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Spets och rygg ledaren?
HHOmHWhisky AkemaHöppnarH

somHsenastHskaHhanHkunnaHtaHhandH
omHspets.HOchHmanHsläpperHnogH
inteHtillHvemHsomHhelst,HmöjligtvisH
attHJulio de LuxeHkanHfåHövertaH
omHmanHställerHenHtidigHfråga.HDenH
senareHharHvisatHstortHkunnandeH
underHsadelHochHskaHvaraHfavorit.

Raceway ett givet streck
 HSmokey HermanHbordeHkunnaH

hållaHuppHledningenHfrånHinner-
spåret.HDärifrånHskaHhanHräknasH
medHenHvassHkuskHävenHomHhanH
kanskeHärHbästHpåHkortHdistans.H
Global RacewayHärHenHvinnartypH
medHloppHiHkroppenHochHhanHharH
finaHryggarHfrånHstart.HGivetHbud.

Bakspåret gör nog inget
HHBådeHKindy CaneHochHRamon 

DekkersHärHvassaHdenHförstaHbitenH
ochHkanHgöraHuppHomHledningen.H
MenHPark ViewHkanHkommaH
igenomHskapligtHfrånHbakspåretH
ochHärHenHbraHhästHförHklassenHsomH
kanHspurtaHnerHsamtliga.HHarring-
tonHdugerHmedHklaff.

Lita på att det blir Cash
 HCash CroweHkommerHförmodli-

genHattHvaraHbraHmedHredanHfrånH
startHochHviHtrorHattHChristofferH
ErikssonHplacerarHhenneHiHled-
ningenHtidigt.HVälHdärHskaHdetHvaraH
enHmycketHbraHsegerchans.HDear 
FriendHfrånHryggHpåHledarenH(?)HärH
värstaHhotet.

Han torskar inte igen
 HCyber LaneHmissarHvälHknap-

pastHledningenHfrånHdetHhärHfinaH
lägetHochHlederHloppetHlänge.HMenH
hanHkanHnogHräknaHmedHmassageH
avHReadly ExpressHpåHslutvarvetH
ochHkänslanHärHattHdenHsenareHärH
liteHstarkareHomHformenHärHiHord-
ning.HViHspikar.
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VINNAREN
HH5HJulioHdeH

Luxe har visat 
sig vara en 
mycket bra 
montéhäst och 
han är säkert 
matchad för den 
här uppgiften. På 
ryggen sitter 
duktiga Sofia 
Adolfsson som 
vuxit fram som en drottning i Montédisci-
plinen och segerchansen ska vara mycket 
god om han är i ordning.

UTMANAREN
HH6HWhiskyHAkema gjorde en mycket stark 

insats senast under sadel och är han lika 
fin den här gången kanske han kan ge 
favoriten en liten match?

VINNAREN
HH9HGlobalH

Raceway har hög 
segerprocent 
och var fin i 
genrepet till det 
här loppet. Har 
visat allt väl i trä-
ningen efter det 
och ägaren 
andas optimism. 
Med vettiga 
ryggar ska han 
kunna sänka alla 
i spurten.

UTMANAREN
HH1HSmokeyHHerman har en vass kusk och 

sköter han sig blir det antingen spets eller 
rygg på ledaren. Med det scenariot dyker 
han upp i den främre träffen.

VINNAREN
HH9HParkHView 

låg på lite för 
mycket under 
vägen senast 
och höll mot den 
bakgrunden bra. 
Han får gå med i 
ryggar nu och 
borde hålla sig 
lugnare. Hästen 
är riktigt bra och 
kan blåsa ner det 
här gänget.

UTMANAREN
HH8HHarrington var bland annat med i kval 

till Derbyt för en dryg månad sedan och 
har haft lite stolpe ut efter det. Ingen lycka 
med spåret nu heller, men löser det sig blir 
det en framskjuten placering.

VINNAREN
HH2HCashHCrowe 

är ett sto utöver 
det vanliga och 
med två lopp i 
kroppen ska inte 
toppformen vara 
långt borta. Hon 
hade dessutom 
tur i spårlott-
ningen till 
skillnad mot för 
några vassa 
konkurrenter. 
Sammantaget en 
bra chans!

UTMANAREN
HH1HDearHFriend har höjt sig och läget 

borgar för att hon kommer att få en fin 
resa. Tidig vid gardering.

VINNAREN
HH12HReadlyH

Express vann det 
här loppet i fjol 
och trots läget är 
vi inne på att han 
tar sitt andra 
raka SM-tecken. 
Enligt stallet 
känns han lite 
piggare och 
gladare i jobben 
nu och distansen 
gynnar honom 
mer än många 
andra i fältet.

