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Revanschdags för Ural
HHYankeeHBoy,HThelmaHdeH

Glatigne och Ural kan öppna alla 
tre men det känns som att Yankee 
Boy har bäst chans att nå led-
ningen i det här sprinterloppet. 
Kan hålla länge, men Ural är 
allround och lär utmana. Vi har 
feeling för att han kan avgöra.

Formhäst i öppet lopp
 HBara två hästar på startvolten 

och vi tror attHT.B.’sHTröllgutt är 
den som testar i ledningen. Han 
har bra form och är en luring. 
Men det finns flera som lär vara 
intresserade av tidiga attacker. 
Får U.R.Faxe bra ryggar kan han 
spurta ner allt motstånd.

Spetskampen avgör allt
HHCharruaHForlanHoch Volstead 

kivas om ledningen. Innerspåret 
på Hagmyren är inte det enklaste 
och vi har feeling för att Volstead 
vinner spetskampen och det kan 
bli loppavgörande. HeavyHSound 
är gynnad av hårt tempo och 
kommer att spurta vasst!

Tredje raka för favoriten
HHVästerboHGrosbois är snabb ut 

och spetsfavorit. Men AntonioH
Tabac lär ställa en fråga och vi 
tror att Oskar Kylin-Bloms häst 
får överta. Han måste bli svår att 
komma till tals med om formen är 
bibehållen. MoniHViking har 
toppform och gynnas av tempo.

Given om formen finns
HHRajaHRibb lär laddas mot 

ledningen och svarar ut FlashH
Hammering? Kan leda länge i 
sådana fall. Men DomHPerignon 
borde få en vettig resa och han 
spurtar ner allt om formen är som 
den ska. Tesio är stark och går 
inte heller att räkna bort.

V75-3� 1 640 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
HH5HUral svek 

nyligen i V75 
men visade vid 
segern senast 
att formen är bra 
och han kan ta 
revansch i det 
här loppet. Men 
det saknas inte 
utmanare och en 
gardering kan 
vara på sin plats.

UTMANAREN
HH2HYankeeHBoyHhar inte varit bortskämd 

med fina lägen, men nu har han äntligen 
haft lite tur i spårlottningen. Han är kvick 
från start om kusken väljer den taktiken 
och hästen ska absolut räknas med 
segerchans.

VINNAREN
HH12HU.R.Faxe är 

i jättebra form 
och behövde inte 
tömma sig vid 
segern senast. 
Ulf Ohlsson är 
vass i kallblods-
loppen och vi 
tror att man kan 
spurtvinna utan 
strul på vägen.

UTMANAREN
HH5HLykkerus har 

gått bra i ett 
provlopp inför 
den här starten. 
Hästen är inte att lita på, men felfri tror vi 
att han kan bli en obehaglig överraskning 
för många V75-spelare.

VINNAREN
HH2HVolsteadH

låter man väldigt 
nöjda med 
formmässigt i 
stallet. Och från 
det här läget blir 
det full gas hela 
vägen och når 
man spets ska 
det vara en bra 
segerchans.

UTMANAREN
HH11HHeavyH

Sound fick harva i dödens i tufft tempo i 
Sundsvall Open Trot senast och att han 
föll tillbaka över upploppet var honom 
förlåtet. Han är väldigt speedig och blir det 
lite körning om ledningen kommer hans 
spurt att bita bra över upploppet.

VINNAREN
 HFörvandlings-

numret 3HAnto-
nioHTabac har 
dragit ett bra 
spår den här 
gången och 
sättet han vunnit 
på från sämre 
lägen i de 
senaste star-
terna har varit 
imponerande. 
Han har mycket 
bra chans igen.

UTMANAREN
HH2HM.T.Joinville har gjort starka insatser 

utan att få vinna på slutet. Har ett bra spår 
men är ingen startraket. På sin jämnhet är 
han bland de tre igen.

