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Spets och slut!
HHDetHhärHloppetHbörHavgörasH

iHstartenHdåH1 Magnifik 
BroddeHtarHledningenHochH
därifrånHsäljerHhanHsigHdyrt.H
StarkeH5 Lincoln LawyerH
lärHplaceraHsigHutvändigtH
ochHsedanHharHviHenHduellHattH
vänta.

Bankänslig favorit
HHIngenHgivenHvinnareHiHdetH

härHloppetHdåHdeHbästaHinteH
visarHtoppform.HLedningenH
kanH2 Fidagu U.R.HtaHhandH
omHochHiHdenHpositionenH
växerHhästen.H7 Perfect 
KingHkanHgöraHjobbetHsjälvH
menHhästenHkräverHfäste.

Spets trots spåret?
HHRättHöppetHkallblodsloppH

därH8 JärvsöodinHkanHbliH
svårfångadHomHhanHkörsHtillH
ledningenHfrånHytterstaH
spåretHbakomHstartbilen.H
NorskaHgästenH11 M.H. 
FantometHärHstreckvärdHdåH
hanHvisarHgodHform.HSeHupp!

Läget ett minus
 H7 Vichy GrifHärHnogH

bästaHhästenHhärHmenHlägetH
kanHfällaHhenne.HDetHfinnsH
mångaHsegerkandidaterHochH
viHgarderarHloppetHbrett.H
SkrällenHkanHvaraHform-
starkaH2 Lovely StarHsomH
snartHtarHförstaHsegern.

Kim fixar kaffet?
 H5 Coffie U.N.G.HgörHbraH

loppHhelaHtidenHochHharH
hittatHenHlämpligHuppgift.H
SvanteHBåthHverkarHviljaHseH
ettHoffensivtHuppläggHavH
dotternHKimHMoberg.HLåterH
dockHsomHfleraHinvändigtH
villHladdaHförHledningen.

Snyggast är bäst
HHDetHärHomöjligtHattHinteH

tänkaHpåHpappaHMaharajahH
närHmanHserHfyraårigeH
sonenH3 Who’s Who.HHanH
ärHliteHvalpigHännuHmenHbörH
bliHsvårslagenHutanHstrul.HH
7 Global UndecidedHärH
raskareHutHochHutmanar.
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MAGNIFIK BRODDE
Kommer till dukat bord i 
inledningen. Spets och slut!

WHO’S WHO
Läcker individ som blir svår-
stoppad utan strul på vägen.2 TROLIGA P˚ 

V86 I KVÆLL

VINNAREN
 H1 Magnifik 

Brodde är 
vårt bästa 
spikförslag i 
omgången. 
Han är snabb 
ut och har 
bästa läget 
med innerspår på Bergsåker och 
bör leda loppet från start till mål. 

UTMANAREN
 H5 Lincoln Lawyer är tuff men att 

besegra vår spik från utsidan tror 
vi inte han mäktar med även om 
hästen är tuff och rejäl.

VINNAREN
 H7 Perfect 

King svek 
som favorit 
senast och 
han har inte 
direkt 
övertygat på 
sistone. Men 
är nog bästa 
hästen i 
fältet. Ska 
garderas.

UTMANAREN
 H2 Fidagu U.R. reser långt och 

Christoffer låter sugen på spets.

VINNAREN
 H8 Järvsöo-

din får tipset 
trots spåret. 
Han är snabb 
ut och kan nå 
täten och då 
är det hästen 
att besegra.

UTMANAREN
 H11 M.H. 

Fantomet har 
löpt jämnt 
och bra i 
Norge i vinter. 
Hett motbud.

VINNAREN
 H7 Vichy Grif 

har övertygat 
i ny regi för 
Sofia 
Aronsson 
som verkar 
hålla hästen 
högt. Men 
spåret kunde 
varit bättre...

UTMANAREN
 H4 Villarrica  

är Örjans val, 
hon har varit sämst trea i lopp och 
är säkert med långt fram igen.

