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En Attack mot ledningen
HHViHharHkänslanHavHattHAngle of 

AttackHtarHenHlängdHpåHSylvester 
D.K.HochHPajas FaceHfrånHstartH
ochHiHledningenHstormtrivsHhan.H
HästenHharHgjortHoväntatHfinaHloppH
bakifrånHpåHsenareHtidHochHdetHärH
ettHbraHformtecken.HEttHsuntH
spikförslagHfrånHtäten.

Welcome till segerjubel
 HÖnas NougatHtrorHviHtarHhandH

omHledningen.HHuruvidaHhanHkörsH
därHellerHinteHstårHskrivetHiHstjär-
norna.HSmokin JoeHochHGlobal 
WelcomeHärHenHtalangfullHduoH
somHblirHhårtHbetrodda.HViHtrorHliteH
merHpåHGlobalHWelcomeHsomHvisatH
startsnabbhet.HHamnarHföre?

Vi tror på en spurtvinst
 HTournado DreamHochHAker-

mannHgörHuppHomHledningenHiHdetH
härHlångloppet.HMenHdetHlärHnogH
bliHnågraHpositionsbytenHunderH
vägen.HHarHDerbyfinalistenHSobel 
ConwayHbraHslaglägeHnärHdetHärH
500HkvarHkommerHhanHattHsänkaH
deHflesta.HTippas.

Styrkan avgör till slut?
 HFidagu U.R.HharHettHperfektHlägeH

ochHtarHnogHhandHomHledningen.H
Platon FaceHleverHpåHstyrkanHochH
lärHinteHkörasHsnyggt.HKommerH
hanHframHtillHdödensHtidigtHkanH
hanHfåHöverta?HMenHhanHkanHvinnaH
loppetHfrånHdödensHockså.HWing-
ait ErikHkanHspurtaHvasst.

Ledaren rinner undan
HHSpetsstridenHstårHnormaltHsettH

mellanHDante BokoHochHShadow 
Woodland.HIHkraftHavHlägetHärHdetH
fördelHDanteHBokoHochHfrånHdenH
positionenHskaHdetHvaraHbraHchansH
attHhållaHundanHiH”nedförsbacken”H
påHJägersro.HCruzado Dela NocheH
medHloppHiHkroppenHutmanar.

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

VINNAREN
HH5HAngleHofH

Attack är mycket 
startsnabb och 
siktet är utom 
tvivel inställt på 
ledningen. Det 
borde vara bra 
chans att nå 
favoritpositionen 
och därifrån tror 
vi att han har 
stor chans att hålla undan hela vägen in 
till mål.

UTMANAREN
HH6HOnceforallHFace har hittat stilen på 

allvar hos Jeppe Juel och föll med flaggan 
i topp senast efter att ha vandrat i 
tredjespår på slutvarvet och fått stryk av 
en smygkörd Making Love. Revansch?

VINNAREN
 HVi tycker att en 

duo sticker ut i 
årets upplaga av 
Uppfödningslöp-
ningen. 4HGlobalH
Welcome får 
tipset. Vi tror att 
han är snabbare 
från början än 
värsta hotet och 
det har ju ofta 
stor betydelse i 
sprinterlopp.

UTMANAREN
 HLutfi Kolgjinis vapen 3HSmokinHJoe har 

vunnit på en 1.12-tid och vill ha ett ord 
med i laget. Tränaren låter nöjd med 
förberedelserna och det kan bli en sevärd 
duell mellan två fina tvååringar.

VINNAREN
HH9HSobelH

Conway har gått 
bra på 2 640 
meter flera 
gånger så den 
biten ska man 
inte oroa sig för. 
Han felade bort 
sig senast, men 
visade bra form 
näst senast då 
han bara fick 
stryk av kanonen 
Cyber Lane.

UTMANAREN
 HUtgångsläget är ett aber. Men 8HWhiskyH

Akema är samtidigt i sitt livs form och 
löser det sig från det stängda läget är han 
ett tidigt segerbud.

VINNAREN
HH7HPlatonHFace 

har bra form och 
verkar trivas fint 
hemma på 
Jägersro där han 
vann V75-lopp 
näst senast. Han 
är ingen häst 
man kör snyggt 
med utan han får 
försöka knäcka 
de andra på 
styrka.

UTMANAREN
 HChristoffer Erikssons 2HFidaguHU.R. är 

snabb från start och vann från ledningen 
senast. Formen borde bara bli bättre och 
bättre och från ett perfekt läge ska han 
räknas tidigt.