VINNAREN
HH4HDomH

Perignon stod 
inte att känna 
igen senast men 
det kan ha varit 
en tillfällighet. 
Löper han upp 
till det han 
visade innan 
förra loppet 
räcker han långt 
i det här öppna 
Brons-försöket.

UTMANAREN
HH6HFlashHHammering har nu fått två 

nyttiga genomkörare i kroppen efter ett 
uppehåll och har uppåtform. Lång distans 
klarar han utan besvär och han blir farlig 
med en bra resa.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Emerald Boko, J A Björk 2%
– Han har toppform och läget är bra även 
om han kanske inte är något spetsbud. 
Men vi borde få ett bra lopp och även om 
det alltid är tufft på V75 så är han väl inte 
helt borta. Det blir barfota runt om igen, 
säger Jenny A Björk.

2 Yankee Boy, K. Eriksson 23%
– Hästen är otroligt kapabel men fortfa-
rande inte helt stabil och senast spände 
han sig bakom bilen. Planen är att köra 
offensivt utan att gå ”all in” från start. Han 
är naturligt startsnabb men vi kommer inte 
offra livet för att komma till ledningen. Jag 
har en häst i toppform som tävlar hela 
vägen och med ett bra lopp tror jag att han 
är med och krigar om segern, säger Stefan 
P Pettersson.

3 Thelma de Glatigne, U. Eriksson 10%
Startsnabb och är i bra form. Mötte 
Laskari senast och kan inte räknas bort 
helt den här gången.

4 Kulani, M. Andersson 0%
Inget extra på länge och får svårt att 
blanda sig i segerstriden.

5 Ural, Ö. Kihlström 38%
– Näst senast han var ute så kvävde han 
sig, han fick inte luft när det gick så 
sakta i loppet. Han var fin senast då han 
fick bestämma farten i spets. Han gick 
jobb häromdagen och han var fin då. 
Han går på alla distanser och är snabb 
ut så han bör vara bland de tre, annars 
blir jag besviken. Inget nytt, säger 
Susanne Richter.

6 Jack Zon, P. Linderoth 1%
– Formen ska vara bra med två lopp i krop-
pen och han kändes fin i ett lite enklare 
sällskap senast. Jack Zon är hygglig från 
start åtminstone och stämmer det kan jag 
sträcka mig till en platschans, säger Per 
Linderoth.

7 Corroded, J. Norberg 2%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna i 
sin krönika på annan sida.

8 Radagast, O J Andersson 2%
– Radagast har utvecklats och går fina 
tider varje gång, senast var han riktigt bra 
och det var det bästa lopp han gjort. Nu 
hade vi otur med spåret och i sådana här 
lopp där alla är så jämna krävs det tur på 
vägen om han ska kunna strida om segern. 
Om inte banan är dålig på lördag så kör vi 
med exakt samma utrustning som senast, 
säger Fredrik Tengstad.

9 Lamino, V. Karhulahti 2%
– Jag var nöjd med honom efter ett 
uppehåll senast och han kan nog vara 
ännu vassare nu. Löser det sig kan han 
nog dyka upp bland de tre. Han går exakt 
som senast, säger Björn Röcklinger.

10 Marvelous, J. Kontio 18%
– Det var skönt att Marvelous fick vinna 
senast och sättet han gjorde det på var 
dessutom riktigt bra. Hästen ska hålla 
samma form till den här starten och borde 
kunna dyka upp i den främre träffen. Men 
det är sprinterdistans och bakspår nu och 
det kommer nog inte att gå lika lätt som 
senast, det behövs lite klaff, säger 
Andreas Lövdal i stallet.

11 In Line Tooma, O. Kylin-Blom 1%
Har vunnit sina lopp från ledningen. Fick 
ett bakspår nu och får slå ur underläge 
den här gången.

