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Veckans starkaste lås
HHIngetHsnackHomHsaken.HDigital 

InkHskaHinteHbommaHledningenH
frånHdetHhärHlägetHochHdetHfinnsH
inteHnågonHattHsläppaHtill.HBraH
chansHomHhanHfårHbestämmaHenH
bit.HCruzado Dela NocheHharH
kanskeHhögreHkapacitetHmenHfårH
göraHgrovjobbet.HEttHbraHlås!

Performer stark favorit
 HHierro BokoHochHRamon 

DekkersHkommerHnogHattHöppnaH
bra.HMenHenHtidigHattackHavHDigi-
tal PerfomerHliggerHnäraHtillH
handsHochHviHtrorHattHbådaHspets-
kandidaternaHärHnöjdaHmedHattH
släppaHtillHdenne.HHanHblirHsvårsla-
genHmedHdetHscenariot.

Bra chans oavsett resa
HHSpetsstridenHstårHförmodligenH

mellanHVästerbo GrosboisHochH
National Prince.HViHtrorHattH
VästerboHGrosboisHkanHtaHspetsH
medHspåretHinvändigt.HMenHDisco 
VolanteHharHsettHfinHutHiHåretsH
starterHochHmedHettHvettigtHloppH
blirHhanHtungHattHståHemot.

Det är till slut det avgörs
 HLome Brage körHtillHledningenH

ochHkörsHdärHsåHlängeHlampanH
lyser.HMenHMånprinsen A.M.HharH
settHbländandeHutHpåHslutetHochHharH
braHinställning.HJustHdenHsenareH
bitenHtalarHtillHhansHfördelHöverH
upploppet.HTekno OdinHärHbraHiH
grunden,HmenHvartHhamnarHhan?

Linus först på linjen...
 HMichelangelo ÅsHochHAngle of 

AttackHärHbådaHvassaHfrånHstart.H
MenHöverH2H640HmeterHtrorHviHinteH
attHmanHkörHdenHförstnämndeHiHled-
ningen.HLinus BoyHbordeHsittaHbraH
tillHiHdenHfrämreHträffenHochHkännsH
somHettHsuntHtipsHdåHdenHtroligeH
ledarenHinteHharHstartatHpåHlänge.

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

VINNAREN
HH2HDigitalHInk 

stretade emot 
godkänt från 
spets senast 
men fick ge sig 
(On Track 
Piraten vann). 
Den här gången 
är det nog inte 
lika tufft emot 
och från ett bra 
spår är han 
hästen att slå för övriga.

UTMANAREN
 HStefan Melander-tränade 6HCruzadoH

DelaHNoche var slagen av tipsettan senast 
men har säkert lite bättre form nu då han 
behövde loppet senast. Känns som den 
enda utmanaren.

VINNAREN
HH7HDigitalH

Performer höll 
bra från dödens 
senast och med 
två lopp i 
kroppen ska inte 
toppformen vara 
långt borta. 
Hästen är under 
utveckling och 
vid sunda 
vätskor är han 
med på målfotot.

UTMANAREN
HH1HValourHKronosHbesitter också fin 

kapacitet och vann med gott om krafter 
sparade senast. Däremot är känslan att 
innerspåret kan bli en fälla då han inte är 
någon raket från start.

VINNAREN
HH7HDiscoH

Volante gjorde 
ett bra lopp 
bakifrån senast 
utan att nå fram 
till vinnande 
Pastore Bob. 
Tidigare kändes 
han som en 
spetshäst men 
han har utveck-
lats och oavsett 
resa tror vi att 
han är bäst i den här samlingen.

UTMANAREN
HH2HErikHSting var tapper från dödens 

senast och formen sitter där. I kraft av det 
fina läget kan han säkert bli en tuff 
utmanare i kampen om segern.

VINNAREN
HH5HMånprinsenH

A.M. har sett 
magnifik ut i de 
två senaste 
starterna och det 
är framför allt 
intrycket över 
upploppet som 
glatt oss. Han 
möter ganska 
tufft motstånd 
nu men vi tror att 
han krossar 
samtliga igen!