UTMANAREN
HH4HCyberHLane har läge för att nå 

ledningen och är han på rätt humör så 
kommer han att försvara sig länge.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Buck Boko, C. Forsner –%
STRUKEN!

2 Cut Him Some Slack, J. Persson 3%
Var riktigt fin vid segern senast. Blivit 
nedstruken till innerspår vilket inte 
behöver vara fel. Ett skrällbud.

3 Narold Vox, E. Leo 14%
– Han var positiv senast även om han blev 
diskad för trängning, men kusken tyckte 
att han kändes smidig och fin. Narold Vox 
lär ha gått framåt med det loppet och han 
fungerar bra under sadel. Han var lite 
sämre i några sprinterlopp innan uppehål-
let men det är ju inte riktigt hans distans. 
Jag tycker att motståndet ser överkomligt 
ut och tycker att han borde dyka upp långt 
framme. Inga ändringar, säger Krister 
Jakobsson.

4 License Holder, J. Kaija 1%
– Jag var jättenöjd med honom senast och 
fick det formbesked jag ville ha. Det här 
loppet har varit målet en längre tid och jag 
tror att vi har prickat in formen. Det är 
givetvis några bra emot men en outsider 
kan det vara. Vi rycker skorna på lördag 
vilket han brukar svara bra på, säger 
Joni-Petteri Irri.

5 Julio de Luxe, S. Adolfsson 31%
– Det kändes som en jättefin häst, men 
det visste vi innan med tanke på det han 
gjort i Frankrike. Han hade troligen en 
halsinfektion i senaste starten så med 
tanke på det var han ju duktig, även om 
han var lite seg men han kämpade på 
bra. Jag laddade inte så mycket senast, 
det var bättre att försöka hålla honom 
lugn och han behöver ingen speciell 
resa. Vi har siktat mot SM med honom 
och allt ska vara bra såvitt jag vet. Order 
to Fly är en bra häst som jag har respekt 
för men Julio de Luxe är både snabb och 
stark, hoppas vi är i striden, säger Sofia 
Adolfsson.

6 Whisky Akema, E. Knutsson 17%
– Han var otroligt fin senast när jag vann 
med honom och även det är en fin häst. 
Jag var imponerad av honom som sagt och 
han ska absolut räknas i det här loppet 
även om det är tuffare emot. Han kan ju 
öppna snabbt om man vill det, påpekar 
Sofia Adolfsson.

7 Tiptoe, S. Olsson Jacobsen 1%
Möter lite hårdare motstånd och jagar 
pengar i första hand. Att det ska bli seger 
känns väldigt långsökt.

8 Order to Fly, J H Åsberg 19%
– Han verkar trivas under sadel och 
ryttaren har varit imponerad av honom. 
Han förstod inte riktigt första starten men 
nu senast var han rejäl efter en tuff resa. 
Order to Fly bara biter ifrån sig, han sköter 
sig själv mest som det låter från ryttaren. 
Han jobbar fint men det är lite oklart med 
balansen om vi kan köra barfota då han 
haft lite strul med strålarna i hoven, säger 
Linda Nyman i stallet.

9 Nantucket, A. Erixon 2%
– Nantucket tränade i torsdags i lite 
snabbare intervaller och det var första 
gången för i år. Han har väl inte varit 
jättebra på slutet och senast var han dålig. 
Han är lite svår att få tillbaka men på rätt 
dag kan han ju en hel del. Kanske open 
eye-huvudlag nu, säger Mercedes Balogh.

10 Bonnies Celebrity, T. Bengtsson 6%
– Har sex raka segrar i monté och vi är 
väldigt nöjda med hästen för dagen. Han 
har en sämre uppgift nu och det här blir 
ett riktigt elddop för honom. Kan han vara 
trea, fyra tycker jag att det är jättebra gjort 
av honom, säger Stefan Persson.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Smokey Herman, O J Andersson 38%
– Han har god form och ett spännande 
läge. Jag har inget att klaga på inför den 
här starten. Han är bra i ordning och vann 
på rejält vis senast utan att vara tom. Vi 
har läget och en duktig kusk så han ska 
ses med chans. Han kommer att gå som på 
slutet, säger Ulf Stenströmer.

2 Athos Race, M. Lindblom 23%
– Jag tycker att han fullföljde riktigt bra 
senast och den som vann var helt enkelt 
lite bättre. Athos Race känns bra i jobben 
efter det loppet och formen ska vara 
intakt. Mest troligt kör vi med skor och jag 
tror på bra chans, säger Åke Lindblom.

