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Spetschansen finns där
HHQuiteHCoolHClassic är mycket 

startsnabb. Men efter att ha fått 
stryk av NormandieHRoyal senast 
tror vi att den senare kan bli 
släppt till ledningen och det ökar 
chanserna att vinna loppet. Med 
minsta klaff  blir dock VelasquezH
Gar att räkna med.

Tippas i brist på annat...
 HTrionHPhilipHLyn,HLilleHJim 

och KolnesHKjell kommer nog att 
vara aktiva från början och 
ledaren i det här loppet ska ses 
med chans. Men B.B.HTerjeHT.H
borde få ett bra lopp i den främre 
träffen och är tuff  till slut. Tippas 
med viss tvekan dock.

Inställningen avgör detta
HHB.B.S.Sugarlight kommer att 

gasa och är klar spetsfavorit. Han 
kan leda länge, men upploppet är 
långt och moralen är nog inte som 
förr. Det talar för att SirHRatze-
putz kan hinna fram till seger 
trots bakspåret. Han är formstark 
och har fortsatt bra inställning.

Mycket talar för Farouk
HHRainbowHBonanza brukar 

spetsa med öppna spår och gör det 
säkert nu också. Men det är 
tuffare emot och det låter som att 
man kan tänka sig att släppa. Då 
ligger vägen öppen för FaroukH
B.R. som imponerade vid segern 
över längre distans senast.

Har läge för andra raka
 HMånga startsnabba, men vi tror 

ändå att spetsstriden står mellan 
PastoreHBob och RushmoreHFace. 
Man brukar inte sitta fast när 
man släpper till Kolgjini och det 
känns som att Pastore Bob har en 
ny seger inom räckhåll. AntontioH
Trot får göra grovjobbet.

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

VINNAREN
HH7HNormandieH

Royal har hög 
segerprocent 
och bra form. 
Vekar ganska all-
round och då 
Frode Hamre 
håller henne som 
bästa vinst-
chansen inom 
V75-spelet drar 
vi öronen åt oss. 
Tippas i ett 
öppet lopp.

UTMANAREN
HH2HVelasquezHGar mötte bra hästar på 

Solvalla senast och visade fortsatt form. 
Kan få ett bra lopp från det här läget och 
har en vass avslutning när det stämmer.

VINNAREN
HH2HB.B.TerjeHT. 

är en vinnartyp 
men stigande 
formkurva. Läget 
är okej och han 
borde sitta bra 
till direkt. Det är 
många om budet, 
men vi tror att 
B.B.Terje T. 
kommer att vara 
med på målfotot.

UTMANAREN
HH4HLykkjeHBorka 

är ett formstarkt 
sto som visade 
1.23/2 000 meter efter galoppen senast. 
Spåret är inte det bästa, men felfri blir hon 
att räkna med.

VINNAREN
HH10HSirH

Ratzeputz ser ut 
att vara i 
kanonorm för 
dagen och trots 
bakspåret ska 
has ses med god 
vinstchans. Det 
lär gå undan från 
början och 
hästarna som lär 
sitta i täten är 
inte de allra modigaste till slut. Över 
Momarkens långa upplopp avgör han?

UTMANAREN
HH2HB.B.S.Sugarlight är inte lika segersu-

gen som förr, men med tanke på läget 
måste han ändå vara det svåraste hotet 
för Sir Ratzeputz.

VINNAREN
HH4HFaroukHB.R.H

drog hårt i 
ledningen i ett 
stayerlopp 
senast och gick 
undan på ett 
övertygande sätt 
för lärling. Nu 
hoppar Björn 
Goop upp i 
sulkyn och på 
visad form är 
han svår att 
tippa emot.

UTMANAREN
HH1HClintHClassicHmötte tuffa hästar och 

gjorde ett riktigt bra lopp som trea. Är 
snabb från start och med tanke på läget är 
han ett tidigt streck.

