten kan 
vinna spetsstriden. Men Cyber 
Lane har visat sig väldigt effektiv 
bakifrån också och ska seger-
strida oavsett position. Vi litar på 
att han fixar det igen!

En trolig spetsvinnare
 HVi tror inte att någon kan 

plocka en längd på Väster-
boonthenews från start. Och den 
här gången borde han nog köras i 
spets med tanke på att de värsta 
hoten har fått sämre lägen. Han 
har visat form länge och står på 
tur för en fullträff  i Guld.

Har revansch att kräva
 HDet låter som att MackHDragan 

kan tänkas få ett rygglopp och då 
ser vi Masterglide som favorit att 
nå ledningen. Men NowHorHNeverH
Flair lär hamna vettigt till och vi 
tror att han kan ta revansch på 
Masterglide som besegrade 
honom i senaste mötet.
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VINNAREN
HH7HGeneraalH

Bianco förlorade 
som favorit 
senast mot 
Speedy Foxy 
Vicane och 
imponerade inte 
lika mycket som 
förut. Men med 
ett bra rygglopp 
kan han smälla 
förbi samtliga 
över upploppet.

UTMANAREN
 HPer Lennartssons 1HCabHHornline är en 

hårding som trivs bäst med tätkänning. 
Blir han inte över från start och tappar för 
mycket kan vi räkna med ett offensivt upp-
lägg vilket han tål.

VINNAREN
HH4HBajaHRosaH

Akema spurtade 
riktigt bra som 
tvåa från femte 
ytter i försöket 
näst senast. 
Vann i lite 
enklare gäng 
efter det och 
formen är på 
topp. Vårt 
förstaval i ett 
öppet lopp.

UTMANAREN
HH6HChianti är väldigt snabb från start och 

från ledningen håller han nog emot länge. 
Han gick i samma position senast men 
banan var inte till sin fördel för någon av 
ledarhästarna den dagen.

VINNAREN
HH3HCyberHLane 

har varit lysande 
varje gång på 
sistone. Det är 
inte helt givet att 
det blir spets, 
men han visade 
nyligen att han 
är väldigt 
effektiv bakifrån 
också. Så länge 
han bara vinner 
är det svårt att tippa emot honom.

UTMANAREN
HH2HDiamanten fick gå i dödens på Cyber 

Lane senast och det blev för jobbigt. Har 
bytt regi efter det och ett miljöombyte 
behöver inte vara fel ibland? Han är snabb 
den första biten och kan spetsa.

VINNAREN
HH1HVästerbo-

onthews har gått 
bra som tvåa 
flera gånger. Är 
ju startsnabb 
och den här 
gången borde 
det vara läge att 
testa i ledningen. 
Han kan bli 
svårpasserad 
med den 
taktiken.

UTMANAREN
HH10HReckless glänste under sadel senast 

och är inte sämre med sulky. Han skulle 
vara mycket gynnad om det blev ordentlig 
körning från start vilket det ser ut att 
kunna bli.

VINNAREN
HH2HNowHorH

NeverHFlair 
rundade sina 
konkurrenter på 
ett övertygande 
sätt senast på 
Jägersro och är 
han i samma 
form på lördag 
ska han vara en 
allvarlig seger-
kandidat från ett perfekt startspår. Örjan 
Kihlström kör igen och det gillar vi.

UTMANAREN
HH3HMasterglide besegrade tipsettan från 

spets näst senast och nu senast fullföljde 
han bra från dödens. På läge och visad 
form anser vi att han är det största hotet 
för tipsettan.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Cab Hornline, P. Lennartsson 22%
– Han fick ett bra läge på ett sätt, men han 
kan få svårt att hålla ut en sådan som 
M.T.Insider och då kan det bli problem. 
Men får vi chansen att gå ut i andraspår 
finns de inget att spara på då han går bäst 
i ledningen och dödens. Cab Hornline gick 
med vanlig vagn senast, men nu blir det 
jänkarvagn och barfota runt om ifall 
förutsättningarna tillåter det, säger Per.

2 Officer C.D., C. Eriksson 4%
– Han har varit ifrån en månad. Men 
Officer C.D. har tränat kontinuerligt under 
den tiden och jag tror inte att tävlingsup-
pehållet är någon nackdel. Han har fått ett 
perfekt utgångsläge och jag tror på en bra 
insats. Inga ändringar, säger Robert Bergh.