UTMANAREN
HH4HLomeHBrage är på väg uppåt i form och 

kommer troligtvis att ta hand om led-
ningen. Över kort distans kan han nog 
hålla emot länge.

VINNAREN
HH4HLinusHBoy 

var inte tom i mål 
i V75-finalerna 
senast trots att 
han gick en 
1.11-tid över 
medeldistans. 
Hästen går bra 
över lång distans 
och borde få en 
vettig resa från 
fjärdespåret. Ett 
givet streck.

UTMANAREN
HH8HAngleHofHAttack är pilsnabb från start 

och speciellt från spår långt ute i banan. 
Han har vunnit ett par lopp i V75 över lång 
distans förut och är formen i ordning efter 
en paus så är han ett hett vinstbud.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Navigator Sib, J. Westholm 0%
– Navigator Sib har två lopp i kroppen och 
blir bättre och bättre rent formmässigt 
men räcker inte till någon framskjuten 
placering här. Vi jagar pengar. Det blir 
barfota runt om och jänkarvagn, säger 
Jörgen Westholm.

2 Digital Ink, R. Bergh 47%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
i sin krönika.

3 Cool Keeper, P. Linderoth 2%
– Han är i så bra författning han kan vara. 
Cool Keeper fick dessutom ett bra 
utgångsläge och kanske att han kan vara 
trea-fyra om det stämmer. Jag tror inte att 
han matchar Digital Ink och Cruzado Dela 
Noche. Han gick barfota senast och vi gör 
inga ändringar till den här starten, säger 
Leif Witasp.

4 Edward Ale, E. Adielsson 5%
Gjorde comeback efter lång vila senast 
och hängde med godkänt. Bra i grunden 
men är knappast i samma toppslag som 
förr. En mittfältare.

5 Elit Håleryd, S. Eriksson 1%
– Elit Håleryd var ursäktad av en hov-
spricka som störde honom senast men det 
känns bättre nu och han ska kunna göra 
ett bra lopp på lördag. Jag hoppas att 
kusken hittar ner på innerspår och 
kommer man dit kan det bli en fin peng, 
säger Mats Bucht.

6 Cruzado Dela Noche, U. Ohlsson 34%
– Det var lite strul på vägen i årsdebuten 
men jag var nöjd med vad han uträttade. 
Cruzado Dela Noche kommer att vara 
bättre med det loppet i kroppen och är väl 
en av dem som kan vinna loppet. Det blir 
barfota fram och helstängt huvudlag, 
säger Stefan Melander.

7 Alkalizer Am, C. Eriksson 2%
– Han var väldigt bra i sin första start efter 
Frankrike-sejouren och jag tycker att han 
lyft sig ett snäpp. Det ska bli spännande 
att se hur långt han räcker här och jag 
tycker inte att han är helt borta. Det blir 
barfota och samma vagn som senast, 
säger Marcus Lindgren.

8 Special Promise, M. Jaara 0%
– Han var förbättrad vid segern senast 
och gynnas av att det börjar bli fina banor. 
Men nu är det betydligt hårdare motstånd 
och vi hade ingen tur med spåret. Jag är 
nöjd om Special Promise får med sig 
pengar från det här loppet. Det blir inga 
ändringar jämfört med senast, säger Mika 
Haapakangas.

9 Explosive de Vie, K. Oscarsson 1%
– Explosive de Vie blir lite bättre hela 
tiden. Jag är ganska nöjd med honom 
faktiskt men han måste visa lite mer ändå. 
Han får svårt att vinna loppet och vi 
smyger med och tar det vi får. Vi får se 
vilken form av barfotabalans det blir, säger 
Jim Oscarsson.