12 Red White N’Blue, U. Ohlsson 2%
– Hästen är inte så tokig och kort distans 
ska fungera bra. Men från det här läget 
tror jag inte att han är något för vinnar-
spelarna, säger Ulf.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Fröyu Pelle, G Austevoll 11%
Jämn och nyttig och perfekt läge. Rysare.

2 T.B.’s Tröllgutt, E. Rennesvik 8%
– T.B.’s Tröllgutt är inte lita på men läget 
borde passa bra och han är i bra form. 
Loppet ser jämnt ut och på läget tycker jag 
inte att min ska vara helt borta, säger 
Anders Wolden Lundström.
2H160Hm:

3 Hövding Jaros, Ö. Kihlström 16%
– Hästen har gått jättebra på slutet och 
kommer med full form. Jag tror att Örjan 
passar bra på honom och jag hoppas att vi 
kan låna en jänkarvagn som han hade vid 
segern näst senast. Jag tycker att han ska 
streckas, säger Gunnar Kvärne.

4 Minelli, C J Jepson 1%
Måste visa bättre form. Inget för spelarna.

5 Lykkerus, R N Skoglund 6%
– Han har varit ifrån tävlandet ett tag men 
kändes nyligen fin i ett skarpare provlopp. 
Han har otroligt bra kapacitet när han 
sköter sig och kan vara långt framme. Inga 
ändringar, säger Rikard Lindh.

6 Sippson, T. Jansson 1%
Chanslös mot Hövding Jaros senast. Inget 
hett bud trots att Jansson kör.

7 Vertigo Knekten, P. Linderoth 2%
– Han satt fast senast och hästen är i bra 
form. Det är ett par bra emot men det är 
väl enklare emot nu än förra gången. 
Spåret borde han klara. Jag hoppas vi kan 
köra barfota runt om igen, det verkar så. 
Kanske blir det en multicam-vagn nu, 
säger Ola Åsebö.

8 Skaffer Adrian, U. Eriksson 1%
– Han var bra senast och formen är fin. 
Men han står tuffare inne nu och jag är 
glad bara över att få vara med på V75 och 
är nöjd med pengar, säger Linn Hellström.

9 Silver Stjärna, P. Eriksson 3%
– Hon blev ivrig efter omstarten och 
hoppade, det var ett olycksfall i arbetet. 
Barfota runt om den här gången och sedan 
helstängt huvudlag igen, det är sista 
starten så det finns inget att spara på. 
Klaffar det är hon inte borta, menar Peter.

10 Vesle Maia, B. Humborstad 2%
– Har inte startat på ett tag men är 
uppfräschad. Kan göra en del jobb, men 
det är samtidigt tuffare emot nu än vid 
senaste segern, vi behöver maxflyt för att 
segerstrida, säger Bård Humborstad.

11 Hägern T.H., W. Kylin-Blom 0%
– Han vinner inte så ofta men är travsäker 
och nyttig. Vi får smyga med och försöka 
tjäna en bra slant, säger Wiktor.

12 U.R.Faxe, U. Ohlsson 25%
– Kändes jättebra vid segern senast och 
det var inte helt slutsålt i mål. Det var 
synd att han inte fick ett öppet spår, men 
han är okomplicerad och lär sköta sig. 
Jag tror inte det är aktuellt med några 
förändringar till den här starten. Utan 
strul tror jag att han har bra chans att 
slåss om det, säger Jimmy Jonsson.

2H180Hm:

13 Vill Solen, J. Kontio 6%
Fick en väldigt tung resa senast men 
avgjorde ändå på en 1.23-tid. På form och 
kapacitet ska han inte räknas bort.

14 Myllkärrs Sune, P. Nyström 2%
Godkänd comeback senast och borde vara 
vassare med det loppet. Kan överraska.

15 Bellfaks, J-O Persson 15%
– Har inte startat på ett tag men känns bra 
i jobben. Bellfaks har hög grundkapacitet 
och jag tycker att han ska räknas trots 
läget, säger Wiktor Kylin-Blom i stallet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Charrua Forlan, H-O Sundberg 18%
– Vi har fått ett perfekt läge och taktiken 
är inte så mycket att fundera över, vi 
laddar för spets och hoppas att det håller. 
Han är gynnad av distansen och kommer 
att tävla barfota runt om som vanligt, 
säger Hans-Owe Sundberg.

