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Här avgör startspåren
HHLoveHMatters ska kunna hålla 

ut DanteHBoko som har spår åtta 
och borde kunna glida till led-
ningen då de invändiga måste 
tycka att han är en bra rygg. Och 
från ledningen blir Love Matters 
svår att fälla. BeauHMec har 
formen och läget för en tätplats.

Bra från dödens senast
HHHeartHofHSteel och BoHC.Hlär 

laddas från start, men det kan bli 
svårt att ta en längd på RapideH
Frecel om denne vill köra i spets. 
Heart of  Steel gjorde dock en 
mycket stark insats från dödens 
senast och får vinnartipset. WildH
Love kan få loppet?

Blir en norsk spurtseger
HHLomeHBrage är ju grymt start-

snabb och missar inte spets vid 
sunda vätskor, men det troliga är 
att han släpper över full väg. OdinH
Tabac får överta? Norska duon 
KleppeHSlauren och OddHHer-
aklesHär starka till slut och har 
övertygat på sistone. Öppet!

Full gas direkt – spikas
 HMed tanke på läget är det inte 

svårt att räkna ut Jorma Kontios 
taktik med GlobalHTrust. Det lär 
bli full gas framåt direkt och vi 
tror att han sitter i spets efter ett 
halvvarv. Har lopp i kroppen nu 
och blir svårfångad. OutputH
Pressure har hög kapacitet.

Kan blåsa förbi samtliga
HHRacingHRibb gillar ledningen 

och körs nog där om han kommer 
dit. Visitor har ett lurigt spår och 
körs nog på säkerhet. VictoryH
Kåsgård attackerar från de bakre 
regionerna på slutrundan och kan 
blåsa ner hela fältet. YoungHdaH
Vici är stark och en outsider.

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

VINNAREN
HH4HLoveH

Matters hade en 
sämre dag i 
samband med 
Jubileumspoka-
len men har visat 
stigande form 
igen på slutet. 
Här möter han 
inte det värsta 
guldgänget och 
känslan är att 
han ska ha 
mycket stor 
vinstchans.

UTMANAREN
HH2HBeauHMec vet inte hur man gör ett 

dåligt lopp och från ett perfekt läge ska 
han räknas tidigt bakom Love Matters.

VINNAREN
HH3HHeartHofH

Steel är snabb 
från början och 
kan han vinna 
spetsstriden 
kommer han att 
leda det här 
loppet mycket 
länge. Känslan 
är att hästen 
bara blir starkare 
och starkare för 
varje start.

UTMANAREN
HH4HBoHC. kvalade in till final i Derbyt och 

det säger en hel del om hans kunnande. 
Står bra inne i den här klassen och även 
om han inte skulle nå ledningen måste han 
ses med vinstchans.

VINNAREN
 HEtt öppet 

kallblodslopp 
med tanke på 
spårlottningen. 
Men 9HOddH
Herakles har 
varit närgången 
mot självaste 
Månprinsen A.M. 
och är formen 
intakt kan han 
vinna trots att 
han har ett bakspår.

UTMANAREN
HH3HKleppeHSlauren har spurtat väldigt bra 

i flera sprinterlopp utan att nå ända fram. 
Att det är 500 meter längre den här 
gången ska vara ett plus och han måste 
tas med i beräkningen.

VINNAREN
HH2HGlobalHTrust 

vann lätt i 
comebacken 
senast och har 
lottats till ett 
utsökt andra-
spår. Med förra 
loppet i kroppen 
borde han bli 
väldigt svår att 
besegra och han 
är omgångens 
spik i våra ögon.

UTMANAREN
 HStefan MelandersH1HOutputHPressure 

kan mycket även om det inte har blivit så 
många segrar i år. Med en bra smygresa 
och lucka till slut är han definitivt med 
bland de tre främsta.

