
2 XXXDAG XX MÅNAD 20XXTRAV

En stark A-grupp
HH4HHighspeedHDynamite 

är säkert mest sugen på 
spets av hästarna på start. 
Inte heller omöjligt att man 
kör offensivt med 
8HCobourgHHanoverHsom 
är rejäl.H13HDonnersHAm 
vid tempo...

Maler ner allt igen?
HH2HShowmanHBrodde ska 

ha fin chans att komma till 
ledningen. 6HGlobalH
TraderHtål att göra en del 
jobb och kanske får lov att 
ta dödens? 9HPompanoH
Euphoria är snabb på 
speed och ska passas.

Bara att spika!
HH5HHardHTimes har en 

annan hårdhet än många 
här och det kan mycket väl 
bli spets efter en bit. 
Gynnas om han kan gå 
barfota! 3HStaroHLochlyn 
kan utmana både från 
början och till slut.

En eller alla gäller...
 HInga direkta snabbstar-

tare än så länge, mycket 
svårt att gissa om spets. 
1HT.P.OkajHeller 2HAlfaH
Mare? 8HQuitoHLane är 
kapabel felfri och tål säkert 
ett offensivt upplägg. Borde 
kunna vinna detta felfri.

Tippas – trots läget
HH2HForecast har knallform 

och kan spurta ner alla, 
men är inte snabb från 
början. 1HComewithaflashH
vann senast och siktar på 
spets och slut? 8HSloppyH
JoeHkan massor i ljusa 
stunder. Passas.

Tre streck = låst!
HH7HDigitalHPerformer 

laddas men kan få svårt att 
komma förbi 1HReverendH
Wine som Björn Goop 
skickar iväg. 10HArsenalH
har en fin spurt att tillgå 
och 5HViscount är på gång 
nu igen.
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5 HARD TIMES
Möter lämpliga hästar i V86-3. 
Toppchans om barfota...

8 QUITO LANE
Stark debut. Kan mycket väl 
vinna trots spåret i V86-4.2 TROLIGA P˚ 

V86 I KVÆLL

VINNAREN
 H8 Cobourg 

Hanover är 
bra för den 
här klassen 
och hanterar 
säkerligen 
distansen. 
Kan visa sig 
bäst igen.

UTMANAREN
 H13 Donners 

Am mötte 
bland andra 
Rajesh Face 
senast.

VINNAREN
 H6 Global 

Trader 
avgjorde 
enkelt i V75 
senast och 
såg inte ut att 
vara tom. Är 
stark och 
rejäl och mot 
dessa ska 
chansen vara 
god på nytt.

UTMANAREN
 H2 Showman Brodde är snabb 

bakom bilen, räknas.

VINNAREN
 H5 Hard 

Times har 
utvecklats 
fint på slutet. 
En del av det 
är säkert att 
han fått börja 
springa friare 
utan skor på 
hovarna. God 
chans här!

UTMANAREN
 HÖppet bakom men 3 Staro 

Lochlyn är van att tampas i hårda 
sällskap. Kan öppna från början.

VINNAREN
 HEtt lågklas-

sigt lopp där 
det mesta kan 
hända. Men vi 
gillade 
intrycket på 8 
Quito Lane i 
debuten. 
Håller han sig 
till trav måste 
det vara en 
bra chans.

UTMANAREN
 HSupersvårt att ranka bakom men 

5 Digital Music passas om lättning. 

VINNAREN
 H8 Sloppy 

Joe har lite 
svårt att hålla 
ihop men det 
är bästa 
hästen. Med i 
striden trots 
svårt spår.

UTMANAREN
 H2 Forecast 

är en jämn 
och säker 
travare, men 
det känns som att han tänt till lite 
extra på slutet...

VINNAREN
 H7 Digital 

Performer har 
inlett 
karriären fint. 
Var klart 
duktig senast 
då han vann 
trots en tung 
resa.

UTMANAREN
 H10 Arsenal 

galopperade 
med plat-
schans senast. Väldigt läcker i 
starten före. I striden.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Idaho Sund, M. Eriksson 1%
Bra form. Tänkbar platsskräll?