2 Volstead, Ö. Kihlström 49%
– Volstead har alltid varit bra men frågan 
är om han inte är ännu bättre nu? Jag är 
mycket nöjd på förhand och läget är ett 
plus. Han går barfota fram och med 
helstängt huvudlag, informerar Stefan 
Melander.

3 King City, T. Jansson 0%
– Han kämpar på och gör bra lopp i 
varenda start. King City tävlar oftast mot 
bra hästar och det är tufft emot även den 
här gången. I de senaste starterna har han 
tävlat utan framskor. Den här gången blir 
det eventuellt barfota runt om, säger 
Kenneth Haugstad.

4 Whitehouse Express, P. Linderoth 1%
– Han har inte riktigt visat den där rätta 
formen ännu. Han känns fin i träningen 
och jag hoppas det ska lossna snart, men 
innan han visat det är det svårt att vara 
optimistisk, säger Daniel Redén.

5 Beau Mec, C J Jepson 4%
– Han gjorde ett otroligt bra lopp senast. 
Han går bara lugnt mellan starterna och 
jag räknar med samma form. Jag hoppas 
att han slipper dödens den här gången och 
det känns som att 1 640 meter är hans 
bästa distans. Barfota fram, kanske runt 
om ifall banan är fin. Jag känner mig inte 
slagen, säger Lars Wikström.

6 Unique Juni, R N Skoglund 0%
– Hon känns jättefin i jobben så allt verkar 
bra med henne. Kusken får order om att 
ladda lite från start för att komma i en 
hygglig position. Insatsen senast var bra 
men jag tycker inte alltid att man ska ta så 
hårt på insatser efter galopp. Jag tror att 
hon får svårt att räcka till seger. Skor 
fram, säger Hans Strömberg.

7 West Wing, O J Andersson 0%
Känns bara som utfyllnad den här gången.

8 Francais du Gull, U. Eriksson 0%
– Han har gått bra en längre tid och jag 
tror att formen är oförändrad. Men från 
spår åtta i Gulddivisionen blir det givetvis 
svårt och kan han tjäna en slant är det 
bra. säger Jenny A Björk i stallet.

9 GlobalSatisfaction, U. Ohlsson 7%
– Han satt fast med krafter kvar senast 
och enligt Ulf Ohlsson som körde hade 
man kunnat vinna med lucka. Spår nio 
behöver inte vara helt fel för honom. Han 
har väldigt fin form och klaffar det är han 
nog en av de som kan vinna loppet, säger 
Andreas Lövdal i stallet.

10 Queer Fish, K. Widell 2%
Visade form senast. Är lite missgynnad av 
läget, men platschans finns inom räckhåll.

11 Heavy Sound, K. Haugstad 17%
– Han hade varit borta lite inför loppet 
senast och fick dessutom ett tungt lopp. 
Jag tror att han har gått framåt och blir 
det lite överpace är han inte helt borta. 
Barfota igen, säger Daniel Redén.

12 Oasis Bi, K. Eriksson 1%
– Oasis Bi är träningsvillig och känns 
precis som han har gjort tidigare. Det är ju 
inte heller så att han har varit borta i flera 
år utan han tränades för fullt fram till april. 
Placeringen är så klart alltid viktig men 
den här gången är det viktigaste att han 
vill och kan hela vägen, säger Stefan P 
Pettersson.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Sir Q.C., U. Eriksson 4%
– Han har gått från lägsta klassen till 
Silverdivisionen i år och fortsätter att 
räknas. Från ett perfekt läge är han inte 
helt borta. Om banan tillåter funderar jag 
på att köra honom barfota runt om och 
troligen med ett öppet huvudlag, säger 
Stefan Melander.