VINNAREN
HH14HVictoryH

Kåsgård 
galopperade 
under attack 
senast. Före det 
hade han två 
raka på V75 och 
distansen ska 
inte fälla honom. 
Han blir nog svår 
att stå emot om 
formen är intakt.

UTMANAREN
HH5HVisitor 

brottas med ett 
femtespår. Men 
hästen visade klart bra form senast och 
sköter han sig är det den tuffaste konkur-
renten för tipsettan.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Photo Lavec, T E Solberg 3%
– Photo Lavec har varit bra en längre tid 
och jag räknar med att han håller samma 
form som vid segern senast på Bjerke. Jag 
laddar från start och det borde kunna bli 
rygg på ledaren i sämsta fall. Jag gör inga 
ändringar på honom och är inte främ-
mande för att vi kan dyka upp på en 
trippelplats, säger Tom Erik.

2 Beau Mec, C J Jepson 15%
– Satt fast senast och han verkar pigg och 
fin efteråt. Han har gjort sig förtjänt av en 
seger men det är positionerna som lär 
avgöra. Han öppnade bra senast, bättre än 
väntat. Jag tror vi kör med bakskor nu, 
säger Lars Wikström.

3 Donatomite, F. Hamre 2%
– Han återkommer efter ett litet uppehåll 
men det handlade inte om några allvarliga 
saker och jag tror att formen är hygglig. 
Det blir inga ändringar vad det gäller 
balans och vagn, men däremot kan det bli 
ett norskt huvudlag den här gången. Jag 
hoppas på en fin premie, säger Frode.

4 Love Matters, Ö. Kihlström 35%
– Han var mycket duktig senast, han 
hade ju varit lite sjuk innan det och 
kommer inte att vara sämre nu. Det är 
mer tryck i honom i jobben nu. Bra med 
tre veckor mellan loppen dessutom, så 
det ser spännande ut. Barfota runt om, 
norskt, men vagn får vi se, säger Pär 
Pergenius i stallet.

5 Going For Gold Zaz, N. Westerholm 4%
Fin senast då han vann direkt efter ett 
uppehåll. Kan vara en platsrysare.

6 Racing Mange, J. Lövgren 18%
– Var otroligt bra senast och Jocke sa att 
han kunde ha kört flera hundra meter till i 
samma tempo. Hästen ser riktigt fin ut i 
jobben och jag tror inte att han kommer 
att göra bort sig i gulddebuten. Han kan 
göra upp om segern och det blir inga 
ändringar, säger Jonas Oscarsson i stallet.

7 Francais du Gull, T. Jansson 0%
Nöter på bra men är knappast något för 
vinnarspelarna.

8 Dante Boko, A. Kolgjini 10%
Duktig senast men får svårare att nå spets 
den här gången. Bara en outsider.

9 Deep Sea Dream, S O Wassberg 0%
– Formen är på topp och den som slog 
honom senast fick helt enkelt ett bättre 
lopp. Nu ska vi tävla med körspö för första 
gången och jag tror det kommer att betyda 
en växel till, men samtidigt är det hårdare 
emot och jag ligger lågt vad det gäller 
vinstchansen, säger Gaute Lura.

10 On Track Piraten, E. Adielsson 6%
– Han var inte riktigt kurant senast han 
startade och därmed ursäktad. Han känns 
fin i jobben och jag tror på en bra presta-
tion och känner mig aldrig slagen med 
honom. Barfota runt om och jänkarvagn är 
tanken, säger Hans R Strömberg.

11 Queer Fish, K. Widell 1%
– Han satt fast med rubbet sparat senast, 
han var väldigt fräsch över mål. Nu har vi 
ett svårt läge igen och det kommer att 
krävas lite tur, men det var väl värre emot i 
lördags? Och nu gynnas vi av distansen 
också. Hoppas på körning. Inget kommer 
att ändras, säger Magnus Träff.