VINNAREN
HH4HPastoreHBob 

har sett riktigt 
bra ut i två 
starter i nya 
regin och formen 
är knappast 
sämre på lördag. 
Oavsett om 
Johan Unters-
teoner väljer att 
köra i spets eller 
bakifrån tror vi 
att han är 
starkast till slut.

UTMANAREN
HH6HRushmoreHFace har Lutfi Kolgjini stora 

förhoppningar på och det är inte alls 
omöjligt att han kan sätta käppar i hjulet 
för vår tipsetta.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Glazier’s Support, Å. Tengsareid 3%
– Hästen har gjort två fina lopp och 
formen är god. Det är mycket tuffare emot 
nu och jag tror att det blir svårt att vinna. 
Vi har ett bra spår och kan vara trea-fyra, 
tror Anders Wolden Lundström.

2 Velasquez Gar, J. Oscarsson 16%
– Det verkar bara fint efter senast och han 
kommer i bra form. Han har galopperat 
bort många tusenlappar…så han är bra för 
klassen. Velasquez Gar är snabb när han 
är fokuserad, men det är bäst att låta 
honom sköta sig själv. Så det är nog inget 
spetsbud. Han går troligen som senast, 
men vi får avvakta tills vi sett banan, säger 
Susanne Oscarsson.

3 A. Winner, K. Johansen 2%
– Hästen var sjuk i samband med starten 
på Åby och jag körde därför lite defensivt 
senast. Men A Winner gick bra till slut och 
är på gång. Hästen har startat i kortlopp 
på sistone men jag ser det som en fördel 
med längre distans nu då han är mera 
stark. Jag tror inte att vi kan svara ut 
Quite Cool Classic från start, men med ett 
bra lopp kan min vara ett platsbud, säger 
Kai Johansen.

4 Quite Cool Classic, D S Dalen 5%
– Hon är under utveckling och borde ha 
bra spetschans. Om körs där eller inte har 
vi inte tagit ställning till, det får kusken 
vara med och avgöra. Streckar man 
fyra-fem hästar tycker jag att hon ska 
med, säger Trond Anderssen.

5 Manofthematch, B. Goop –%
STRUKEN!

6 Floris Baldwin, K. Malmin 18%
– Har väldigt bra form och vann från 
dödens på en vass tid senast. Det finns 
bra styrka i honom och vi kör med skor 
och jänkarvagn igen. Av de jag startar på 
lördag tror jag mest på den här, tipsar 
Trond Anderssen.

7 Normandie Royal, F. Hamre 21%
– Gör bra lopp hela tiden och av trä-
ningen att döma är formen fortsatt bra. 
Vi fick inget önskeläge och det är några 
riktigt bra emot, men min är också bra 
och ska inte vara helt golvad. Blir det en 
fin bana kan jag tänka mig att rycka 
skorna, säger Frode Hamre.

8 Djorkaeff Sisu, U. Ohlsson 7%
– Var jag nöjd med senast, det strulade lite 
runt slutsvängen och han är lite svår att få 
igång. Han är långsam ut oavsett spår. Vi 
testade norskt huvudlag i måndagsjobbet 
med gott resultat och det får sitta på till 
helgen, vilket blir första gången, säger 
Svante Båth.

9 Don Vince, E. Rennesvik 7%
– Han gjorde en bra comeback senast och 
ska ha gått framåt mycket med det loppet i 
kroppen, det känns så i träningen i alla 
fall. Jag tycker att hästen är väldigt bra för 
klassen och kommer nog att gå en bit. Han 
ska definitivt streckas, säger Karoline 
Krogh-Hanssen.

10 Dream Builder, E. Höitomt 3%
– Han är kraftigt missgynnad av bakspåret 
och vi siktar främst på en slant. säger 
Renate Aarlie.

11 Doris Palema, K. Eriksson 2%
– Gick jättebra senast, det fanns krafter 
kvar dessutom. Hon är bra för klassen och 
inte beroende av körspö heller. Hon 
kanske går barfota bak om det skulle bli 
fin bana och kan vara en outsider, säger 
Felicia Molin i stallet.