3 Bottnas Commandeur, J. Takter 2%
– Jag gjorde misstaget att plocka bort 
skorna senast och han blev hovöm. 
Annars värmde han väldigt bra inför loppet 
och det ska inte vara någon fara med 
formen. Han tävlar med skor och läget är 
bra. Jag tycker att han ska ses med 
platschans, säger Hans R Strömberg.

4 M.T.Insider, B. Goop 2%
– Jag var lite besviken på honom senast 
men det visade sig att han hade slem i 
halsen. Nu känns han bra, men det är 
ingen häst man kan avläsa i jobben hur 
han kommer att prestera i loppen. Men 
läget är bra och han har en väldigt hög 
högstanivå när han fungerar. Det blir 
barfota om banan tillåter det, säger 
tränaren Olle Alsén.

5 Springover, J. Untersteiner 15%
– Jag tror att det var innerspåret som 
fällde Springover senast. Allt verkar bra 
med honom efteråt och han kan vara långt 
framme, säger Peter Untersteiner.

6 Merry Broline, U. Ohlsson 1%
– Han hade nog haft två raka utan 
galoppen näst senast. Han är bättre i år än 
förra vintern och blir det bra tempo kan 
han vara värd en varning. Vi kör barfota 
runt om nu, säger Petri Salmela.

7 Generaal Bianco, P. Untersteiner 28%
– Generaal Bianco var okej senast men 
får inga plus i kanten. Han känns 
fortsatt fin i jobben och är väldigt 
speedig, säger Peter Untersteiner.

8 Linus Boy, E. Adielsson 5%
– Han fick ju aldrig chansen senast och 
hade krafter kvar i mål. Formen är bra men 
läget är inte det bästa. Kommer han till i 
loppet tror jag dock att han kan vara med i 
striden, så pass bra är han. Jag tror inte 
att det blir några ändringar, säger Andreas 
Lövdal i stallet.

9 Rolex Bigi, Ö. Kihlström 14%
– Har aldrig varit så här bra så länge jag 
har varit med honom men man måste ha 
stolpe in också. Han har fått rygg på två 
riktigt startsnabba hästar, han är riktigt 
vass på slutet om det stämmer. När han är 
på topp är det väldigt få hästar i Silver som 
slår honom. Jag är sugen på att testa ett 
norskt huvudlag, säger Maria Törnqvist.

10 Angle of Attack, R. Bergh 3%
– Han gick i mål med sparade krafter 
senast och har full form. Men bakspåret 
var ett streck i räkningen och jag tror att 
vinstchansen försvann i lottningen. Inga 
ändringar, säger Robert Bergh.

11 Valeur, S. Nordemo 3%
– Han har varit i jättebra form en längre tid 
och kommer nog att vara lika bra på 
lördag. Läget är trist och motståndet hårt, 
men Valeur trivs på Solvalla och skulle det 
klaffa tror jag definitivt att han har 
vinstchans igen, säger Sandra Nordemo.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Rhesos Face, A. Kolgjini 13%
– Han var verkligen fin i tisdags och är 
under kraftig utveckling just nu. Det är en 
final och tufft emot men Rhesos Face ska 
absolut inte nonchaleras. Han kan mycket 
väl leda runt om, säger Lutfi Kolgjini.

2 Global Trader, Ö. Kihlström 15%
– Han fick stryk av en speedigare häst 
senast och insatsen var fullt godkänd. Vi 
kan inte klaga på läget och formen verkar 
intakt. Han duger i klassen och kan inte 
räknas bort. Det blir nog skor igen, säger 
Henrik Larsson.

3 Minnestads El Paso, R. Dahlén 3%
Gör bra lopp varje gång och läget borgar 
för en bra resa. Kan nog vara värd en 
varning i ett jämnt lopp.

4 Baja Rosa Akema, C. Svensson 18%
– Formen är bra, jag tror aldrig jag känt 
henne så mjuk och smidig som hon 
kändes i söndagsjobbet. Läget är också 
bra och hon gick ju i tredjespår en stor 
del av försöket. Jag måste vara optimis-
tisk, säger Johnny Hjelmrin.