VINNAREN
HH3HDanteHBoko 

fick nöja sig med 
en tredjeplats 
senast men 
insatsen var det 
inget fel på. Han 
var fin vid 
spetssegern näst 
senast på 
hemmaplan och 
med tanke på 
läget borde han 
ha bra segerchans även den här gången.

UTMANAREN
HH4HCruzadoHDelaHNoche är minst lika bra 

som tipsettan och med lopp i kroppen 
efter lite vila är han säkert i fin form på 
lördag. Det som försvårar är att han har 
spår utvändigt om värsta hotet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Alex Tröjborg, C. Eriksson 4%
– Alex Tröjborg fick chansen lite för sent 
senast och han aldrig gå sig tom. Formen 
är bra och jag hoppas att han har lite 
stolpe in snart. Helt borta ska han inte 
vara, säger Tomas Malmqvist.

2 British Steel, E. Adielsson 2%
– Det är en högkapabel rackare. Han 
känns väldigt fin och bollade nyligen med 
Alkalizer Am i ett jobb. Jag förväntade mig 
seger i montédebuten senast men han 
förstod inte riktigt vad det gick ut på. Jag 
får ligga lågt tills han bevisar motsatsen, 
säger Marcus Lindgren.

3 Sylvester D.K., J. Takter 2%
– Han är också en kapabel häst som varit 
borta länge. Han har tre lopp i kroppen 
och trivs bäst i spets eller rygg på ledaren 
och det kanske det kan bli på lördag. För 
första gången i år blir det norskt huvudlag, 
säger Marcus Lindgren.

4 Pajas Face, Ö. Kihlström 8%
– Jag tror att formen är bra eftersom han 
är riktigt taggad i jobben. Jag hoppas han 
kommer förbi de invändiga för då ska han 
ha bra platschans. Jag tänker inte lägga 
mig i det taktiska så mycket utan det där 
får Örjan sköta. Pajas Face är inte så 
missgynnad av att springa med bakskor, 
min erfarenhet säger att det brukar vara 
större minus att byta till skor fram, säger 
Lars I Nilsson.

5 Angle of Attack, R. Bergh 50%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
i sin krönika på annan sida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Onceforall Face, J. Juel 12%
– Han förlorade senast lite snöpligt men 
insatsen var på det stora hela riktigt bra 
och formen är på topp. Vi kommer att köra 
med väldigt lätta skor fram och jag tror 
inte att det kommer påverka honom 
negativt. Jag hoppas på revansch, säger 
Jeppe Juel.

7 Jairo, J. Lövgren 16%
– Han var bra senast och formen har gått 
stadigt uppåt, han har bara känts bättre 
och bättre. Han känns alltså bara fin efter 
det senaste loppet och ska räknas. Jairo 
kan vara lite trög emellanåt men är han på 
rätt humör ska han duga gott här. Jag vet 
inte om han är bäst med eller utan rygg, 
faktiskt. Han borde kunna fungera med 
skorna på och ska streckas, säger Fredrik 
Pedersen i stallet.

8 Trinity Lux, W. Paal 3%
Fullföljde bra som tvåa bakom Dancelli på 
Bjerke senast och visade att formen sitter 
där. Fick ett ännu sämre spår den här 
gången och motståndet är i alla fall inte 
enklare än senast. Får nog svårt att vinna.

9 Sahara One, C. Lugauer 3%
– Sahare One har bättre form än vad 
resultatraden visar, han fick ett omöjligt 
lopp senast så det kan vi väl bara glömma. 
Han har ett bra smygläge och det känns 
inte helt iskallt om han fungerar och det 
stämmer med löpningen. Han kan skrälla 
om det stämmer då han har ett bra 
utgångsläge för att kunna spara speeden. 
Det blir inga ändringar vad jag vet, säger 
Markus Waldmüller i stallet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Attrasversiamo, Ö. Kihlström 12%
– Det är en kille vi alltid hållit högt. Han 
har mått bra av loppen och är nog den av 
mina som gått framåt mest. Attraversiamo 
kan öppna hyggligt från början men det är 
Örjan Kihlström som bestämmer taktiken, 
säger Svante Båth.

2 Önas Nougat, P. Nordström 13%
– Allt är bara bra efter kvalet. Önas Nougat 
är blixtsnabb ut och jag tror att han spetsar 
i första skedet och sedan får vi se vad som 
händer. Han har överraskat mig med att 
vara så tidig, jag tror att han blir ännu 
bättre nästa år. Inga ändringar, säger Per.