10 Beau Mec, C J Jepson 9%
– Jag var nöjd med honom i loppet på 
Bergsåker senast och han fick ju aldrig 
chansen på allvar och det fanns lite 
sparat. Formen håller i sig och härifrån får 
vi hoppas att det blir stenhårt tempo vilket 
skulle gynna Beau Mec. Jag har lite 
funderingar på att köra barfota runt om på 
lördag, säger Lars Wikström

11 Aristocat Boko, O A Lindqvist 0%
– Hästen har varit riktigt uppåt på sistone 
och börjat hitta formen. Men det är för 
hårt emot och för dåligt läge för att jag ska 
tro att han ska ha någon segerchans, 
säger Ulrika Rehn.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Valour Kronos, E. Adielsson 24%
– Har varit jättefin i årets bägge starter 
och senast vann han utan att brukas för 
fullt. Den här gången är motståndet 
betydligt tuffare men jag håller min högt 
och jag tror att han går mot en riktigt fin 
säsong. Från det här läget är han inte 
borta och på en garderad bong tycker jag 
att han ska streckas. Barfota fram, säger 
Svante Båth.

2 My Dream Art, N. Westerholm 11%
– My Dream Art galopperade senast och 
är inte helt stabil ännu. Men formen sitter 
där och spåret kunde inte bli bättre. Jag 
kommer nog att köra med skor fram den 
här gången för att göra honom stabilare. 
Han ska kunna vara med långt framme, 
säger Nicklas.

3 Hierro Boko, C. Eriksson 16%
– Han vann på ett bra sätt senast. Hierro 
Boko är startsnabb och speedig och jag 
tror att han duger bra i klassen. Det blir 
barfota bak den här gången om banan 
tillåter det, säger Marcus Lindgren.

4 Ramon Dekkers, O J Andersson 3%
– Har ett bättre läge nu än senast och 
gjorde ett bra lopp då. Hästen är i topp-
form och han växer en klass om han 
kommer till ledningen. Vi kör barfota och 
med jänkarvagn, säger Jörgen Westholm.

5 U.Boat, J. Östman 1%
– Han tränar bra och jag tror att han ska 
vara i bra form på lördag. Vi planerar att 
köra barfota bak och han kan öppna 
skapligt. Jag skulle inte bli förvånad om 
han slutade bland de tre-fyra främsta, 
säger Mats Bucht.

6 Rally Didrik, R N Skoglund 2%
– Rally Didrik gjorde det jättebra som tvåa 
senast och jag tror att han kan vara en 
outsider att se upp för även om det är tufft 
på V75. Han testades barfota fram i ett 
jobb förra veckan och det föll väl ut och 
han tävlar så på lördag också, säger 
Rikard N Skoglund.

7 Digital Performer, U. Ohlsson 19%
– Efter tre raka segrar höll han senast 
bra till en andraplats efter ett tungt lopp. 
Digital Performer är nog den lite starkare 
av mina två i loppet men sjundespåret är 
inte roligt. Det blir barfota fram och ett 
öppet huvudlag, säger Stefan Melander.

8 Total Recall, U. Eriksson 8%
– Han stred berömvärt mot Who’s Who 
näst senast och senast i finalen satt han 
fast. Total Recall har fortsatt fin form men 
läget förstör det mesta. Det blir barfota 
runt om och ett helstängt huvudlag, säger 
Stefan Melander.

9 Bottnas Dragon, C. Sjöström 6%
– Formen är bra och han har vunnit från 
bakspår. Det är tuffare emot nu men jag 
tycker ändå att han kan vara en outsider. 
Inga ändringar, han har fungerat så pass 
bra på slutet, säger Claes.

10 Vincent Caprese, M. Viklund 1%
Anständig senast men behöver höja sig ett 
snäpp för att få med sig fina pengar denna 
gång. Inte het.

11 Mr Golden Quick, K. Söderholm 8%
– Han fick ge sig knappt mot Hesiod som 
är en bra häst senast men insatsen var 
ändå okej. Han borde duga även i V75 i 
den här klassen och han är ganska 
allround. Synd på läget, men blir det bra 
tempo i loppet kan han vara bland de tre, 
säger Mika Haapakangas.

12 Loke Survive, R. Bergh 2%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
i sin krönika.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Roger America, H. Olofsson 6%
– Han behövde nog loppet senast och jag 
tror inte han är i toppform. Han möter 
väldigt bra hästar och får smyga. Det blir 
barfota fram, säger Hanna Olofsson.