2 Julia Sånna, H. Bergh 0%
Jagar bara pengar.

3 Alviano, P. Eriksson 2%
– Han har rätt så bra form och 
distansen ska vara en fördel. Vi 
kör nog med skor runt om den här 
gången men så gick han ju vid 
segern så det är inget minus. Men 
det var flera tuffa emot och det får 
bli ett snällt lopp. Inget hett bud, 
tycker Peter Eriksson.

4 Highspeed Dynamite, K. Åkerlund 7%
– Han känns bra i jobben. Målet är 
att komma före femman till spets 
och sedan köra i den positionen. I 
så fall tror jag att han leder länge, 
säger Markus Pihlström.

5 Arnie’s Best Boy, J. Östman 3%
– Han håller fin form men möter 
hårdare hästar nu. Han står 
distansen och är travsäker av sig 
så det kanske kan vara ett 
platsbud i bästa fall. Vanlig vagn 
nu med tanke på förutsättning-
arna, säger Lars-Göran Söderberg.
3 160 m:

6 New Flame, O. Åsebö 2%
– Hon har gått bra på slutet, men 
inte senast. Jag räknar med en bra 
insats och distansen är ett plus. 
Men det måste lösa sig under 
vägen. Vi kör med vanlig vagn nu 
och det är väl en outsider, säger 
Ola Åsebö.

7 Harry Ruda, U. Eriksson 9%
– Han håller fin form och jag 
hoppas på en ny stark insats. Tre 
varv blir nytt för honom men jag 
tror att det ska fungera när formen 
är så fin, han är lugn i ryggar. Vi 
kör med skor igen. Garderings-
streck, anser Pär Ländin.

8 Cobourg Hanover, U. Ohlsson 55%
– Jag är så nöjd man kan bli. 
Spåret är det bästa som han 
kunde få och distansen spelar 
ingen roll, inget minus i alla fall. 
Kanske lite tuffare nu än på 
slutet men inga överdjur. Han 
ska matcha dessa. Minst barfota 
bak, säger Oscar Berglund.

9 Thed Ty Tass Zet, L. Nylander 0%
Hyfsad form. Knappast vinnaren.

10 Super Lux, N. Blom 0%
Billig vinst i raden. Räcker inte nu.

11 Castle Rose, O. A Lindqvist 1%
– Återkommer efter en tävlings-
paus. Han är åtgärdad och är inte 
så hårt jobbad så jag antar att det 
blir svårt att vinna. Han kommer 
att gå som senast, säger Ove A.

12 Bella On Tour, M. E Djuse 1%
Nyttig men ingen vinnartyp.

13 Donners Am, P. Linderoth 15%
– Hästen var jättebra i skymundan 
senast och har bra form. Möter 
inte lika tufft motstånd den här 
gången och ska räknas. Barfota är 
tanken, säger Per.

14 Googi, M. P Djuse 2%
Fastlåst senast. Gillar distansen!

15 O.P.’s Fabulous, D. Wäjersten 2%
– Formen tror jag är okej och 
hästen är bra, däremot är läget 
tufft och jag tror att han kan få 
svårt att slå stallkamraten. Ev. 
barfota, säger Markus Pihlström.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Avec Wine, P. Untersteiner 4%
– Är trög från start och jag är inte 
nöjd med spåret. Men hästen är på 
gång och det blir ”bara” barfota 
fram den här gången, säger Peter.

2 Showman Brodde, E. Adielsson 17%
– Har gjort flera bra lopp på slutet 
och formen är nog så bra som den 
kan bli. Läget här passar dessutom 
perfekt och även om han står lite 
tufft inne i loppet så tycker jag att 
han ska räknas. Garderar man 
loppet så tycker jag att min ska 
med. Han gick med skor senast 
men nu blir det barfota bak, säger 
Svante Båth.

3 Un Dernier Rire, V. Karhulahti 1%
– Han har gått jämnt och säkert, 
men senast var han lite sämre. 
Han är nog bäst i ryggar och han 
duger i klassen med en fin resa. 
Hoppas att det löser sig för då är 
han säkert med där framme och 
hugger. Inget kommer att ändras, 
meddelar Ville Karhulahti.

4 Ragazzo da Sopra, B. Goop 7%
– Var vi nöjda med senast, det 
strulade både före loppet och i 
själva loppet. Formen verkar okej 
och från det här läget borde han få 
en bra resa i den främre träffen. 
Eventuellt blir det barfota bak och 
jag tycker att han ska räknas, 
säger Anton Sverre i stallet.