VINNAREN
 H5 Coffie 

U.N.G. trivs 
med nya 
stjärnskottet 
Kim Moberg 
och måste ha 
bra chans 
utan strul här. 
Låter som 
offensivt 
upplägg nu.

UTMANAREN
 H3 U.Bergs Oppzi var positiv 

senast mot bättre hästar och kan 
bli farlig med rätt smygresa.

VINNAREN
 H3 Who’s 

Who är en 
läckerbit som 
blir spän-
nande att 
följa. Inte helt 
att lita på 
ännu men 
toppchans 
utan strul.

UTMANAREN
 H7 Global 

Undecided 
har övertygat i två raka segrar och 
Jorma lär köra offensivt.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Magnifik Brodde, J. Östman 37%
– Han såg fin ut senast och 
verkar hålla sin goda form. Det 
blir laddning för ledningen och 
med tanke på spåret måste vi 
vara optimistiska. Jänkarvagn 
nu, säger Malin Viklund.

2 Janne Sisu, R. N Skoglund 1%
– Han gick med för långa broddar 
senast och sprang på sig mjölksyra 
då, det får jag ta på mig och jag 
tycker han höll bra med tanke på 
det. Vi möter ett par bra hästar och 
platschans med ett fint lopp är  
mest realistiskt att tro. Skulle det 
bli tungsprunget missgynnar det 
nog min häst mindre än övrigas 
skulle jag tro. Han går som vanligt 
med 3/4-stängt huvudlag och 
vanlig vagn, säger Jonas Edlund.

3 Above All ˚s, U. Eriksson 7%
– Han gick bra senast och det ser 
fortsatt bra ut efteråt. Vi får 
hoppas på körning då det ser svårt 
ut att komma förbi de invändiga. 
Min kan en del och jag tycker i alla 
fall han är klar tredjehäst i loppet. 
Vi fick ju stryk av Lincoln Lawyer 
senast trots att den fick ett tuffare 
lopp och Magnifik Brodde är också 
en bra häst med spår invändigt om 
oss. Det blir bike och helstängt 
som han gick med senast också, 
så det blir inga ändringar. Kort 
distans passar bra, säger Lars 
Wikström.

4 Hagentoy, R. Bergh 10%
– Jag har kört honom de två 
senaste starterna och senast satt 
han fast med krafter kvar. Det 
känns som han kan gå i ryggar fast 
han trivs allra bäst i ledningen. 
Skulle han komma dit ska han 
räknas med segerchans, säger Per 
Linderoth.

5 Lincoln Lawyer, C. Sjöström 42%
– Han såg kanske inte som bäst ut 
från sidan senast men visade 
härlig inställning som tvåa bakom 
duktige Angle of Attack i ett 
V75-lopp. Han gör bra lopp hela 
tiden. Även om vi fick ett startspår 
utvändigt om det på förhand 
värsta hotet Magnifik Brodde tror 
jag vi kan kriga om segern, säger 
Claes Sjöström.

6 Navaronne, J. Sidbäck 2%
– Han gick okej senast men jag 
tror han kommer gå mycket bättre 
nu, min magkänsla säger det i alla 
fall. Från start brukar hästen få 
bestämma själv och jag har inte 
lagt upp det taktiska upplägget än. 
Jag tror inte de åker ifrån honom 
och ett litet fält är en fördel för 
våran del. Jag blir inte förvånad 
om han skulle vinna trots att vi 
möter ett par riktigt bra hästar, 
säger Jessika Sidbäck.