2 Erik Sting, C J Jepson 22%
– Hästen gjorde ett väldigt bra lopp 
senast. Han gick i dödens en stor del av 
loppet och att han inte kunde stå emot 
Olle Rols till slut var ju inget att säga om. 
Allt verkar bra med honom och läget 
passar fint. Det är några bra emot men jag 
tycker att Erik Sting är en av de som kan 
vinna. Inga ändringar, säger Andreas 
Lövdal i stallet.

3 Sambuca Knight, R. Bergh 4%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna i 
sin krönika.

4 Louie Brodde, K. Moberg 4%
– Var jättefin senast och kunde vinna trots 
ett längre tävlingsuppehåll. Han har säkert 
mått bra av loppet och jag tror han ska 
vara ännu vassare den här gången. Han 
kommer dessutom att gå barfota runt om 
och utrustas med jänkarvagn så det finns 
förutsättningar för en riktigt bra presta-
tion. Vi provar en bit från start men det är 
många snabba runt omkring så det blir nog 
svårt att nå ledningen. Jag tycker i första 
hand att det ser ut som en bra platschans, 
säger Svante Båth.

5 Västerbo Grosbois, R. Pöllänen 7%
– Han var bra senast på Solvalla, han 
gjorde så gott han kunde. Han känns lika 
fin efter det och tränar på bra. Jag 
kommer att ladda iväg en bit och hoppas 
ju på spets. Rätt distans nu också. Han 
kommer att gå barfota bak troligen, annars 
inget nytt, säger Rauno Pöllänen.

6 National Prince, E. Adielsson 8%
– Var inte som bäst senast och är upp-
fräschad efter det. Han känns pigg och fin 
i jobben igen och han brukar gå bra även 
efter kortare tävlingsuppehåll. Det blir 
svårt att hinna förbi de invändigt från start 
men vi gör ett försök då han trivs bäst när 
han är med där framme direkt. Kapacitet 
finns för att dyka upp där framme. Barfota 
runt om, säger Svante Båth.

7 Disco Volante, U. Ohlsson 43%
– Han var mycket fin senast och har 
absolut toppform. Disco Volante fick ett 
tråkigt läge som de flesta av mina i den 
här omgången men jag tycker att han 
ska räknas tidigt ändå, säger Stefan 
Melander.

8 Knifetown Winner, N. Westerholm 1%
– Det känns som att han är på väg uppåt i 
form och ska kunna göra ett bra lopp. Men 
läget sätter ner chanserna och vi är 
beroende av tur. Hästen går barfota som 
han gjorde senast, säger Nicklas.

9 Archie Dream, C. Sjöström 1%
Får inrikta sig på en slant denna gång.

10 Marciano, O A Lindqvist 1%
Bra senast då han plockade ned Roger 
America. Grundkapabel, men står lite 
sämre till den här gången. Nja.

11 Mr Perfection, K. Oscarsson 1%
– Mr Perfection har bra form, mycket bra 
form. Synd på läget men får han rätt lopp 
är han inte borta och jag tycker inte att 
man kan räkna bort honom om det klaffar. 
Vi hoppas på att kunna köra barfota runt 
om igen, säger Jim Oscarsson.

12 Etosha Boko, R N Skoglund 1%
– Det blir såklart svårt att vinna härifrån, 
men jag vet att Etosha Boko är en fin häst 
som duger i klassen om det skulle klaffa 
lite, säger Rikard.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Tekno Odin, U. Ohlsson 5%
– Tekno Odin har inte visat absolut 
toppform i de senaste starterna men han 
har ett otroligt kunnande i grund och 
botten. Han är ett av de bästa kallbloden 
som funnits och jag har kört och vunnit 
med honom förut. Det kan vara bra med 
spår ett nu när han kanske inte är i den 
absoluta toppformen. Han kan nog inte 
svara ut en sådan som Lome Brage så vi 
får se hur långt det räcker, säger Ulf.