5 Global Takeover, C. Eriksson 10%
– Öppningen blev lite för tuff senast och 
det satte sina spår till slut. Jag tycker 
ändå att han fullföljde bra och förhopp-
ningsvis blir inte inledningen lika tuff den 
här gången. Vi fortsätter med skor runt om 
och även om det är en final så tror jag på 
platschans, säger Lars I Nilsson.

6 Chianti, B. Goop 14%
– Han gav sig från ledningen senast men 
banan var svår och gynnade nog inte 
honom. Allt verkar som vanligt i jobben 
och läget är hyfsat då han är väldigt 
snabb från start. Vi hoppas att han ska 
vara lite bättre än senast och då duger 
han bra i klassen, säger Anton Sverre i 
stallet.

7 Wingait Erik, K. Oscarsson 6%
– Wingait Erik är vidgjord efter senaste 
loppet och var fin i ett banjobb efter 1.19 
full väg. Han är bra men fick ett ”grisläge”. 
Eventuellt blir det bakskor, säger Stefan 
Persson.

8 Viking’s Topline, A. Svanstedt –%
STRUKEN!

9 Uncle di Poggio, P. Untersteiner 3%
– Uncle di Poggio har bättre form än 
raden. Vi har haft det här loppet i sikte och 
han har fått tävla med skor i de två 
senaste starterna men nu blir det barfota 
runt om igen. Läget behöver inte vara fel 
och helt slagen känner jag mig inte, säger 
Edvin Ceka.

10 Assault, E. Adielsson 5%
– Han blev hängandes senast och fick en 
ordentlig urblåsare, det loppet är inget att 
minnas. Men han känns fin i träningen och 
jag tror att han ska vara bra i ordning på 
lördag. Han är nyklippt och ska tävla 
barfota runt om och med jänkarvagn. Har 
vi bara lite flyt i loppet så tror jag att 
Assault kan vara med bland de tre 
främsta, säger Daniel Wikberg.

11 Orlando Knick, U. Ohlsson 5%
– Han var fin senast då han vann från 
dödens och jag räknar med att han 
kommer att vara ännu bättre på lördag. 
Det finns med i planeringen att köra med 
lite lättare skor den här gången och det 
ska vara ett plus. Jag tycker att Orlando 
Knick är bra för klassen och tror att han 
hävdar sig bra, säger Frode Hamre.

12 Global Raceway, S. Persson 3%
– Han var bra senast. Han fick precis som 
min andra häst ett svårt spår och behöver 
tur härifrån, säger Stefan Persson.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Global Trustworthy, J. Kontio –%
STRUKEN!

2 Diamanten, E. Adielsson 28%
– Han gick några intervaller i 1.35-fart på 
rakbanan i måndags och rörde sig fint. 
Som jag ser det borde det vara en liten 
fördel för oss att få börja på innerspår. Jag 
har svårt att se att det ska bli några större 
ändringar mot hur han tävlat tidigare, 
säger Stig H Johansson.

3 Cyber Lane, J. Untersteiner 38%
– Han fick ett fint läge bakom bilen och 
jag provar rejält från start och hoppas 
att komma till ledningen. Kommer vi till 
spets är han inte lätt att komma förbi. 
Det blir inga ändringar, säger Johan 
Untersteiner. 
 
 
 
 
 
 
 

4 Dominion Beach, J. Takter 1%
– Han är mycket kapabel, men det har 
varit mycket strul. Ingen toppform kanske, 
men han tränar till belåtenhet. Skor och 
öppet huvudlag, säger Stefan Melander.

5 Milligan’s School, T. Jansson 0%
– Började kanonbra, men har strulat 
sedan med mycket galopper. Men 
Milligan’s School är en högkapabel häst 
som är på gång. Eventuellt blir det barfota 
fram, säger Stefan Melander.

6 Dartagnan Sisu, M. Djuse 1%
– Han gick med full fart över mål senast 
och det var glädjande efter en lite sämre 
insats näst senast. Vi hoppas att han ska 
gå framåt ytterligare till den här starten 
och det blir nog ett snällt upplägg igen. 
Jag tror att han får svårt att vinna med 
tanke på spåret. Balansen avgörs tävlings-
dagen, säger Oskar Kylin-Blom i stallet.

7 Bruno Bagheera, P. Lennartsson 1%
– Bruno Bagheera har toppform och har 
varit duktig i de senaste starterna. Här är 
vi nöjda med en liknande placering som 
senast. Det kan bli barfota fram och ett 
norskt huvudlag, säger Stefan Melander.