7 Mellby Brunello, K. Korkiamäki 1%
– Mellby Brunello kördes passivt i 
V75 senast och följde med bra 
som sexa och jag tycker formen är 
riktigt bra. Nu fick vi det sämsta 
spåret och det är nog ingen idé att 
ladda utan jag backar nog ner från 
start och hoppas på att de kör 
ordentligt i täten. Trea-fyra är väl 
en rimlig förhoppning och jag 
ändrar inte på något mot senast. 
Han är ärlig och gör sitt bästa i 
loppen, säger Karolina Korkiamäki.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Tornado Jet, D. Spangenberg 11%
– Tornado Jet har galopperat två 
gånger i rad men är egentligen 
ingen osäker häst. Jag tror att han 
kan öppna snabbt från det här 
spåret och tycker att han är en av 
de som kan vinna loppet, säger 
Thorsten Tietz.

2 Fidagu U.R., C. Eriksson 17%
– Han håller ingen knallform men 
går helt okej. Det är ett passande 
lopp och han är stabil med 
voltstart. Hästen är lite vassare i 
ledningen så jag hoppas kunna 
komma dit, säger Christoffer 
Eriksson.

3 Dino Dollar, J-Å. Hoas 1%
Gör det jämnt och säkert men 
vinner inte lopp så ofta. Från ett 
bra startspår är det främst ett 
platsbud.

4 Manannan, M. Lindblom 2%
– Han var bra efter galopp i 
Norge, fick inte fäste från start på 
en isig bana. Fjärdespår och 
voltstart är svårbedömt men jag 
tror inte att det är några bekym-
mer. Han är förnuftig. Han gick 
med skor senast och det blir nog 
samma igen, säger Juhani 
Partanen.

5 Morris, E. Adielsson 3%
– Det blev ett struligt lopp för 
honom senast. Från femtespår är 
det galopprisk och felfri får han 
smyga med. Ingen jänkarvagn nu 
när det är voltstart, säger Ville 
Karhulahti.

6 Sir Henry P.Hill, O. J Andersson 12%
– Han svarade för en helt okej 
prestation senast. Vi fick ett bra 
utgångsläge och han bör streckas i 
detta lopp. 

7 Perfect King, Ö. Kihlström 25%
– Det var opassande löst 
underlag senast och det gillar 
han inte. Det är risk för vingel 
men han är bra för klassen. Inga 
ändringar, säger Pär Pergenius i 
stallet.

8 Desefinado, B. Goop 19%
– Han var duktig senast efter en 
fin resa. Det gäller att Björn hittar 
ut härifrån och då är han med där 
framme. Det fanns krafter kvar i 
mål senast, säger Anton Sverre i 
stall Goop.

9 Jesper Sånna, O. Svanberg 5%
– Han har gått riktigt starkt de två 
senaste loppen och känns mer 
stabil. Han var mer avslappnad 
senast och det fanns krafter kvar i 
mål, berättar Oskar Svanberg.

10 Bellis, P. Lennartsson 0%
Fyra senast för aktuell kusk. Ett 
sto från bakspår mot de här 
motståndarna får svårt. 

11 Illinois Sund, M. Eriksson 1%
Spurtade fint som tvåa för tre 
starter sedan på Solvalla men har 
sedan inte räckt till. Svårt läge här 
och inget hett segerbud.

12 Largo, T. Jansson 4%
– Han hade tyvärr otur med spåret 
igen men formen är fin. Han fick gå 
ute i fjärdespår runt sista sväng 
senast och höll bra som fyra. Om 
det blir bra tempo kanske han kan 
vara trea-fyra igen, säger Angelica 
Örtlund i stallet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 ˚stas Marcus, B. Karlsson 9%
– Han var riktigt fin senast och 
känns fortsatt formstark i trä-
ningen. Han kan öppna riktigt bra 
bakom bilen och spåret är perfekt. 
Det blir rycktussar igen och han 
ska räknas tidigt, säger Björn 
Karlsson.

2 Bonaldo, J. Norberg 2%
– Han är uppanmäld här och det 
blir mest ett test, men vi fick i alla 
fall ett bra spår, säger Anders 
Hafstad. 

3 Skaffer Adrian, U. Eriksson 3%
– Han har mött flera i loppet förut 
utan att gjort bort sig. Vi får smyga 
med, säger Linn Hellström.