5 Dominator D.T., K. Widell 1%
– Jag hade fel skor på honom 
senast och får ta på mig att det 
inte blev en bättre placering. Han 
är riktigt fin för dagen och kommer 
att vara minst lika bra som vid 
segern näst senast och det blir 
samma balans och utrustning som 
han hade då. Av mina två i kväll 
tror jag lite mer på den här, säger 
Rikard Lindh.

6 Global Trader, Ö. Kihlström 40%
– Vann ganska lätt senast, det 
var nog inte helt tomt heller. Han 
känns väldigt pigg i lugna jobb 
och borde hålla formen. Jag tror 
på en ny stark insats igen och 
han ska vara en av dem som 
räknas i striden. Det ska bli kul 
att följa utvecklingen. Inget nytt 
på honom, säger Henrik Larsson.

7 Super Grabben, J. Takter 17%
Toppform. En outsider igen.

8 Fonda Boko, T. Jansson 2%
– Han har fått för dåligt spår för 
att jag ska vara optimist, säger 
Ulrika Wällstedt.

9 Pompano Euphoria, K. Eriksson 8%
– Hon känns bara bra för dagen 
och läget behöver inte vara fel om 
det blir lite tempo i loppet. Jag tror 
att hon kan vara en outsider, säger 
Sofia Aronsson.

10 Iller Tooma, K. Haugstad 1%
– Han är behandlad och har tränat 
på, men bara lugnt då det är ett 
måste. Han besitter mycket 
kapacitet. Hoppas han travar, då 
finns det kunnande. Han brukar gå 
bra efter paus men jag ligger lite 
lågt. Eventuellt barfota runt om, 
säger Henrik Larsson.

11 Falco Mahavi, J. Kontio 2%
Segerlös efter 20 starter i år. Nja.

12 Spartacus Lavec, P. Lennarts. 0%
Bra form, men för tufft läge?

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Empire Garbo, J. H Andersson 2%
– Gjorde första starten som valack 
senast och jag tycker att han var 
riktigt positiv. Loppet har säkert 
gjort honom gott och jag räknar 
med att han ska vara snäppet 
vassare nu. Motståndet är tufft 
men från det här läget tycker jag 
ändå att han ska ha en bra 
platschans. Inga ändringar, skor 
runt om, säger Svante Båth.

2 Global Unbound, D. Wäjersten 1%
– Hon var fin i årsdebuten, men 
sedan har hon haft lite problem. 
Har åtgärdats inför detta och har 
fått vila en del. Det blev ett tufft 
lopp detta och vi vill gärna ge 
henne ett lopp på innerspår. Skor 
och öppet huvudlag, jag ligger lågt, 
säger Daniel Wäjersten.

3 Staro Lochlyn, P. Linderoth 10%
– Var en liten besvikelse senast då 
jag hade hoppats på bättre insats. 
Hon tränar annars jättefint för 
dagen och jag hoppas att hon 
framöver visar det även när det blir 
lopp. Löper hon upp till sitt 
kunnande då är hon inte borta 
trots att motståndet är tufft. Inga 
ändringar, skor runt om, säger 
tränare Svante Båth.

4 Drizzle C.C., P. Nyström 3%
– Hon fick vandra i dödens senast 
och det gillar hon inte. Alternativet 
hade varit att backa henne sist och 
det hade inte blivit någon bättre 
placering i så fall. Jag tycker att 
hon känns bra och vi räknar med 
bra form. Jag tycker det här ser ut 
som ett vettigt lopp och tycker att 
hon ska räknas tidigt. Vi ändrar 
inget, säger Lise-Lott Nyström.

5 Hard Times, U. Ohlsson 79%
– Han har kanske inte samma 
form som senast men den ska 
vara skaplig ändå. Han har 
tränat på hela tiden, bland annat 
gått ett 22-jobb på banan. Lite 
enklare emot nu kanske än på 
slutet? Han ska ha vettig chans 
att vinna. Om det blir skor är det 
en nackdel men planen är att 
köra barfota om det går, säger 
Ola Åsebö.