12 Mr. Picasso, V. Hop 1%
Form, men känns bortlottad denna gång.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Philip Lyn, A. Andersen 2%
– Formen är bättre än raden och jag är 
jättenöjd med läget. Han är snabb ut och 
kommer vi till ledningen vil jag nog köra 
där. Jag tycker att man ska se honom som 
en outsider, säger Anders.

2 B.B. Terje T., G. Gudmestad 14%
– Han har gått utvändigt i de två första 
loppen i år och gjort det riktigt bra. 
Spåret är inte det bästa men han klarar 
det. Han har gått med vinterskor men nu 
hoppas jag kunna köra med sommarba-
lansen på lördag och det är en häst 
under utveckling. Jag känner mig inte 
slagen, säger Geir Gudmestad.

3 Lille Jim, J M Bjerring 15%
– Imponerade senast och är i kanonform. 
Läget är jag väldigt nöjd med och jag 
räknar med att vi ska slåss om segern 
igen, säger Jan Martin Bjerring.

4 Lykkje Borka, B. Steinseth 12%
– Hon var fin senast och tappade 50 
meter på galoppen. De sade att hon gick 
1.23/2 000 meter efter galoppen och 
normalt sett är hon förnuftig och klarar 
spåret. Det ser ut som ett öppet lopp och 
min är en av flera som kan vinna. Formen 
är i alla fall uppåt, säger Björn Steinseth.

5 Kolnes Kjell, L A Kolle 3%
– Jag tar på mig galoppen senast då vi 
chansade och körde barfota vilket var fel 
med facit i hand. Skulle han komma till 
spets så växer han en klass och det kan 
nog vara farligt att glömma bort honom, 
säger Jenny Thygesen.

6 Will Prinsen, Å. Tengsareid 5%
– Han trivdes inte riktigt på Vincennes och 
uppträdde lite stressat. Han känns dock 
bra i träningen här hemma och jag hoppas 
att han ska kunna prestera på normal nivå 
på lördag och då ska han räknas i ett 
sådant här lopp, säger Anders Wolden 
Lundström.

7 Torpa Nicklas, O A Sagholen 2%
Möter nog ett par som är lite för bra.

8 Wik Emil, G. Flåten 3%
– Wik Emil är i bra form och kan få ett bra 
smyglopp härifrån. Jag blir inte överras-
kad om han är med på målfotot, säger Geir.

9 Odins Eld, E. Höitomt 1%
Har inte visat något positivt på länge och 
får slå ur underläge här.
2H160:

10 Flex, N. Blom 10%
Hittat formen igen. Skrällbud med klaff.

11 Myhreng Jerker, O. Mikkelborg 9%
– Känns riktigt fin för dagen och löser det 
sig under vägen har jag ambitioner om att 
slåss om segern. Vi kör barfota om banan 
blir fin, säger Olav Mikkelborg.

12 Lex Lodney, O J Östre 1%
– Formen är bättre än raden och med bra 
ryggar fram till upploppet är han inte 
chanslös. Han kan speeda vasst när det 
stämmer, säger Gjermund Gravdal.

13 Sjö Odin, A. Högberg 1%
Dunkel form och tufft läge. Får nog svårt 
att runda hela gänget.

14 Vesle Sjur, D S Dalen 2%
– Det är ett bra lopp och från det här läget 
får jag i första hand vara glad för en 
premie, säger Marita Hellen Tangen.
2H180:

15 Myr Faksen, V. Hop 21%
– Hästen är i jättebra form vilket också 
behövs med tanke på läget. Myr Faksen 
vann det här loppet och kan göra det igen, 
men då måste det klaffa, säger Tone 
Merete Pedersen.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Bruno di Quattro, F. Hamre 2%
– Jag tycker att han var ursäktad senast 
då han fick vandra i dödens vilket han inte 
gillar. Nu får han säkert ett bra smyglopp 
och garderar man loppet ska man ha 
honom i åtanke. Det blir inga ändringar, 
säger Frode Hamre.