4 Närbyflickan, R. Skoglund 9%
– Hon är stark och bra när hon 
sköter sig. Det känns som hon 
blivit stabilare och tycker hon ska 
räknas, säger Robert Skoglund.

5 Thess Prinsen, H. Svensson 14%
Kan en del och kan bli farlig om 
han håller sig i skinnet. Outsider.

6 Stålville, M. Gällerstedt 1%
– Det gick lite för fort in i slut-
svängen senast, därav galoppen. 
Han är i bra form och trivs på 
broddar. Distansen passar bättre 
nu än senast, men han kan inte 
öppna så snabbt. Jag tror inte att 
han vinner men kan ta en plats om 
det klaffar. Eventuellt kör vi med 
en fransk huva, han gick bra med 
den i V75 på Bergsåker, säger 
Mats Gällerstedt.

7 Joel Klipp, P. Linderoth 3%
– Jag tycker att han skulle ha varit 
någon placering längre fram 
senast för att få godkänt. Jag hade 
lättat honom bak från järnskor till 
aluminium och det blir samma den 
här gången. Jag tror att det kan 
vara lite vingelrisk från det här 
spåret och tror att han får svårt att 
vinna, säger Johan Gunnarsson.

8 Järvsöodin, J-O Persson 34%
– Det blev fel för honom senast 
och vi får hoppas det stämmer 
bättre nu. Det verkar bra hemma. 
Om jag har bästa hästen? Det 
kan vara så, säger Jan-Olov.

9 ˚se, K. Åkerlund 0%
Endast tre segrar på 68 försök, 
känns inte som något hett bud.

10 Latino, P-A Lindström 1%
Ej vunnit på länge. Inget hett bud.

11 M.H.Fantomet, M. P Djuse 13%
– Hon är i fin form och får hon rätt 
rygglopp kan hon vinna ett sådant 
här lopp, säger Martine O Sövik.

12 Norrskens Kongen, R. N Skogl. 2%
– Han löper på jämnt och bra men 
har ett svårt läge och jag tror det 
blir svårt för honom att vinna. Det 
blir inga ändringar, säger Jan- 
Olov Persson.

13 Silver Stjärna, P. Eriksson 2%
Positiv tvåa senast men har många 
att runda från detta utgångsläge.

14 Sort Gull, J. Jonsson 6%
– Hästen är stark men vi behöver 
tempo för att komma in i matchen. 
Hoppas han går framåt, säger 
Jimmy Jonsson.

15 Minelli, J. Östman 1%
– Får smyga med. Har inga jätteför-
väntningar, säger Anders Hafstad.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Idreamicanfly, E. Adielsson 2%
– Hon löper jämnt och bra och så 
gott hon kan. Läget är perfekt då 
hon är snabb ut och hästen är allra 
bäst med rygglopp, säger Ville 
Karhulahti.

2 Lovely Star, J. Kontio 4%
– Hon har varit duktig utan att få 
vinna. Jag kör inte själv då jag 
befinner mig på semester. Formen 
är bra men det krävs lite klaff för 
att hon ska vinna, tror Tomas 
Pettersson.

3 Nunna, B Goop 14%
– Hon är hygglig ut från början och 
kan vara spetsaktuell. Från ett bra 
läge kan hon vara långt fram. Inga 
ändringar, säger Anton Sverre i 
stall Goop.

4 Villarrica, Ö. Kihlström 18%
– Det är en jättefin häst som gått 
bra hela tiden. Hon känns jättefin 
och jag tror hon kan vara långt 
framme. Svårbedömd från start, 
men känslan är att hon kan öppna 
hyggligt i alla fall, säger Kenneth 
Haugstad.

5 Chapter N.Deo, D. Olsson 21%
– Hon kördes snyggt till seger 
senast då kusken visade kyla. 
Hästen har bra inställning och 
kommer mer och mer. Hästen kan 
öppna bra och det blir inga 
ändringar, säger Pär Pergenius i 
stall Redén.