6 Harmon Boko, U. Eriksson 1%
– Han hoppade senast men jag 
tycker att han har gått bra lopp 
före det, det var väl en bra peng 
som gick upp i rök. Han håller fin 
form och kommer att göra ett bra 
lopp, säkert tjäna fina pengar. Han 
är nog bäst när han får gå i ryggar, 
han kan lätt bli för het. Inga 
ändringar, säger Oskar Kylin-Blom.

7 Transcendence, J. Norberg 1%
– Det är en stökig kille och det 
gäller i första hand att köra felfritt 
med honom och jag tror att det blir 
en lugn avgång. Vi vill se att han 
sköter sig ett par gånger innan han 
känns som något hett bud, säger 
Preben Sövik i stallet.

8 Scarpetta, A. Wallin 2%
Fick sämsta läget. Inget hett bud.

9 Everest Sisu, J. Östman 1%
– Han är i fin form och är nog inte 
lika sliten som några av de andra i 
fältet kan vara. Han är snabb ut 
och jag hoppas att det löser sig 
från spåret. Det blir mest troligt 
skor runt om nu. En outsider, 
tycker Elisabeth Lundholm.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 T.P.Okaj, K. Widell 7%
– Segern senast var jätterolig, svår 
att sätta ord på. Jag hade inte 
räknat med det men hästen är bra 
när det fungerar. Han är jättefin 
hemma och jag räknar med lika bra 
form. Vi har ett intressant läge 
men han är ganska stor, återstår 
att se om han kan hålla upp spåret. 
Barfota fram nu på kuskens 
inrådan, säger Nathalie Halvarsson.

2 Alfa Mare, J. Takter 5%
Läs vad Stefan Melander tror om 
chanserna i sin krönika.

3 Global Unique, Ö. Kihlström 21%
– Hon har varit här sedan senaste 
starten hon gjort. Det känns som 
en fin travare, men vi får se i lopp 
först. Öppet huvudlag och skor och 
vanlig vagn. Vi hoppas på ett bra 
lopp för hennes del. Hon har gått 
rundbana och rakbana hemma på 
gården och det är allt väl men som 
sagt, svårbedömd för oss, säger 
Julien Fontaine.

4 M.T.Macahan, M. Djuse 3%
– Det är en häst som är trång i 
gången och har lite platsproblem. 
Han gick bra efter galoppen senast 
och är rätt så stark och rejäl. Han 
är inte så snabb ut och behöver tid 
innan han får upp farten. I första 
hand felfri men sköter han sig kan 
han säkert tjäna fina pengar och 
kanske, kanske vinna. Inget nytt, 
säger Oskar Kylin-Blom.

5 Digital Music, S. Melander 6%
Läs vad Stefan Melander tror om 
chanserna i sin krönika.

6 Michis Accelerator, T. Jansson 4%
Läs vad Stefan Melander tror om 
chanserna i sin krönika.

7 Picasso Tribut, E. Adielsson 2%
– Det är en fin häst som inte har 
fungerat helt i loppen. Vi får 
hoppas att han rycker upp sig, han 
tränar bra i alla fall men det har 
han gjort hela tiden. Vi hoppas att 
han travar igen så får vi se hur 
långt det kan räcka, säger Ville 
Karhulahti.

8 Quito Lane, B. Röcklinger 32%
– Kan vara lite besvärlig men 
läget kan nog passa honom bra. 
Sköter han sig tror jag att han är 
huvudet högre än sina konkur-
renter, säger Diederik Meilink.

9 Shadow, K. Haugstad 10%
– Behövde loppet näst senast och 
var förbättrad senast, enligt 
kusken såg han inte hästen som 
slog honom längre ut i banan. Vi 
kör därför bara med ett halvstängt 
nu så han får bättre synfält. Det 
blir en nyttig häst, men jag har 
svårt att sätta in honom här. Minst 
barfota fram, säger Rikard Lindh.

10 Expendables, C. Sjöström 1%
Ingen seger ännu, startförbud 
efter senaste starten. Tveksamt.

11 Mint Sånna, B. Goop 3%
– Han börjar komma fram lite och 
visa lite resultat, han är en 
besvikelse så här långt ändå får 
man säga. Nu har vi ett svårt spår 
och det är ingen häst man styr på i 
spåren med, säger Jan Hellstedt.