2 M.T.Joinville, J. Kontio 14%
– M.T.Joinville är verkligen värd en seger 
nu och han har ett perfekt läge för hans 
del på lördag. Han kommer att gå med skor 
den här gången, han har känsliga hovar. 
Blir det rätt kört så tycker jag att han ska 
vara med och kämpa om det igen. Han 
jobbar på precis som han ska här hemma, 
säger Susanne Richter.

3 Antonio Tabac, O. Kylin-Blom 66%
– Antonio Tabac känns bättre och bättre 
efter varje start och har vuxit mentalt. 
Från början brukade han sig inte för fullt, 
men nu krigar han på ett annat sätt och 
den här uppgiften ser jättespännande ut. 
Jag behöver inte låsa mig vid någon 
taktik men det ser väl ut som att jag får 
chansen att köra i ledningen. Det blir 
inga ändringar till den här starten, säger 
Oskar Kylin Blom.

4 Västerbo Grosbois, R. Pöllänen 2%
– Jag släppte ledningen senast men vi fick 
inte chansen och det fanns segerkrafter 
kvar som det kändes. Det är inte omöjligt 
att jag kör i ledningen nu och någon gång 
borde det vara hans tur att få vinna på 
V75, säger Rauno Pöllänen.

5 Super Zantos, A. Lissell 0%
Nyttig men får sällan till det på V75. Bara 
en mittfältare.

6 Mellby Drake, J. Norberg 2%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna i 
sin krönika på annan sida.

7 Forecast, Ö. Kihlström 1%
– Han har hittat formen och gjort bra 
insatser på sistone. Forecast känns som 
han ska i jobben men vinner inte särskilt 
ofta. Spåret kunde varit bättre. Han tävlar 
barfota fram igen och med jänkarvagn och 
stängt huvudlag, säger Kenneth Haugstad 
i stallet.

8 Moni Viking, U. Ohlsson 5%
– Han fullföljde jättebra bakom Handsome 
Brad senast som är en bra häst och min 
har verkligen toppform för dagen. Hade 
det inte varit för utgångsläget hade jag 
trott på en mycket bra chans, men det kan 
gå vägen ändå om det löser sig. Det lutar 
åt att jag inte ändrar på något i utrust-
ningen, säger Jan Lyng.

9 Trinity Lux, W. Paal 1%
– Vi hamnade i en dålig rygg senast och 
hästen var ursäktad. Formen är det inget 
fel på och med bättre klaff tror jag att vi 
kan dyka upp på en topp-tre placering, 
säger Wilhelm Paal.

10 Ajlexes Cubano, T. Pettersson 0%
Gedigen herre i bra form men är lite 
missgynnad av bakspåret. Får nog svårt 
att vinna loppet.

11 Linus Boy, K. Eriksson 3%
– Hästen har ju väldig otur med spåren 
och det är egentligen omöjligt att vinna 
från sådana här lägen. Men han har 
lyckats med det förut och formen är 
fortsatt bra på honom. Skulle han ha den 
lilla tur som krävs är han inte helt borta. 
Det blir inga ändringar, säger Andreas 
Lövdal i stallet.

12 Valeur, S. Nordemo 0%
Stigande formkurva och kan en hel del, 
men känns ändå bortlottad. Blir trea-fyra i 
bästa fall?

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Looking Superb, J. Blekkan 6%
– Looking Superb visade ju senast att han 
duger fint i klassen och jag räknar med att 
han håller samma form till den här starten. 
Hästen kan öppna snabbt och vi borde få 
ett bra lopp härifrån. Med tanke på det är 
jag inte främmande för att vi kan vara med 
ganska långt framme igen. Jag tror inte att 
jag ändrar på något, säger Jomar.