8 Love Matters, Ö. Kihlström 13%
Startgalopp i lördags men normalt sett 
travsäker. Kapabel outsider.

9 Han Herred, K. Haugstad 2%
– Han har äntligen kommit dit vi hade 
förhoppningar om när han började tävla. 
Det har varit vissa bekymmer på vägen, nu 
har vi kommit rätt på dessa. Hästen har 
varit väldigt bra en längre tid, men haft 
urusla lägen, säger Stig H Johansson.

10 Test Drive, B. Goop 2%
– Test Drive har varit grymt bra i de 
senaste starterna. Han satt fast i Breeders 
Crown-finalen senast och jag tror att han 
kan vara trea-fyra här. Han går med norskt 
huvudlag och det kan även bli barfotakör-
ning, säger Stefan Melander.

11 Makethemark, U. Ohlsson 13%
– Har inte varit så här fin sedan i våras. 
Han trivs bra på Solvalla där han aldrig 
gjort ett dåligt lopp. Men det är en bra kull 
och de längder man tappar från ett sådant 
här läge är svåra att ta igen. Blir det lite 
tempo och vi har lite flyt kan man inte 
känna sig helt slagen, säger Petri Salmela.

12 Lavidaloca de Vie, U. Eriksson 0%
– Är bortlottad, vi får vara nöjda om det 
blir pengar. Barfota fram och ett helstängt 
huvudlag, säger Stefan Melander.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Västerboonthenews, Ö. Kihlström 45%
– Jag har inget negativt att rapportera 
om utan han verkar hålla samma form 
som han haft på slutet. Läget är jättebra 
och han har slagit de flesta hästarna 
från ledningen förut, men Örjan får lägga 
upp det taktiska som han vill. Ingen 
ändring, säger Lars Brindeborg.

2 On Track Piraten, J. Takter 14%
– Jag var nöjd med honom senast och jag 
har inga minus. Han känns bra och från 
det här läget kommer säkert kusken att 
göra ett försök att nå ledningen. Jag 
tycker att han ska räknas tidigt den här 
gången då vi fått ett bra utgångsläge, 
säger Hans R Strömberg,

3 Food Money, C. Sjöström 1%
Startsnabb men har inte övertygat på 
senare tid. Bäst trea-fyra här.

4 Poochai, E. Adielsson 2%
– Han avslutade vasst senast och visade 
att den fina formen håller i sig. Här 
försöker vi smyga med så länge som 
möjligt och med rätt resa är Poochai inte 
helt borta. Streckar man på så tycker jag 
att min ska med. Inga ändringar, vi 
fortsätter med barfota runt om, säger 
Svante Båth.

5 Zenit Brick, K. Haugstad 11%
– Han kunde inte öppna så snabbt som vi 
trodde senast, men enligt kusken berodde 
det på att banan var lite för lös. Han 
avslutade dock väldigt bra när han fick 
chansen men det blev ju inget riktigt lopp 
av det hela. Täta starter är nog en fördel 
för Zenit Brick och jag tror att han kommer 
att svara för en bra insats, säger Andreas 
Lövdal i stallet.

6 I Love Paris, P. Untersteiner 4%
– I Love Paris var helt okej senast men 
hon var nog lite missgynnad av den lösa 
banan i Eskilstuna. Formen sitter nog kvar 
och fina pengar finns inom räckhåll om det 
klaffar med resan. Att vinna blir nog tufft. 
Eventuellt barfota bak, säger Anton Sverre 
i stallet.

7 Dante Boko, A. Kolgjini 10%
– Han håller samma fina form som gav 
seger senast. Ett tråkigt läge men Dante 
Boko kommer att göra en bra insats igen. 
Barfota runt om, ett stängt huvudlag och 
jänkarvagn som senast, säger Lutfi 
Kolgjini.

8 Uzo Josselyn, R. Bergh 0%
– Jag blir glatt överraskad om han får med 
sig en slant från det här utgångsläget, 
säger Robert Bergh.

9 Beau Mec, U. Ohlsson 3%
Beau Mec har haft en bra säsong och kan 
säkert tjäna fina pengar från det här 
smygläget. Men att det ska bli seger känns 
en smula långsökt.