12 Cargo Door, P. Lennartsson 7%
Läs vad Stefan Melander tror om 
chanserna i sin krönika.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Comewithaflash, S. Sundqvist 15%
– Hon var jättebra senast och vi 
siktar på ledningen igen. Vi kör 
utan skor igen om banan är fin och 
vi tror på en ny stark insats. Jag 
vet inte vad hon möter men vi 
räknar med att hon ska vara med 
långt framme från ett bra läge, 
säger Ingemar Hultqvist.

2 Forecast, U. Eriksson 17%
– Forecast har formen på topp och 
spåret är bra då han inte är så 
snabb från start normalt sett. Han 
höll bra från dödens senast och 
skor runt om är nästan ett plus. Vi 
hoppas på ett vettigt tempo för då 
ska han slåss om segern. Nog stall 
Walmanns bästa V86-chans, 
säger Julien Fontaine i stallet.

3 Global Millionaire, R. N Skogl. 1%
Mycket värre emot nu än vid 
segern senast. Mittfältare.

4 Betel Am, J. Norberg 5%
– Han är jämn och nyttig och 
håller bra form utan att ha vunnit 
lopp. Men läget är bra och formen 
är intakt. Av våra två hästar i kväll 
så är det Betel Am som har chans 
att blanda sig i segerstriden och 
tanken är att han ska tävla barfota 
igen, säger Preben Sövik i stallet.

5 Global Touchdown, U. Ohlsson 40%
– Var fin vid segrarna och tränar 
bra så formen är nog på topp. Jag 
hoppas han kommer till spets för 
därifrån kan han bli svår att slå, 
säger Markus Pihlström.

6 Alvena Uni, M. Viklund 0%
Omöjlig uppgift senast, bra form.

7 Outrunner, D. Wäjersten 3%
Jämn och nyttig. Plats med klaff?

8 Sloppy Joe, P. G Norman 16%
– Nu slipper vi ladda, han får 
lunka iväg härifrån och så ser vi 
vilken position det blir. Han 
känns klart bra nu och är redo 
att gå tuffare lopp. Han kändes 
fin senast efter galoppen. Vi kör 
för att vinna och han ska räknas. 
Går med skor som vanligt, krävs 
brodd är det ingen fara då han 
behöver fäste, säger Peter G.

9 Special Offer, P. Eriksson 2%
– Special Offer var duktig senast. 
Jag får sikta på ett liknande 
upplägg och försöka spurta ner så 
många som möjligt till slut. Hoppas 
att banan blir fin så vi kan köra 
med samma balans. Det kan vara 
en outsider, säger Peter Eriksson.

10 Elegance Brodde, H. Svensson 1%
– Han har haft dåligt med lopp 
men känns bara bra, så jag räknar 
med en bra insats trots allt. Han 
kan vara en kantboll om det 
stämmer, men vi hade gärna sett 
ett bättre läge med framspår. 
Troligen skor men det har gått bra 
tidigare, säger Lars Wikström.

11 Cash’em Online, M. M Anders. 0%
Synd på läget då formen är bra. 
Vinner knappast härifrån.

12 Overtimeosåfin, J. Östman 1%
– Han håller ganska intakt form, 
samma form han haft en längre tid. 
Han har haft dåliga lägen nu på 
slutet och det går inte att vinna 
med tanke på det. Vi kör som 
senast och det blir svårt, säger 
Lars-Göran Söderberg.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Reverend Wine, B. Goop 18%
– Han har gått bra. Det ser ut som 
ett jämnt lopp, men min kan nog 
öppna ganska bra och med tanke 
på läge och kusk har jag lite 
förväntningar på honom, säger 
Diederik Meilink.

2 Titan Igiro, V. Karhulahti 2%
– Allt verkar bra med honom och 
han gick ett rejält slutvarv senast. 
Har ett bättre läge nu men han kan 
inte köra om spets. Han är bra för 
klassen och gynnas om det blir 
tempo. Han kanske går barfota 
bak, men vi får se vilket väder det 
är. Han ska ha lite platschans, 
säger Thomas Franck.

3 Midnight Victory, E. Adielsson 4%
– Hon har fin form och det är en 
liten snabb häst. Hon är rätt snabb 
från start men jag vet inte om hon 
gått i ledningen förut eller ska göra 
det. Hon borde duga i klassen och 
ska inte räknas bort helt. Inga 
ändringar, säger Ville Karhulahti.