2 Volocity de Vie, J. Kontio 14%
– Han är ute över sin favoritdistans och 
har ett bra läge. Men han var inte som 
bäst för dagen senast och det gör att man 
vill sätta ett litet frågetecken för formen. 
Normalt sett duger han bra i ett sådant här 
lopp och han känns fin i träningen, säger 
Andreas Lövdal i stallet.

3 Raja Ribb, T. Pettersson 7%
– Det är en månad mellan starterna men 
Raja Ribb gick ett provlopp i lördags och 
var fin på 1.16,5 full väg. Kusken får ladda 
från start och hästen trivs i spets, men 
Tomas får lägga upp det som han önskar. 
Han kräver fäste bak, men det blir minst 
barfota fram. Jag tycker att han ska kunna 
vara bland de tre-fyra främsta, säger 
Kristofer Jansson.

4 Dom Perignon, Ö. Kihlström 27%
– Vi hade förväntat oss mer av honom 
senast, men inga fel är funna och vi 
provar igen. Han tränar som vanligt och 
distansen ska inte vara något bekymmer. 
Det blir barfota runt om och inga nyheter 
i övrigt. Löper han upp till sitt bästa ska 
han räknas tidigt, säger Kenneth 
Haugstad i stallet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Born Unicorn, K. Oscarsson 4%
– Han är betydligt bättre än raden men har 
bara strulat på slutet. Är inte helt att lita 
på men har definitivt chans om han sköter 
sig. Skor runt om och troligtvis öppet 
huvudlag, säger Stefan Melander.

6 Flash Hammering, J. Westholm 17%
– Han var lite sämre senast, vi tror det 
berodde på att han inte gillade banan. 
Hästen tränar bra och har ett okej 
startspår. Jag tror att han är med i 
segerstriden. Inga ändringar planerade, 
säger Jörgen Westholm.

7 Wasa Warrior, U. Eriksson 3%
Har haft bra form en tid men spår långt ute 
i banan nu och längre distans. Platschans 
i bästa fall?

8 Coal Trader, M. Melander 0%
– Han gick klart bra senast och har 
jättebra form. Men vi hade nog behövt ett 
bättre läge för att kunna nå en framskju-
ten placering, säger Catarina Norqvist.

9 Order by Heaven, L D Carlsson –%
STRUKEN!

10 Tesio, J. Norberg 20%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna i 
sin krönika på annan sida.

11 Westline, O J Andersson 0%
Dunkel form för dagen och dåligt läge. Får 
inrikta sig på en slant.

12 Victor Ruda, D. Wäjersten 1%
Galopp med vinstchans senast och har bra 
form. Platsrysare med klaff under vägen.
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 WTIDSRANKEN: 11,7: 8 Radagast.  
11,8: 9 Lamino. 12,2: 2 Yankee Boy.  
12,5: 11 In Line Tooma. 12,6: 3 Thelma de Glatigne.

 WTIDSRANKEN: 24,5: 14 Myllkärrs Sune. 
25,2: 13 Vill Solen. 25,5: 3 Hövding Jaros. 25,7: 
6 Sippson. 26,2: 12 UR Faxe. 26,3: 2 TB’s Tröllgutt.

 WTIDSRANKEN: 10,3: 1 Heavy Sound.  
10,4: 10,8: 3 King City. 10,9: 2 Volstead, 10 Queer 
Fish. 11,1: 5 Beau Mec, 6 Unique Juni.

 WTIDSRANKEN: 11,7: 8 Moni Viking. 11,9: 
2 MT Joinville. 12,4: 3 Antonio Tabac, 11 Linus 
Boy. 12,5: 9 Trinity Lux. 12,8: 4 Västerbo Grosbois.

 WTIDSRANKEN: 13,3: 1 Looking Superb. 
13,5: 7 Wasa Warrior. 13,7: 3 Raja Ribb.  
13,8: 6 Flash Hammering. 13,9: 5 Born Unicorn.

ÖrjanHKihlströmHvinnerHavdelningHsju?