3 Brilliance, E. Leo 0%
– Hon har inte skött sig på slutet, överras-
kande då hon skött sig en längre tid men 
nu har det blivit gamla synder igen. Hon 
har gått med jänkarvagn i dessa lopp och 
nu blir det nog en vanlig vagn. Formen 
sitter där och hon har stått på tur en tid 
men nu kan det väl vara för tufft emot. 
Fina pengar kan jag väl hoppas på, säger 
Ulf Stenströmer.

4 Alvena Uni, M E Djuse 0%
Är nog allra bäst på kort distans. Får 
smyga med och jaga en slant.

5 Global Unlimited, K. Moberg 10%
– Han var sjuk senast och kunde därför 
inte göra sig själv rättvisa. Han fick ta igen 
sig ordentligt efteråt och nu känns han 
som vanligt igen. Formen är dock lite 
svårbedömd och det kan tänkas att han 
behöver loppet. Kapacitetsmässigt duger 
han annars bra och jag tycker trots allt att 
han ska ses som en outsider. Skor runt 
om, säger Svante Båth.

6 Hawk Cliff, A. Eriksson 4%
– Hawk Cliff fick anfalla när det gick som 
fortast senast och höll med tanke på det 
helt okej som trea. Formen är fortsatt bra 
på honom och det är en smidig häst att 
köra så jag tror inte att kusken kommer att 
få några problem med honom. Jag har 
svårt att sätta in honom i loppet, men jag 
är säker på att han gör en bra insats, 
säger Andreas Lövdal i stallet.

7 Wingait Erik, M A Djuse 2%
– Honom provade jag att lätta senast, men 
det fungerade inte och vi återgår till den 
gamla balansen. Formen är god, men läget 
är kallt och han är inte snabb ut, säger 
Stefan Persson.

8 Kövras So Far, J. Jonsson 2%
– Formen är bra men han måste köras lite 
på chans. Han har nog fått ett för dåligt 
läge här för att räcka till vinst, säger 
Robert Bergh.

9 Global Raceway, H. Larsen 14%
– Han var fin senast och allt var till 
belåtenhet i ett jobb i onsdags så han 
verkar ha tagit förra loppet på rätt sätt. 
Han är svår i voltstart men med bilstart 
är det inga bekymmer och Henriette och 
är duktig på att köra. Jag är nöjd med 
läget och tror att han kommer att dyka 
upp i den främre träffen. Inga ändringar, 
säger Helén Blomberg.

10 Kabanoss, M. Elias 4%
– Han har varit borta ett tag. Men faktum 
är att Kabanoss känns bättre i träningen 
nu än vad han gjorde inför de två senaste 
starterna och det är ingen tokig häst. Han 
är ändå lite svår att sätta in i loppet och 
läget gör att han inte är mer än en 
outsider, säger Pär Pergenius i stallet.

11 Il Mio Dea, J A Björk 0%
Skaplig form men helt fel läge för att vara 
något för vinnarspelarna. Siktar på en 
peng i första hand.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Dugur, K. Olsson 10%
– Håller bra form men är väldigt missgyn-
nad av läget, innerspår är lurigt på Åby 
och risken är stor att han hamnar på 
vingel, menar Robert Bergh.

2 Kindy Cane, H. Halme 19%
– Kindy Cane är i bra form, galoppen 
senast berodde på att hon blev lite 
generad. Jag vill inte säga att bilstart är 
ett plus, hon öppnar bra med båda 
startmetoderna. Nu möter hon i och för sig 
hingstarna, men jag tycker ändå att hon är 
en av de som kan vinna. Det blir inga 
ändringar, säger Veijo Heiskanen.

3 Ramon Dekkers, J A Björk 5%
– Ramon Dekkers håller klart godkänd 
form. Han har rätt förutsättningar och kan 
få ett perfekt lopp härifrån, jag tycker inte 
att han kan räknas bort helt, säger Robert 
Bergh.

4 Maclemore, E. Strandberg 1%
– Trampade av sig en sko senast och 
kusken fick bära honom i loppet, men hon 
sade att det fanns krafter kvar vid 
galoppen. Formen är riktigt bra och läget 
är jag nöjd med då han är snabb ut. 
Målsättningen är att smyga med invändigt 
och det är säkert många som är sugna på 
att vinna så det kan bli passande hård 
körning. Han går med skor igen, eventuellt 
testar vi med ett norskt huvudlag men det 
får spelarna hålla koll på under lördagen, 
säger Johanna K Karlsson.