2 B.B.S.Sugarlight, V. Hop 43%
– Jag blev väldigt glad när jag såg 
spålottningen. Han är snabb från start och 
borde ha god chans att nå ledningen. 
Banan får avgöra om det blir skor eller 
inte, men det har ingen större betydelse 
för honom. Jag tror att han har bra 
vinstchans, säger Fredrik Solberg.

3 Pingus Vang, Å. Tengsareid 2%
– Han var inte hundraprocentig senast 
men är uppfräschad inför det här loppet. 
Pingus Vang är inget spetsbud men kan 
ändå få en bra resa härifrån och är han 
bland de tre främsta är vi nöjda, säger 
Sigbjörn Kolnes.

4 Pebbe Simoni, E. Rennesvik 1%
– Han gör mig sällan besviken och inget 
tyder på sämre form. Visst är det är ett par 
hårda emot, men blir det bra tempo i 
loppet tror jag att han kan spurta till sig en 
bra placering. Skor och jänkarvagn som 
vanligt, säger Karoline Krogh-Hanssen.

5 Thai Broadway, G. Austevoll 2%
– Han kom i fin författning och känns bra i 
jobben. Han har väl inte varit som bäst i de 
senaste starterna men vi hoppas att 
miljöombytet ska få honom att tända till. Vi 
hoppas kunna köra utan skor på lördag 
vilket är en fördel och det kan även bli 
några andra mindre korrigeringar. Det kan 
vara en rolig outsider, säger Anders 
Wolden Lundström.

6 Quick Fix, L. Kolgjini 11%
– Han hade inte visat någonting i trä-
ningen inför loppet senast och därför gick 
han med ett öppet huvudlag. Quick Fix 
överraskade väldigt positivt och med det 
loppet i kroppen kommer han att vara 
väsentligt vassare den här gången. Nu blir 
det också någon form av ett stängt 
huvudlag, säger Lutfi Kolgjini.

7 Rocky Winner, P. Ingves 6%
– Rocky Winner var ju positiv senast i 
årsdebuten och ska normalt vara ännu 
bättre nu. Med tempo på tillställningen 
kan han dyka upp i segerstriden, men 
tyvärr fick vi ett dåligt läge. Det blir 
barfota runt om samt jänkarvagn, säger 
Jörgen Westholm.

8 Harry Haythrow, J. Untersteiner 1%
– Jag ser fram emot starten på lördag med 
tillförsikt då Peter Untersteiner tyckte att 
Harry var en fröjd att köra senast. Hade 
det inte gått bra hade det varit hans sista 
start. Men han är uppåt i form vilket också 
lördagens träningsjobb visade, säger 
Johnny Johansson.

9 Rafolo, E. Höitomt 1%
– Läget är passande för Rafolo som helst 
ska köras på lång väntan för att komma till 
sin rätt. Men det är nog ett par som är lite 
för bra den här gången och vi får ställa in 
siktet på en premie. Inga ändringar, säger 
Sigbjörn Kolnes.

10 Sir Ratzeputz, B. Goop 31%
– Vi är väldigt nöjda med honom. Han är 
mycket bra i ordning och var bra senast 
även om det var rätt tunt emot. Han har 
blivit bättre med loppen hela tiden. Det 
är väl inte det värsta gänget emot och 
kommer han till ska han kunna vinna 
igen. Distansen är en fördel. Lite varvare 
i luften gillar han också, säger Andreas 
Lövdal i stallet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Clint Classic, K. Malmin 1%
– Han gjorde det bra som trea i tufft gäng 
senast och vi hade tur med spårlottningen. 
Han är snabb ut och kommer att tävla 
barfota om banan är fin. Jag tycker att 
han ska streckas, säger Trond Anderssen.