3 Smokin Joe, L. Kolgjini 32%
– Han kan inte kännas bättre än han gör 
just nu och jag är väldigt nöjd med Smokin 
Joe. Jag har respekt för Attraversiamo 
och Global Welcome men tror att min häst 
är huvudet högre. Jag har inte tryckt av 
honom från start ännu och kommer inte 
att göra det nu heller, säger Lutfi Kolgjini.

4 Global Welcome, E. Adielsson 25%
– Han galopperade i en snäv situation i 
Svampen men gör allt rätt och har visat 
framfötterna. Han har lite mer kött på 
benen och är tuff. För mig är han ett 
givet streck, säger Svante Båth.

5 Racing Brodda, M. Djuse 4%
– Hon har börjat karriären på ett bra sätt. 
Hon går alltid hela vägen in i mål, det finns 
bra styrka i henne helt enkelt. Jag tycker 
att hennes utvecklingskurva pekar 
konstant uppåt. Om hon har en bra dag 
kan det räcka till en riktigt bra placering. 
Vi ska nog byta till någon form av stängt 
huvudlag nu, säger Mattias Djuse.

6 Devil Sound, A. Zackrisson 1%
Hängde med skapligt som tvåa bakom 
Önas Nougat i uttagningen. Dock ännu 
tuffare emot nu. Bäst trea-fyra.

7 Teton Lindyman, J. Takter 1%
– Han är kvick ut men inte så långt 
kommen ännu och jag tror att han får tufft 
att vinna. Trea, fyra och jag skulle vara 
nöjd, säger Tomas Malmqvist.

8 Self Explosive, K. Moberg 1%
– Han har hela tiden jobbat sida vid sida 
med Global Welcome. Han har haft 
anledning till galopperna. Senast gick han 
felfritt och har gått framåt med loppet i 
kroppen. Platsfidus, säger Svante Båth.

9 Filur Sisu, P. Ingves 5%
– Han gick 1.12,6/1 640a i sin tredje start 
som tvåa bakom Smokin Joe. Filur Sisu är 
redan en komplett häst som kan sitt jobb. 
Till den här starten blir det troligen 
rycktussar som jag provade med gott 
resultat förra torsdagen och ska prova en 
gång till innan start. I övrigt inga änd-
ringar, säger Per Nordström.

10 Fiddlesticks, J. Untersteiner 1%
– Fiddlesticks löper jämnt och bra och gör 
alltid gedigna insatser. Vinna blir svårt 
men en fin slant hoppas jag att vi kan få 
med oss, säger Svante Båth.

11 Ajabaja, C. Eriksson 5%
– Var väl inte som bäst senast. Hon hade 
problem med tänderna visade det sig och 
det är åtgärdat nu. Ajabaja känns fin i 
jobben och jag håller henne ganska högt. 
Utgångsläget är trist men hon kan nog 
vara en bit fram om det skulle stämma, 
säger Tomas Malmqvist.

12 Fortune Mearas, U. Ohlsson 0%
– Han skötte sig riktigt fint senast och 
fullföljde då bra ända in i mål. Han är kvick 
i benen men det har tagit tid mentalt. Han 
blir bra nästa år. Det här är en bonus, 
säger Svante Båth.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Tournado Dream, C. Eriksson 10%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
i sin krönika på annan sida.

2 Speedy Sus, A. Jacobsen 1%
Vinner sällan men plockar oftast pengar 
och var nyligen femma i ett V75-lopp som 
Marciano vann på en 1.12-tid. Kan vara 
en platsskräll från bra läge.

3 Malkin, R. Bergh 16%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna i 
sin krönika.

4 Condor Motion, H. Crebas 1%
– Han spurtade mycket bra senast och det 
var länge sedan han var i så bra form som 
nu. Jag tar det lugnt från start och sparar 
speeden till slut, han fungerar bäst med 
sådant upplägg. Blir det hårt tempo är 
Condor Motion gynnad och i sådana fall 
kan han dyka upp på en plats, säger Hans.

5 Juan, P. Ingves 4%
Segervan typ som visade form senast då 
han gick två lopp samma dag. Lurigt 
startspår och tuffare motstånd nu, bara en 
outsider.

6 Akermann, T. Uhrberg 12%
– Han har bra form. Han har haft spring-
spår en gång förut på Halmstad och då 
öppnade han bra. Det borde vara en bra 
spetschans och för min del får han gärna 
köras där. Han var lite sämre med skor 
näst senast men normalt ska det inte vara 
något bekymmer då han vunnit med skor 
förut, säger Michael Juul.