5 Youngblood Pellini, M. Elias 6%
– Han håller rätt okej form, han borde ha 
kunnat bättre senast. Han har ett bra läge 
och ska kunna ta en ganska bra slant. Det 
kan bli bakskor och halvstängt huvudlag 
den här gången, säger Thomas Uhrberg.

6 Milord, A. Kolgjini 2%
– Har en del galopper i senaste starterna 
men Milord har kunnande att vinna om 
han fungerar, säger Robert Bergh.

7 Dalforno, A. Klockar 0%
Får svårt denna gång trots bra form.

8 Harrington, K. Moberg 9%
– Han kördes snällt senast och gick helt 
godkänt till slut. Han borde ha en fördel av 
det snälla upplägget den här gången men 
hur det taktiska blir låter jag vara osagt. 
Harrington ser i alla fall fin ut i jobben här 
hemma och det är en bra häst för klassen. 
Det blir barfota runt om och jänkarvagn 
igen, säger Andreas Lövdal i stallet.

9 Park View, K. Oscarsson 30%
– Park View tycker jag höll bra senast. 
Han låg på lite för mycket och öppningen 
första 1 500 metrarna blev tuff och 
banan var inte heller i superskick den 
kvällen. Han ser ut att hålla formen och 
det är en bra häst för klassen. Jag tycker 
att niondespåret är bra eftersom han 
kommer att hålla sig lite lugnare när han 
får gå i ryggar. Min häst har mest 
startpoäng av alla och jag tror på honom. 
Inga ändringar, säger Frode Hamre.

10 Aperfectdream, M A Djuse 6%
– Aperfectdream gör allt som oftast bra 
prestationer. Läget är okej för honom och 
han är vår bästa chans i loppet, säger 
Robert Bergh.

11 Hakon von Haithabu, M E Djuse 4%
– Han var lite seg i comebacken senast på 
Solvalla. Men hästen ser lite förbättrad ut i 
jobben efteråt och kan inte räknas bort 
med det förra loppet i kroppen, säger 
Robert Bergh.

12 Com Milton, H. Larsen 5%
Läs vad Johan Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Dear Friend, E. Adielsson 16%
Läs vad Johan Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

2 Cash Crowe, C. Eriksson 47%
Tyvärr ingen kontakt med stallet. Men 
Cash Crowe höll bra som tvåa senast 
och formen är på uppåtgående. Med 
tanke på spåret har hon bra vinstchans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Super Ariel, M. Melander 1%
– Jag tror att hennes form är likvärdig 
med den hon hade i fjol. Motståndet är nog 
lite vassare i år men hon har ett bra spår 
och jag tror att det kan bli passande kört 
för henne med bra tempo hela vägen. Är 
hon på rätt humör och får sitta i rygg kan 
hon speeda ner nästan vilken häst som 
helst, säger Kenneth Häggström.

4 Bijou Bourbon H.M., M. Elias 0%
– Hästen kommer till start med fin form 
men det hjälper nog inte nu, det blev ett 
bra lopp med flera kanonhästar så vi tror 
att det blir svårt att vinna. Men hästen är 
snabb ut och får smyga med till pengar, 
säger Markus Waldmüller i stallet.

5 Kash Brodda, P. Untersteiner 2%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

6 Swish Lane, B. Goop 7%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

7 Mulligan, T. Uhrberg 1%
– Hon kändes fin senast och kommer till 
start med god form. Kan öppna bra och jag 
kommer att testa. Med tanke på kunnan-
det är vi inte slagna. Inget kommer att 
ändras, säger Thomas Uhrberg.

8 Speedy Foxy Vicane, K. Eriksson 0%
Känns lite bortlottad. Plats som bäst?

9 Ellieann, S. Frilén 0%
– Jag är riktigt nöjd med läget då hon 
helst ska gå i ryggar i bra tempo för att 
komma till sin rätt. Insatsen senast var bra 
även om det inte blev någon framskjuten 
placering och formen håller i sig. Täta 
starter tror jag bara är en fördel och jag 
hoppas att hon kan få med sig lite pengar 
hem, säger Ingemar Söderberg.

10 Firewire, N. Stenquist 0%
– Hon känns bra och behövde det förra 
loppet i kroppen efter nio veckors täv-
lingsvila, Jag tror att hon kommer att göra 
en bra insats på lördag och är faktiskt 
ganska nöjd med läget då hon slipper 
öppna tufft. Men det är stenhårt emot och 
jag vågar inte ta ut något i förskott. Jag 
vet att jag har en häst i form och ändrar 
inget, säger Rigmor Jakobsson.