12 I Love Paris, B. Goop 4%
– Formen är jättebra. Hon gick bra på Åby 
senast då hon gick barfota för första 
gången hos oss. Jag tror på en bra insats, 
men nu har hon spår tolv och möter 
hingstarna och det är en slant som gäller i 
första hand, säger Anton Sverre i stallet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Wild Love, K. Oscarsson 11%
– Hon kändes laddad i veckans jobb och 
hon håller nog formen. Hon har tagit 
ledningen förut och det är inte omöjligt att 
hon kan göra det igen. Vi ska inte köra 
något prepare-lopp utan tävla om det. Hon 
vann på en fin tid senast och med bra 
förutsättningar tror jag att hon kan 
springa lika fort igen. Min tanke är att vi 
inte ändrar något, säger Bengt Simberg.

2 Rapide Frecel, F. Hamre 18%
– Hästen är i absolut toppform för dagen 
och jag kan inte klaga på läget. Han är 
startsnabb men behöver absolut inte 
ledningen för att prestera bra. Det fanns 
krafter kvar vid segern senast och jag tror 
även att han kan springa en liknande tid 
på 2 140 meter. Det blir inga ändringar, 
säger Frode Hamre.

3 Heart of Steel, P. Untersteiner 31%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

4 Bo C., J. Kontio 14%
– Det är en jättefin travare som är under 
utveckling. Jag har respekt för Heart of 
Steel men vi ska försöka ge honom en 
match i alla fall, säger Jorma.

5 Luxury Brodde, O J Andersson 1%
– Han testas med googles och jordblän-
dare för att bli mer fokuserad. Luxury 
Brodde galopperade när han fick rygg och 
då slappnade han av senast. Han har fin 
fart för klassen. Barfota runt om och 
jänkarvagn, säger Jörgen Westholm.

6 Handsome Hank, T E Solberg 1%
Bra form och slutade femma i norska 
Derbyfinalen i den senaste starten. Ändå 
tufft här.

7 Kissmeonceagain, P. Nilsson 0%
– Hon visar allt väl i träningen. Hon måste 
dock sköta sig själv den första biten för att 
trava in sig och det finns risk för vingel 
från det här spåret. Hon kommer att tävla 
barfota runt om och med ett helstängt 
huvudlag, senast gick hon med ett 
open-eye. Hon är duktig, men att hon ska 
räcka till seger är kanske långsökt, säger 
tränaren Bengt Oltorp.

8 Laser Tile, K. Malmin 10%
– Han spurtade bra senast på Bjerke utan 
att kunna hota Rapide Frecel. Och med 
tanke på åttondespåret ligger jag lite lågt 
med honom vad det gäller vinstchansen, 
säger Trond Anderssen.

9 The Real Star, C J Jepson 4%
Kunde inte ta något från hopplöst läge 
senast. Stark och gynnad av överpace. 
Ska inte räknas bort helt och hållet.

10 Waikiki Silvio, B. Goop 6%
– Waikiki Silvio svarade för en bra 
prestation på Jägersro senast efter det att 
det löst sig bra i loppet. Från det här läget 
måste Björn köra lite på chans igen, men 
stämmer det har han ju visat att han duger 
bra i klassen. Tror inte det är aktuellt med 
några ändringar, säger Anton Sverre i 
stallet.

11 Wellino Avenue, M. Jakobsson 5%
– Hästen har haft en paus, travade inte 
riktigt senast han var ute i lopp. Han är 
åtgärdad efter det på lite olika ställen. Jag 
tycker att han känns bättre nu och vi 
kommer att prova barfota runt om för 
första gången, hoppas på fin effekt. Men vi 
måste ha tur från det här läget, menar 
Berne Gustafsson.