7 Apapmand,  A F Jensen 7%
– Han har haft väldigt dåliga lägen i de två 
senaste starterna men har spurtat bra 
båda gångerna och jag bedömer formen 
som mycket bra. Läget är lite bättre nu, 
men samtidigt finns det risk att vi kan 
hamna på vingel. Men hittar vi ner i ett bra 
läge tror jag på bra chans att vara bland 
de tre främsta, säger Anders.

8 Whisky Akema, C. Svensson 16%
– Whisky Akema har varit otroligt fin i de 
två senaste starterna och jag tror att 
formen kommer att vara lika bra på lördag. 
Men nu vet jag inte hur snabb ettan är 
från start och vi kan lika gärna hamna i 
fjärde par invändigt och då blir det tufft att 
vinna loppet. Whisky Akema måste gå med 
skor nu, men jag hade inte anmält hit om 
jag trodde att det inte ska gå bra, säger 
Claes Svensson.

9 Sobel Conway, P. Untersteiner 15%
– Han har bra form. Det blev snöplig 
galopp i Breeders’ Crown finalen senast 
när jag försökte haka på Cyber Lane. Jag 
är revanschsugen och Sobel Conway har 
inte haft någon lycka med sig i de stora 
loppen, säger Peter Untersteiner.

10 Staro Ivy League, E. Adielsson 13%
– Tog V75-segern senast på bra vis. Han 
är stark och klarar distansen. Eftersom det 
är volt kör vi med vanlig vagn. Jag har två 
fina hästar, säger Peter Untersteiner.

11 Shelby Glide, J. Untersteiner 5%
– Han gick jobb hos Johan Untersteiner i 
torsdags och kom till mig dagen efter. Jag 
fick även med foder från hans stall och 
körde ett jobb med hästen i tisdags. Han 
kändes väldigt fräsch och fin. Det blir 
norskt huvudlag och jag utgår från att 
Johan vill köra i jänkarvagn. Det är upp till 
honom, säger Marcus Lindgren.

12 Marciano, L. Kolgjini 2%
– Gjorde bort sig senast på Solvalla och 
har faktiskt aldrig gått bra på den banan 
men hemma sköter Marciano sig på ett bra 
sätt. Jag tror på en bra insats men läget 
sätter ner förväntningarna, säger Lutfi.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Champion Melon, P. Gunther 1%
– Han har ett fint läge och kan öppna 
snabbt. Ledningen hoppas jag på första 
biten och sedan får vi se om det kommer 
en bra rygg, Platon Face hade varit det 
bästa så klart. Klaffar det till 100 procent 
kan vi vinna men det kanske är en 
platschans i första hand, säger Palle.

2 Fidagu U.R., C. Eriksson 15%
Kommer från seger och formen är allmänt 
uppåt för dagen. Är snabb från start och 
får antingen spets eller rygg på ledaren 
här. Ska räknas.

3 Demolition Man F., P. Untersteiner 3%
– Var jättebra senast och har egentligen 
haft form sedan i somras. Han är inget 
spetsbud men hamnar förhoppningsvis 
inte bland de sista i alla fall. Peter känner 
hästen väl och den här gången är vi sugna 
på att köra med en jänkarvagn för första 
gången. Tycker att han kan vara en liten 
outsider, säger Bengt A Nilsson.

4 Un Dernier Rire, Ö. Kihlström 2%
– Un Dernier Rire har fin form och har 
gjort bra lopp på slutet och kommer i bra 
slag som sagt. Han har ett bra läge och 
borde få en fin resa, då kan det säkert 
vara platschans i alla fall. Skor runt om 
givetvis, men det ska fungera, säger Ville 
Karhulahti i stallet.

5 Quattro Khan, J S Wallin 0%
– Var uppåt senast, hade varit borta för 
lite problem innan det. Det var ingen 
optimal bana för honom senast. Han är 
snabb från start och jag måste ladda en 
bit. Det blir lövtunna skor fram, men det 
ska inte påverka. Kanske jänkarvagn den 
här gången. Får normalt svårt att vinna i 
V75, då måste allt stämma, säger Jörgen.

6 Pacific W.F., R. Bergh 7%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
i sin krönika på annan sida.

7 Platon Face, A. Kolgjini 42%
– Han är den bättre av mina två i loppet. 
Jag har höga tankar om Platon Face och 
han kommer att göra ett bra lopp. Han 
går som alltid med lätta aluminiumskor, 
säger Lutfi Kolgjini.