4 Muchacho L.B., J. Kontio 1%
Fortsatt tveksam form och är inget 
hett bud för V86-spelarna.

5 Viscount, P. Lennartsson 17%
– Lite omogen sort, men under 
utveckling och kunnande finns. 
Han kan dyka upp långt framme 
igen och det är inga ändringar 
planerade, meddelar Jörgen 
Westholm. 

6 Promotion, J. Partanen 1%
– Promotion har tränat på bra efter 
senaste loppet. Han fungerade inte 
den gången. Han är bättre om han 
får gå på styrka hela vägen, 
dödens vore inte så dumt så han 
kan bestämma farten. Det var en 
del hästar med höga poäng med, 
men jag håller min ganska högt. 
Han blir sällan trött i jobben. Vi kör 
som vi har gjort, säger Juhani 
Partanen.

7 Digital Performer, S. Meland. 19%
Läs vad Stefan Melander tror om 
chanserna i sin krönika.

8 Luxury Brodde, D. Olsson 1%
– Känns fin hemma i träningen och 
gjorde det bra då han vann. Synd 
på läget nu och det är väl främst 
ett platsbud om det stämmer 
under vägen. Inga ändringar, säger 
Jörgen Westholm.

9 Maracanazo, K. Haugstad 2%
– Han är en fin häst och nu är det 
plus när han går barfota. Utan 
galopp kan han vara med och slåss 
om segern, det är nog en bra 
platschans. Det vore ett plus med 
tempo. Minst barfota fram vad 
gäller balansen, säger Julien 
Fontaine i stallet.

10 Arsenal, P. Untersteiner 32%
– Arsenal är lite känslig i slutet av 
loppen och felade senast. Jag får 
köra lite mer på säkerhet denna 
gång. Han är bra för klassen, säger 
Peter Untersteiner.

11 Dendrathema, J. Brandel 0%
Skaplig form men enda årssegern 
togs på Åland. Kan nog inte runda 
hela det här fältet.

12 Mr Big Sox, Ö. Kihlström 3%
Återkommer efter ganska lång vila 
och behöver förmodligen loppet i 
kroppen. Rankas ned.
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  9 Everest Sisu
  8 Scarpetta
  2 Global Unb.

RANKNING
  8 Quito Lane
  5 Digital Music 
  2 Alfa Mare
  3 Global Unique
  4 M.T.Macahan
  1 T.P.Okaj
12 Cargo Door
  6 Michis Accel.
  7 Picasso Tribut
  9 Shadow
11 Mint Sånna
10 Expendables

RANKNING
  8 Sloppy Joe  
  2 Forecast
  1 Comewithaf.
   4 Betel Am
  5 Global Touh.
  9 Special Offer
10 Elegance B.
  6 Alvena Uni
  3 Global Million.
   7 Outrunner
12 Overtimeos.
11 Cash’em On.

RANKNING
  7 Digital Per.
10 Arsenal
  5 Viscount
   9 Maracanazo
  1 Reverend W.
  3 Midnight Vic.
  2 Titan Igiro
12 Mr Big Sox
  6 Promotion
  8 Luxury Brodde
   4 Muchacho L.B.
11 Dendrathema

 WTIDSRANKEN: 15,3: 13 Donners 
Am. 15,4: 6 New Flame, 12 Bella on Tour. 
15,6: 8 Cobourg Hanover.

 WTIDSRANKEN: 14,2: 3 Un 
Dernier Rire. 14,4: 7 Super Grabben. 
14,5: 6 Global Trader, 11 Falco Mahavi.

 WTIDSRANKEN: 13,2: 5 Hard 
Times. 13,6: 3 Staro Lochlyn. 14,2: 
6 Harmon Boko. 14,4: 4 Drizzle CC.

 WTIDSRANKEN: 16,0: 2 Alfa Mare. 
16,1: 6 Michis Accelerator. 16,3: 
12 Cargo Door. 16,4: 5 Digital Music.

 WTIDSRANKEN: 12,3: 2 Forecast. 
12,7: 10 Elegance Brodde. 12,8: 
9 Special Offer. 12,9: 8 Sloppy Joe.

 WTIDSRANKEN: 15,0: 7 Digital 
Perfomer. 15,1: 3 Midnight Victory, 
10 Arsenal. 15,2: 2 Titan Igiro, 8 Luxury Br.
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