2 Järvsörappen, J. Blekkan 2%
– Han drogs bakåt senast och pressades 
inte speciellt då loppet kändes kört till 
slut. Formen är nog inte så tokig och den 
här gången kör vi barfota fram vilket 
brukar vara en fördel. Jag är jättenöjd med 
läget och han har slagit Månprinsen A.M 
förut, men han har imponerat på slutet och 
jag är väl lite osäker på om min häst har 
den rätta formen. Han känns väl som ett 
platsbud i första hand, säger Jomar.

3 Myr Faksen, O A Lindqvist 0%
– Var inte som bäst senast och formen är 
ett frågetecken för mig. Även om vi har ett 
bra spår ligger jag lågt, jag tror inte på 
någon vinstchans, säger Kristine Kvasnes.

4 Lome Brage, E. Adielsson 15%
– Han hade varit långt framme utan 
galoppen senast och känns väldigt uppåt 
för dagen. Jag tror inte att han bommar 
ledningen och där ska han köras. Jag tror 
att Lome Brage har bra chans, säger 
Anders Wolden Lundström.

5 Månprinsen A.M., G. Melander 73%
– Jag har varit väldigt nöjd med honom i 
samtliga starter i år. Visst hade det varit 
kul att få ett spår lite längre ner i banan 
men samtidigt kan han nog öppna lite 
bättre med spår mitt i banan. Vi siktar på 
Elitkampen med honom och jag tycker 
att man fått ihop ett väldigt bra startfält 
här. Men jag har en så pass bra häst att 
jag måste tro på vettig chans. Han 
förlorade det här loppet i fjol men har 
bättre form vid den här tidpunkten i år. 
Inga ändringar, säger Gunnar Melander.

6 Art Kjarvald, U. Eriksson 1%
– Han känns fortsatt fin och det är 
toppform. Han har gått starkt en längre 
tid. Vi får säkert svårt mot Månprinsen 
men garderar man är han given. Barfota 
fram och jänkarvagn den här gången, 
säger Camilla Röste.

7 Guli Storm, G. Andersson 0%
Möter lite för vasst motstånd nu.

8 Art Nökkve, H. Skoglund 0%
– Han fick inte chansen senast. Nu står 
Art Nökkve alldeles för svårt till för att 
vara något för spelarna, säger Håkan.

9 Smedheim Solan, J-O Persson 1%
Bra form och smygläge. Plats som bäst?

10 Tangen Haap, B. Karlsson 1%
– Han har inte toppform men han är på 
väg åt det hållet. Jag hoppas att vi hamnar 
i vettiga ryggar och är inte främmande för 
att vi kan vara tvåa bakom Månprinsen 
A.M. om det stämmer. Jag plockar bort 
bootsen denna gång, ingen annan ändring, 
säger Björn Karlsson.

11 Odin Tabac, J. Westholm 2%
– Han har tränat fint i vinter och vann 
detta lopp i fjol i sin årsdebut. Krångligt 
utgångsläge ställer till det, men vi tror att 
han gör en fin prestation, men det svårt att 
begära seger direkt av honom. Han tävlar 
barfota bak och med tåskor fram, säger 
Jörgen Westholm.

12 Finnskog Sjefen, H. Kulblik 0%
Enkel sort som bara är utfyllnad.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Ellieann, R N Skoglund 2%
– Jag har ju sett henne ofta och det ska bli 
kul att känna på henne då hon verkar vara 
i bra form. Läget är passande och hon kan 
avsluta bra när hon får smyga med 
invändigt. Kan nog vara en bit fram om det 
stämmer, säger Rikard.

2 Michelangelo ˚s, E. Adielsson 15%
– Vi var nöjda med honom senast och han 
ska ha gått framåt med det loppet. Nu fick 
han ett bra läge och han ska inte vara helt 
borta. Det blir nog inga ändringar jämfört 
med senast, säger Pär Pergenius i stallet.

3 British Steel, C. Eriksson 2%
– Efter tre år på banan har British Steel 
fått flytta ut på gården och jag tycker att 
det blivit lite bättre gnista i honom. Han är 
ofta med där framme men vinner inte så 
ofta. Barfota fram och huvudlaget 
bestämmer vi tillsammans med Christoffer 
som kör, säger Marcus Lindgren.