8 Rhesos Face, L. Kolgjini 3%
– Han rullade över strax efter start senast 
och så var den dagen förstörd. Det blir ju 
bakskor nu och det gör att Rhesos Face 
blir stabilare. Han har absolut toppform 
men läget sätter ner mina förhoppningar, 
säger Lutfi Kolgjini.

9 Wingait Erik, S. Persson 15%
– Han satt fast med rubbet kvar i lördags 
och Kevin Oscarsson var jättenöjd med 
honom. Att det blir bakskor nu är ingen 
katastrof. Täta starter är bara ett plus, 
säger Stefan Persson.

10 Zorn Brick, T. Uhrberg 2%
– Han var med i en tuff öppning senast 
och jag tycker att han gjorde ett bra lopp 
som fyra. Nu får han gå bakifrån och det 
är ingen nackdel, snarare tvärtom. Det är 
dock hårda hästar emot och vi siktar på en 
premie i första hand, säger Hans Henning 
Kristoffersen.

11 Showman Brodde, E. Adielsson 9%
– Han har riktigt fin form och det var synd 
med spåret eftersom han är kvick ut. 
Annars hade det varit intressant. Eventu-
ellt blir det första gången med rycktussar i 
lopp. Vi har provat att rycka tussarna i 
träningen ett par gånger och ska prova 
igen i veckan, säger Svante Båth.

12 Crazy Year Ås, R. Bianchi 0%
Positiv senast men tuffare emot och iskallt 
läge nu. Bara om man streckar många.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Tripolini V.P., J. Juel 8%
– Han fick göra jobbet i spåren sista 700 
senast och fullföljde klart bra. Han 
kommer nog att gå framåt med det loppet 
och spåret kan vi inte klaga på. Han kan 
nog vara bland de tre. Skor fram nu, det är 
ingen fördel men inget jätteminus heller, 
säger Jeppe Juel.

2 Olympic Kronos, L. Kolgjini 2%
– Han är startsnabb. Jag siktar på spets 
och släpp och hoppas att Olympic Kronos 
tar en slant, säger Lutfi Kolgjini.

3 Dante Boko, A. Kolgjini 34%
– Vi var fullt nöjd med insatsen på 
Solvalla i lördags. Skor på är inte 
optimalt men Dante Boko har formen på 
topp och jag räknar med att han gör en 
bra insats igen, säger Lutfi Kolgjini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Cruzado Dela Noche, J. Takter 33%
– Jag tycker att han gick ett fantastiskt 
bra lopp senast efter att ha varit borta 
länge. Cruzado Dela Noche kommer bli 
några meter bättre nu och räknas absolut. 
Han kommer troligen att gå med skygglap-
par, säger Stefan Melander.

5 Deuxieme Picsous, J. Untersteiner 1%
Har inte startat på ett tag och kan 
knappast vara aktuell för vinnarspelarna i 
det här gänget.

6 Caid Griff, Ö. Kihlström 14%
– Han kändes bra i måndagens jobb och 
det är en spännande häst som suttit fast 
för oss. Nu blir det skor på, han är van att 
träna med det så det borde funka. Men det 
där vet man ju inte. Han kan nog öppna 
rätt bra, men får väl svårt att komma förbi 
några invändigt. Troligen sista starten i 
Sverige innan Frankrike och han går som 
vanligt med huvudlag och vagn, säger Pär 
Pergenius i stallet.

7 Shadow Woodland, U. Ohlsson 4%
Fick gå lite för tidigt senast och stumnade 
till slut. Hästen är klart bäst i ledningen, 
men det kan kosta att ladda den här 
gången. Skor runt om är inte heller något 
plus. Bara en outsider.

8 Rocky Winner, E. Adielsson 1%
– Han svarade för en godkänd insats i 
Norge senast, men behöver flera lopp för 
att komma i toppform. Rocky Winner fick 
ett iskallt utgångsläge och vi skulle bli 
nöjda om han är bland de tre. Han går med 
skor såklart och jänkarvagn, säger Jörgen 
Westholm.

9 Global Money, R. Bergh 1%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
i sin krönika på annan sida.

10 Harry Haythrow, P. Untersteiner 1%
– Jag tycker att han gjorde ett bra lopp 
senast, det kostade för mycket med 
körningen som blev mot Fredrik Persson. 
Det känns rätt iskallt på lördag med tanke 
på läget. Han får ett snällt lopp och sedan 
får vi se vad han kan spurta. Harry 
Haythrow går med lättast möjliga skor och 
det är troligen inget för spelarna, säger 
Johnny Johansson.
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