12 Luce Axe, A. Vilkin 0%
Ett treårigt sto med det sämsta utgångslä-
get. Och att hon ska räcka till seger känns 
en smula långsökt.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Flex, P. Mahony 2%
– Han vann på ett bra sätt senast, loppet 
blev tuffare än vad jag hade trott. Han 
gjorde sitt jobb. Innerspår är som det är, 
han öppnar det han kan, vi försöker 
komma iväg felfritt. Han är inte dålig ut 
men det går inte ladda. Han var trea mot 
liknande hästar i SM. Rygg ledaren och 
tempo vore drömmen. Barfota fram nu. Vi 
kanske provar jänkarvagn, men det 
bestäms senare. Han är bra och duger 
men vi måste ha klaff, säger Paw Mahony.

2 Bro Viking, T. Pettersson 1%
– Han fick gå lite för tidigt senast och 
galopperade när Tomas var på honom, han 
har gjort så förut också. Han ska smygas 
och nu möter han alldeles för tuffa hästar 
och jag ligger väldigt lågt. Han var nog lite 
öm i fötterna senast och vi plastar hovarna 
nu, säger Fredrik Fransson.

3 Kleppe Slauren, K. Djöseland 11%
– Han spurtade bra senast och jag tror att 
han kommer att vara minst lika bra den 
här gången. Distansen är en fördel för min 
häst och jag ändrar inget i utrustningen. 
Med tanke på spårlottningen tror jag att vi 
kan vara med och göra upp om det, säger 
Kjetil Djöseland.

4 Lome Brage, E. Adielsson 13%
– Lome Brage är ju fruktansvärt start-
snabb och har ett bra spår. Det är möjligt 
att han är allra bäst på kort distans men 
jag tror att han kan gå bra på medel också. 
Stämmer det kan han vara bland de tre, 
säger Wiktor Kylin-Blom i stallet.

5 Odin Tabac, O J Andersson 12%
– Odin Tabac var mycket bra senast. 
Möter bra motstånd igen och vi gör inga 
förändringar. Vi siktar på att dyka upp i 
striden, säger Jörgen Westholm.

6 Tekno Odin, Ö. Kihlström 28%
– Han var fin i debuten för oss. Han 
simtränas och ska förhoppningsvis ha gått 
framåt lite med det förra loppet även om 
det gått en tid mellan starterna. Tekno 
Odin är nog den av våra tre med bäst 
chans och jag tror inte det blir några 
ändringar, säger Wiktor Kylin-Blom i 
stallet.

7 Myhreng Jerker, O. Mikkelborg 1%
Avgjorde den tunga vägen senast och var 
väldigt rejäl. Har toppform men möter nu 
lite hårdare motstånd och får svårt att 
förlänga segerraden.

8 Ingbest, F. Hamre 1%
– Ingbest hade ett jobbigt utgångsläge 
senast och var lite ursäktad. Jag tycker att 
formen är bra på honom men från spår 
åtta tror jag att han bara är ett platsbud i 
bästa fall. Vi kör med jänkarvagn och 
barfota runt om nu vilket är ett plus, säger 
Frode Hamre.

9 Odd Herakles, A. Akselsen Solbeg 30%
– Man går och väntar på att han ska 
tappa formen, men han känns som 
vanligt i jobben och allting tyder på att 
han är fortsatt bra i ordning. Det var 
synd att vi fick bakspår då han är snabb 
ut och det finns risk för lite positionsbe-
kymmer. Men jag tror att Odd Herakles 
gör ett bra lopp och slåss bland de tre 
främsta. Han kommer att gå med skor, 
säger Lars O Romtveit.

10 Smedheim Solan, R N Skoglund 1%
– Smedheim Solan var ju nära Tekno Odin 
i mål näst senast och han gör bra lopp 
varje gång. Han slog dessutom Lome 
Brage över medeldistans i våras och trots 
utgångsläget ska han också ha lite 
platschans, säger Wiktor Kylin-Blom i 
stallet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Output Pressure, P Lennartsson 3%
– Han slipper långresa och övernattning 
vilket jag tror ska vara en fördel. Han kan 
öppna hyggligt utan att vara supersnabb 
så jag tror inte att han håller spets. I den 
här klassen har han alltid chans om det 
löser sig. Helstängt huvudlag och troligen 
barfota runt om, säger Stefan Melander.