2 Allaway G.T., E. Rennesvik 2%
– Var finalist i Derbyt i fjol och verkar ha 
tagit ett kliv ytterligare i år. Han vann på 
bra sätt senast och var närmast okörd i 
mål, formen är på topp. Han kan öppna 
men det finns andra startsnabba hästar 
och det troliga är att vi kör i ryggar och 
försöker ta dem till slut istället. Det är min 
bästa chans på lördag, säger Anders 
Wolden Lundström.

3 Rainbow Bonanza, G. Austevoll 2%
– Jag tror inte att någon kan stå emot 
honom från start om Gunnar laddar, men 
det får han avgöra själv. Jag tror inte att 
hästen är sämre bakifrån än i ledningen. 
En outsider, säger Kristian Skullerud.

4 Farouk B.R., B. Goop 54%
– Farouk B.R. var ju riktigt bra på 
Solvalla senast och allt verkar som det 
ska efteråt. Det fanns dessutom en växel 
sparad senast i form av orycka tussar. 
Han fick ett bra läge här och det är klart 
att vi måste tro på honom, säger Anton 
Sverre i stallet.

5 Gute Band, J. Untersteiner 11%
– Han trivs med att starta tät och startar 
för femte vecka på raken. Han var 
strålande i lördags och att han får tävla 
med skor har liten betydelse för honom. 
Jag tror att han passar ypperligt på banan. 
Han är bara medel från början,  säger 
Johan Untersteiner.

6 Kick Off Classic, D S Dalen 0%
– Han var ute på en opassande distans 
senast och mot den bakgrunden var jag 
nöjd med fjärdeplatsen. Han är vass med 
ett lopp på rulle och tävlar skolöst om 
banan är fin. Han kan överraska, säger 
Trond Anderssen.

7 Den of Warlock, J. Sjunnesson 2%
Hästen har öppnat året bra med två raka 
segrar i Danmark. Möter lite värre hästar 
nu och fick inget bra spår. Är bara en 
outsider.

8 Bonnies Celebrity, K. Oscarsson –%
STRUKEN!

9 Kicking Classic, V. Hop 0%
– Kicking Classic är mera stark än snabb 
och det krävs att det går fort första varvet 
om han ska kunna sluta på den övre 
halvan. Det är väl en platschans i första 
hand, säger Trond Anderssen.

10 Promo Kemp, F. Hamre 5%
– Formen är bra, men han är missgynnad 
av spåret och det blev ett väldigt bra lopp 
med många tuffa emot. Jag ligger lågt vad 
det gäller segerchansen och ändrar inget, 
säger Frode Hamre.

11 Extra Fudge, U. Ohlsson 12%
– Han har verkligen hittat rätt i och med 
att han får tävla på. Travet flyter finare 
numera och han är en rejäl typ för klassen. 
Synd på läget men kommer vi till är han 
bra. Han har kapacitet för högre klasser 
och ska räknas, säger Andreas Lövdal i 
stallet.

12 Code Bon, M T Gundersen 10%
– Code Bon har visat hög kapacitet och 
med ett framspår hade jag varit väldigt 
optimistisk. Man han har inga problem 
med att anfalla bakifrån och skulle det 
stämma är han inte borta. Han ska räknas 
tidigt om man garderar loppet, säger Geir 
Vegard Gundersen.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Stormbringer G.R., K. Malmin 1%
– Han är nyttig men står lite tufft inne den 
här gången. Jag tror att kusken får inrikta 
sig på ett smyglopp och med maxklaff 
kanske det finns lite platschans, säger 
Trond Anderssen.

2 Wingait C.H., K. Oscarsson 3%
– Wingait C.H. står hårt inne i loppet, men 
när han fungerar duger han mot bra och 
då kan han lika gärna start här. Han borde 
gått framåt med loppet i kroppen och 
tävlar alltid med skor, säger Stefan 
Persson.