11 Darling Mearas, S. Persson 12%
– Darling Mearas var jättebra i Kalmar 
senast. Banan var jobbig att springa på 
men hon gjorde det jättebra och känns fin 
efteråt, säger Stefan Persson.

12 In Toto Sund, Ö. Kihlström 10%
– Fick tyvärr det sämsta läget. Men In Toto 
Sund var riktigt tapper från dödens senast 
och föll med flaggan i topp och visade bra 
form. Hon är en av de bättre i fältet, men 
härifrån behövs det en del tur på vägen, 
säger Pär Pergenius i stallet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Racing Mange, J. Lövgren 2%
– Han gör det strålande hela tiden och var 
bra senast trots förlusten. Han känns 
fortsatt fin och har ett perfekt startspår. 
Trea, fyra kan han säkert vara trots att det 
är bra emot. Han kommer att gå som på 
slutet vad gäller allt, säger Jonas Oscars-
son i stallet.

2 In Vain Sund, E. Adielsson 0%
– In Vain  Sund fungerade inte riktigt som 
vi ville och har haft en paus. Nu känns han 
förbättrad i träningen men han har absolut 
ingen toppform. Det blir barfota och i 
första hand vill vi se en bra prestation och 
placeringen kommer i andra hand, säger 
Pär Pergenius i stallet.

3 Digital Ink, R. Bergh 1%
– Digital Ink har fått ett lopp i kroppen och 
kommer allt mer. Hästen står stationerad i 
Sundsvall och har tidigare gjort sämre 
lopp när han rest så vi ligger lågt, säger 
Robert Bergh.

4 Cyber Lane, C. Eriksson 9%
Läs vad Johan Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

5 Sorbet, Ö. Kihlström 6%
– Sorbet har haft en toppsäsong så här 
långt och är ju med och hugger i främre 
träffen varje gång. Känslan är att han 
kommer att göra ett bra lopp igen och då 
är han med och krigar om en plats, säger 
Pär Pergenius i stallet.

6 Angle of Attack, K. Eriksson 0%
– Han håller okej form för dagen men 
möter för tufft motstånd för att räknas 
denna gång, tycker Robert Bergh.

7 Qahar Q.C., P. Lennartsson 0%
– Han är jättekapabel men räcker kanske 
inte till mot de allra bästa. Men om ett par 
av dem har lite sämre dagar kanske Qahar 
Q.C. kan vara en bit fram. Det blir öppet 
huvudlag och barfota runt om, säger 
Stefan Melander.

8 Spitcam Jubb, O J Andersson 0%
– Har varit lite uppåt på slutet och han 
kändes väldigt fin i ett tuffare jobb i 
onsdags. Jag tror på en bra insats, men 
spåret blev ju öken... Spitcam Jubb blir 
vrång om man backar med honom så 
kusken måste nog ladda framåt och 
hoppas att det löser sig. Jag tror på en bra 
prestation och han kommer att gå med 
skor, säger Micael Broberg.

9 West Wing, S. Söderkvist 0%
– Formen är bättre än raden och läget är 
helt perfekt åt honom. Han får smyga med 
invändigt hela vägen och behöver inte 
flyttas ut i spåren då det finns open 
stretch, klaffar det lite är det osvuret om 
vem som är först av mina i mål. West Wing 
kommer att tävla med skor som vanligt, 
säger Micael Broberg.

10 Carabinieri, P. Untersteiner 3%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

11 Dante Boko, A. Kolgjini 0%
Dante Boko gör sina bästa lopp i ledningen 
och på kort distans. Lottades därmed till 
helt fel utgångsläge denna gång och får 
slå ur underläge.

12 Readly Express, B. Goop 74%
– Jag tycker att han höll jättebra senast 
i Östersund efter ett tufft lopp. Han ser 
konstigt nog ännu piggare och smidigare 
ut i träningen efter förra loppet och 
formen ska vara uppåt. Läget är förstås 
tråkigt, men jag tycker ändå att Readly 
Express ska vara huvudet högre än de 
här konkurrenterna, säger Andreas 
Lövdal i stallet.
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 WTIDSRANKEN: 11,8: 11 Darling Mearas. 
12,1: 12 In Toto Sund. 12,2: 6 Swish Lane.  
12,4: 2 Cash Crowe. 12,5: 5 Kash Brodda.

 WTIDSRANKEN: 11,5: 5 Sorbet, 12 Readly 
Express. 12,1: 4 Cyber Lane. 12,7: 1 Racing 
Mange. 12,8: 10 Carabinieri.
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