2 Global Trust, J. Kontio 68%
– Global Trust var jättefin senast och 
enligt Jorma fanns det gott om krafter 
kvar i honom. Han har alltid varit en bra 
häst och jag tror säkert att han har gått 
framåt med det förra loppet i kroppen. Vi 
fick ett perfekt läge och det blir det 
vanliga, skor runt om och en vanlig vagn. 
Jag tycker att vi har all rätt att vara 
optimistiska, säger Andreas Lövdal i 
stallet.

3 Fighting Bax, K. Haugstad 2%
– Har haft en liten paus eftersom han inte 
var bra senast. Han tappade formen med 
värmen och var lite sjuk också. Han ser 
dock riktigt bra ut i jobben men har bara 
tränat lugnt, så borde behöva lopp i 
kroppen. Han går maxad som vanligt, 
säger Pär Pergenius i stallet.

4 Mamasan, B. Goop 2%
– Hon gick väldigt rejäla sista 800 senast 
och vann på V75. Nu möter hon 
hingstarna och det är givetvis lite tuffare, 
men läget är bra och Björn har flera 
valmöjligheter i och med att Mamasan är 
startsnabb. Jag tycker att det kan vara en 
rolig rysare, säger Anton Sverre i stallet.

5 Arsenal, P. Untersteiner 10%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

6 La Diva Rossi, E. Adielsson 6%
Jättebra form och vann från spets senast. 
Lär prova från start och kan få en bra 
position. Kuskplus nu, kanske en plats?

7 Ferrari River, C. Lugauer 3%
– Han gick bra efter galoppen senast och 
har jättebra form för dagen. Spåret är lite 
långt ut på vingen för att man ska vara 
helt nöjd, men löser det sig tror jag absolut 
att han kan vara med i striden. Jag tror 
inte att det blir några ändringar, säger 
Markus Waldmüller i stallet.

8 Dom Perignon, Ö. Kihlström 2%
– Galoppen senast berodde på att han 
blev för laddad. Men det fanns inga fel på 
honom och han känns fortsatt bra, den 
sämre insatsen näst senast berodde på att 
han reste dåligt. Det blir dock inte lätt att 
vinna från spår åtta bakom bilen. Barfota 
runt om, jänkarvagn och samma huvudlag 
som tidigare, säger Kenneth Haugstad.

9 Speedmeister, J M Kvikstad 1%
– Vi fick aldrig chansen senast och det 
fanns krafter kvar mot väldigt bra hästar. 
Han känns jättebra för dagen och läget 
behöver inte vara fel. Jag tycker att han är 
en outsider, säger Jörn Morten Kvikstad.

10 Monfalcone, T. Horpestad 1%
– Galopperade senast och känns lite 
svårbedömd, jag tror att han blev hovöm 
senast och vi måste nog slå på skor fram 
nu. Han ska helst ha rygglopp, skulle han 
vara bland de tre blir jag nöjd, säger Tom.

11 Joe Hoo Lee, L F Kolle 0%
Jagar bara en matlapp.

12 Flashing Boko, H C Holm 0%
– Han vann lätt senast trots att han 
varvade på 1.10,5. Med ett framspår hade 
jag trott på en framskjuten placering men 
det kan jag inte göra från det här startspå-
ret även om formen är riktigt bra, säger 
Severin Aarskog.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Racing Ribb, A. Kolgjini 4%
Kan vara en rysare från ledningen.

2 Electrical Storm, M. Djuse 8%
– Han var fin i debuten för oss, kanske till 
och med lite bättre än förväntat. Han vann 
lätt då efter rätt hård öppning. Borde gå 
framåt till detta, det är planen. Han är van 
voltstart och spåret ska inte ställa till det. 
Han borde få en fin höst och vi kör som 
senast, säger Mattias Djuse.