4 Linus Boy, C J Jepson 19%
– Han hade lite sparat i finalerna senast 
och hade varit närmare vinnaren i mål 
om han fått chansen. Han har vunnit på 
distansen och trivs på den och läget blev 
dessutom bra. Jag tror att det blir 
barfota bak igen och han måste vara en 
av de som räknas, säger Andreas Lövdal 
i stallet.

5 Qahar Q.C., U. Ohlsson 20%
– Han var ursäktad senast av en lös bana. 
Qahar Q.C. har annars fin form och kan 
göra ett bra lopp men det kommer aldrig 
gå att lita på honom. Eventuellt blir det 
barfota den här gången, säger Stefan 
Melander.

6 Ready For More, U. Eriksson 4%
Hästen är inte så tokig i grunden och ska 
gå framåt formmässigt för varje start. 
Ready For More kan absolut överraska om 
det stämmer i loppet.

7 Vic de Luxe, K. Söderholm 4%
– Han var ursäktad senast, han blev lite 
väl pigg i dödens över lång distans. Men 
jag tror att han kommer att vara bättre 
med det förra loppet i kroppen och får han 
ett bra rygglopp kan han avsluta vasst. Vi 
plockar bort framskorna den här gången, 
säger Mika Haapakangas.

8 Angle of Attack, R. Bergh 15%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
i sin krönika.

9 Ola Montana, N. Westerholm 14%
– Han vann lätt senast och ska ha gått 
framåt med det loppet i kroppen. Distan-
sen klarar han bra och vi kommer nog att 
tävla med urryckare för första gången 
vilket känns intressant. Jag känner mig 
inte slagen med honom, säger Nicklas.

10 Raz Mackenzie, R. Nilsson 2%
– Han känns väldigt fin för dagen, både 
vad det gäller fräschören och piggheten. 
Han har blivit äldre men känslan är att han 
kommer att göra ett bra lopp på lördag och 
jag hoppas att det blir lite tempo vilket 
gynnar oss. Raz Mackenzie ska tävla 
barfota bak för första gången i karriären, 
säger Roger Nilsson.

11 Callela Leonard, P. Joki 2%
Har pausat ett tag och möter tuffa hästar. 
Är knappast något för vinnarspelarna 
denna gång.

12 Mr Perfect, K. Oscarsson 1%
– Han fick spår tolv men har annars bra 
form. Vi får se hur banan blir, det kanske 
blir barfota runt om. Vi bestämmer det på 
lördag. Helstängt och jänkarvagn kanske 
också om vi rycker allt, meddelar Jim 
Oscarsson.
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  7 Guli Storm

RANKNING
HH4HLinusHBoy
HH8HAngleHofHAttack
  5 Qahar Q.C.
  9 Ola Montana
  7 Vic de Luxe
  2 Michelangelo Ås
10 Raz Mackenzie
  6 Ready For More
  3 British Steel
12 Mr Perfect
  1 Ellieann
11 Callela Leonard

 WTIDSRANKEN: 12,7: 6 Alkalizer Am.  
13,2: 6 Cruzado Dela Noche. 13,4: 2 Digital Ink. 
13,9: 9 Explosive de Vie. 14,1: 3 Cool Keeper.

 WTIDSRANKEN: 14,8: 3 Hierro Boko.  
15,2: 8 Total Recall. 15,3: 7 Digital Performer. 
15,4: 11 Mr Golden Quick. 15,6: 1 Valour Kronos.

 WTIDSRANKEN: 11,9: 2 Erik Sting.  
12,2: 7 Disco Volante. 12,3: 11 Mr Perfection. 
12,4: 12 Etosha Boko. 12,5: 5 Västerbo Grosbois.

 WTIDSRANKEN: 21,7: 5 Månprinsen AM. 
22,1: 10 Tangen Haap. 23,0: 6 Art Kjarvald.  
23,2: 9 Smedheim Solan. 23,5: 3 Myr Faksen.

 WTIDSRANKEN: 13,9: 4 Linus Boy.  
14,3: 2 Michelangelo Ås. 14,4: 12 Mr Perfect. 
14,6: 6 Ready For More. 14,8: 7 Vic de Luxe.