3 Elite B.R., V. Hop 5%
– Han behövde loppet senast och var inte 
tom i mål. Det blev en bra genomkörare 
och vi har siktat lite mot det här loppet. 
Spåret blev bra och jag känner mig inte 
slagen, säger Marius Höitomt.

4 Pastore Bob, J. Untersteiner 33%
– Pastore Bob var positiv vid segern och 
allt är bra efteråt. Han gick bra i debuten 
för mig över tre varv och det känns som 
att han är allround. Planen är att köra i 
jänkarvagn igen. Det blir troligen skor 
den här gången, säger Johanr.

5 Coffie U.N.G., K. Moberg 3%
– Han gick bra senast och verkar på väg 
mot toppformen. Det var några vassa emot 
och överpace skulle vara ett plus för 
honom. Även Momarkens långa upplopp 
känns som ett plus, men jag har ändå lite 
svårt att sätta in honom i sällskapet. Vi har 
inte planerat några ändringar, säger 
Svante Båth.

6 Rushmore Face, L. Kolgjini 16%
– Han var klen näst senast men jag strök 
många hästar i den vevan och Rushmore 
Face hade också problem med blodbilden. 
Han var sig själv igen senast och är en 
annan och bättre häst efter kastreringen i 
höstas. Nu har han fokus på tävlandet i 
stället för att springa och slå i vagnen och 
vara allmänt besvärlig. Troligen rycktussar 
för första gången och jag tror att det 
kommer att ge rejäl effekt, säger Lutfi.

7 Gary Hoist, K. Johansen 1%
Får jaga en peng i det här sällskapet.

8 Speedmeister, J M Kvikstad 0%
– Läget blev inte vad vi hade önskat oss 
och det blir svårt att vinna härifrån. Vi 
hoppas på överpace och att han kommer 
ner i banan. Vi kör barfota bak om banan 
tillåter, säger Evy Brinch.

9 Thai Proit, E. Höitomt 1%
– Han håller bra form och spåret gör inte 
så mycket då han helst ska ha ett lopp på 
rulle och speeda till slut. Jag ser Elite B.R. 
som en lite bättre vinstchans, men skulle 
inte bli förvånad om Thai Profit dyker upp 
på en plats om det stämmer med resan, 
säger Marius Höitomt.

10 Antonio Trot, U. Ohlsson 33%
– Lite trist med bakspår men han har 
hittat sig själv ovh blivit mer stabil. Det 
känns som om han kommer till i loppet 
finns det ingen som kan stå emot honom 
här. Han fortsätter med skor, det har ju 
fungerat så fint. Jag tycker att det är 
bästa chansen. Han måste ha jätte-
brachans, menar Andreas Lövdal i stallet.

11 Conrads Wilhelm, K. Lindberg 2%
Visat uppåtform men möter vassare 
motstånd nu. Inget hett bud.

12 Monalcone, T. Horpestad 1%
– Han var lite ringrostig senast och 
behövde det loppet. Han kommer säkert 
att vara bättre den här gången en läget gör 
att jag inte törs tro på någon större 
segerchans, säger Tom.
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3 Lille Jim. 25,1: 11 Myhreng Jerker. 25,2: 10 
Flex. 26,2: 13 Sjö Odin.

 WTIDSRANKEN: 11,4: 2 BBS Sugarlight. 
11,9: 6 Quick Fix, 7 Rocky Winner. 12,1: 10 Sir 
Ratzeputz. 12,5: 8 Harry Haythrow.

 WTIDSRANKEN: 14,3: 4 Farouk BR. 14,7: 5 
Gute Band, 8 Bonnies Celebrity. 14,8: 1 Clint 
Classic. 15,0: 11 Extra Fudge.

 WTIDSRANKEN: 14,0: 4 Pastore Bob. 14,4: 
10 Antonio Trot. 14,9: 6 Rushmore Face. 15,4: 11 
Conrads Wilhelm. 16,0: 5 Coffie UNG.