10 Reckless, B. Goop 4%
– Vi var jättenöjda med honom i montélop-
pet senast och han kan säkert tända till av 
att få starta för sulky igen. Jag har en bra 
känsla inför det här loppet och tror att han 
kommer att svara för en bra insats. Jag 
tycker att Reckless ska räknas, säger 
Anton Sverre i stallet.

11 Spring Erom, C. Eriksson 5%
– Spring Erom har jobbat på som vanligt 
efter den senaste starten och allt verkar 
bra med honom. Han har suttit fast i de 
senaste starterna och formen är bra. 
Läget är som det är och vi får hoppas på 
tempo så vi kommer in i matchen, säger 
Dan Widegren.

12 Mind Your Face, J. Kontio –%
STRUKEN!

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Mack Dragan, C J Jepson 7%
– Man blev lite konfunderad efter förra 
loppet, men när man såg alla andra hästar 
stanna i ledningen så måste ju även min 
ha blivit påverkad av innerspåret. Allt 
verkar som vanligt med hästen och formen 
är det ingen fara med. Han kan öppna, 
men jag har inget emot att se honom 
bakifrån den här gången. Det är det 
tuffaste loppet han varit med i hittills och 
det finns ett par som jag har stor respekt 
för. Vi värmer i jänkarvagn och tar beslut 
om vagnen efter det. Skor runt om blir det, 
säger Morgan Wilhelmsson.

2 Now or Never Flair, Ö. Kihlström 43%
– Jag körde ett jobb med honom under 
söndagen och allt var till belåtenhet. 
Spåret kunde inte blivit bättre och 
taktiken överlåter jag till Örjan, han kan 
öppna om man vill ladda. Jag hoppas att 
han ska vara lika fin som senast och då 
måste han räknas tidigt. Inga ändringar, 
säger Mikko Aho.

3 Masterglide, P. Untersteiner 17%
– Hästen har bra form och var inte tom i 
mål när han vann från ledningen på Åby. 
Jag kommer ladda vad som går och det 
gäller väl att komma förbi Now Or Never 
Flair, säger Peter Untersteiner.

4 J.S.Apollo, J. Silvén 3%
– Jag tycker att han var lite sämre senast. 
Det blev dessutom ett väldigt tufft lopp här 
och jag kommer att försöka ge honom ett 
snällt lopp och ligger lite lågt på förhand. 
säger Jan Silvén.

5 Joe Martini, B. Goop 18%
– Han har utvecklats enormt på slutet och 
gjorde ett jättebra lopp senast på Bergs-
åker. Han ska hålla samma standard nu 
och kan öppna snabbt. Jag skulle inte 
våga räkna bort honom och det blir nog 
barfota bak nu, säger Anton Sverre i 
stallet.

6 Twigs Briard, J. Untersteiner 2%
– Twigs Briard har fått träna på i en 
månad och känns riktigt fin. Jag provade 
även honom i ett banjobb i veckan och 
hoppas få vettiga pengar, säger Johan 
Untersteiner.

7 Run Ceasar Run, E. Adielsson –%
STRUKEN!

8 Rambo Rivner, K. Lindberg 1%
– Jag har svårt att se att vi ska få något 
med oss härifrån och är nöjd med en slant. 
Jag tror att formen är helt okej och det blir 
barfota och jänkarvagn igen. Men det 
krävs väl ordentlig medvind och att någon 
bryter benet för att han ska vara med på 
målfotot, suckar Kristian Lindberg.

9 Santiago Kyu, K. Eriksson 5%
– Jag var klart nöjd med insatsen i lördags 
och han håller formen. Spåret blev nästan 
vad jag önskade mig och han har en bra 
rygg från start. Täta starter är inga som 
helst problem och klaffar det med resan 
har han lite chans. Han kommer att gå 
barfota fram, Solvallas grus passar inte 
honom för att köra barfota bak också, 
säger Edvin Ceka.

10 Noble Dolly, C. Eriksson –%
STRUKEN!

11 Lukas Bris, U. Eriksson 1%
– Han drogs med dåliga blodvärden senast 
och det loppet är bara att glömma. Nu 
tycker jag att han känns fin i träningen 
igen, men han kanske inte har samma 
form som i början av hösten. Jag kommer 
nog att prova att rycka skorna för första 
gången någonsin på honom, men ligger 
ändå lågt vad det gäller segerchansen, 
säger Caroline Holm.
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