3 Global Skipper, K. Lindberg 1%
– Formen är bra men det är för hårt emot 
för att begära seger, säger Jonas Moberg.

4 Soros Kronos, H C Holm 0%
Knappast något för spelarna.

5 Visitor, C J Jepson 18%
– Visitor trodde jag skulle behöva loppet 
senast men han var bättre än vad jag 
trodde. Lång distans är inget som skräm-
mer honom, han är låghalsad och stark. 
Spåret tror jag går bra när han inte har 
några springspårshästar utvändigt om sig. 
Han tog det förra loppet bra och blir det en 
fin bana tror jag att han kommer att sluta 
långt framme. Eventuellt kör vi med ett par 
tunna barfotaskor, annars inga ändringar, 
säger Susanne Richter.
3H160Hm:

6 Counterfeightr, M. Niklasson 0%
Hyfsad form. Platsskräll med klaff?

7 Digital Circle, M. Jakobsson 1%
– Han är travsäker och klarar spåret och 
distansen är ett plus. Det är alltid tufft på 
V75 men en fin slant hoppas jag på. Inga 
ändringar, säger Elisabeth Sandin.

8 Paleo Pride, J. Moberg 1%
– Galoppen senast tar jag på mig. Han 
tränar bra och är den hetare av mina två i 
loppet. Barfota runt om igen, säger Jonas.

9 J.S.Apollo, J. Silvén 7%
Vinnartyp med klart bra form. Farlig att 
räkna bort trots tufft motstånd.

10 Global Unspoked, O. Svanberg 2%
– Var bra i första starten för mig och går 
framåt för varje lopp och jobb han får. Han 
ska vara gynnad av lång distans och han 
är väl en av flera med chans. Det blir 
barfota runt om nu om banan är fin, 
dessutom jänkarvagn på och troligen 
testar jag open-eye huvudlag, säger Oskar.

11 Young da Vici, P. Lennartsson 15%
– Han gör fina lopp hela tiden och var 
duktig i Derbykval utan att det klaffade 
helt. Han möter tuffa hästar och är bara 
fyra år, kanske hade det behövts mer kött 
på benen för att räcka? Är väl ingen raket 
från start men läget är jag nöjd med. 
Barfota runt om, säger Per Lennartsson.

12 Lord Flax, N. Benzon 12%
– Har gjort fina lopp varje gång i år och 
inget tyder på att formen inte håller i sig. 
Han startade på lång distans i fjol en gång 
men då var han inte i ordning. Nu är 
formen en helt annan och jag tror inte att 
distansen fäller honom. Läget vet jag inte 
om han kan utnyttja. Men han lär göra en 
bra insats igen, säger Henrik Hollsten.
3H180Hm:

13 Ola Montana, N. Westerholm 6%
Behövde loppet senast. Inte helt golvad.

14 Victory Kåsgård, F. Jensen 23%
– Fick det inte riktigt att stämma senast 
på Åby, jag vet inte varför. Jag tror inte 
att formen är sämre än vid segrarna och 
sköter han sig kommer han att sluta en 
bit fram, säger Flemming.

15 Othello Victory, P. Untersteiner 3%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.
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22,0: 3 Kleppe Slauren, 4 Lome Brage, 5 Odin 
Tabac. 22,6: 1 Flex. 22,7: 8 Ingbest.

 WTIDSRANKEN: 12,3: 6 La Diva Rossi.  
12,9: 5 Arsenal, 7 Ferrari River. 13,0: 1 Output 
Pressure. 13,1: 4 Mamasan. 13,3: 10 Monfalcone.

 WTIDSRANKEN: 14,2: 12 Lord Flax.  
14,3: 15 Othello Victory. 14,4: 14 Victory Kåsgård. 
14,7: 11 Young da Vici. 15,4: 5 Visitor.