6 Leka, K. Widell 5%
– Hon blev rädd för en blinkande 
lampa på startbilen senast och 
trampade av sig en sko sedan. 
Samma läge nu som då och vi får 
hoppas hon sköter sig. Kapacitet 
för att vinna finns, säger Katrin K 
Frick.

7 Vichy Grif, K. Eriksson 31%
– Det är en jättefin häst som jag 
tror det finns god utveckling i. 
Senast fanns det sparade krafter  
i mål och jag tror hon blir bättre 
och bättre med mer lopp i sig. 
Läget kunde varit bättre och det 
är säkert tuffare motstånd den 
här gången, tror Sofia Aronsson.

8 Drip Drop, F. Lindner 0%
Lite positiv senast i ny regi men får 
det svårt från detta utgångsläge.

9 Global Unique, K. Haugstad 2%
– Hon har inte tävlat på ett tag 
men tränat bra. Läget är passande 
för en smygresa och kan vi vara 
fyra-femma får vi vara nöjda, säger 
Kenneth Haugstad.

10 Livinginmydream, U. Ohlsson 1%
– Hon hamnade i en dålig rygg 
senast och gången innan var jag 
nöjd med andraplatsen. Hon har 
varit lite uppåt på slutet, men jag 
tycker att det ser ut att vara lite för 
hårt emot den här gången, säger 
Jim Oscarsson.

11 Quite a Charm, T. Jansson 2%
Visat fin form och hästen har god 
styrka. Behöver lite hjälp på vägen 
men inte helt golvad om det skulle 
klaffa på vägen. Kan skrälla.

12 So Sassy Face, C. Eriksson 1%
– Vi har fått ett tråkigt utgångs-
läge och hästen har sett trög och 
oinspirerad ut från sidan så vi får 
ligga lågt, säger Christoffer 
Eriksson.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Overtimeosåfin, L-G Söderberg 5%
– Han är ojämnt startsnabb men 
kan öppna bra. Skulle jag ta 
ledningen vill jag prova där, säger 
Lars-Göran Söderberg.

2 Love Ain’t Easy, M. P Djuse 3%
– Han var ringrostig senast men 
behövde loppet då. Nu har vi ett 
bättre läge och det är inte alls 
omöjligt att jag provar i spets om 
jag kommer dit men den invändige 
hästen är också snabb ut. En bra 
resa borde det kunna bli, säger 
Martin P Djuse.

3 U.Bergs Oppzi, O. A Lindqvist 9%
– Hon var bra senast mot riktigt 
bra hästar och jag var nöjd. Nu 
möter vi enklare hästar och jag 
tycker hon är en av tre som räknas 
främst. Vi får prova från start men 
dödens vill vi gärna undvika. 
ledning eller rygglopp vore det 
bästa. Hon är van att tävla med 
hakar, säger Mikael Melefors.

4 Global Revolver, K. Åkerlund 1%
Har inte visat något extra på länge 
och får jaga en slant här.

5 Coffie U.N.G., K. Moberg 73%
– Gör topplopp varje gång och 
det känns även i jobben som att 
toppformen håller i sig. Den här 
gången tycker jag att vi går ned 
lite i klass och jag ser gärna ett 
offensivt upplägg. Med rätt resa 
slutar han långt framme och för 
mig är han ett givet streck, säger 
Svante Båth.

6 Benji Dana, O. Kylin-Blom 3%
– Han känns jättefin och vintern är 
hans årstid. Hästen är inte 
startsnabb men jag är optimistisk. 
Det blir helstängt/norskt huvudlag 
nu, säger Rikard Lindh.

7 Daddy’s First, H. Svensson 4%
– Daddy’s First återgick till den 
gamla balansen som han hade från 
första början senast och det blev 
lyckat. Han kunde vinna via en bra 
avslutning, jag hade strax över 
1.13 sista varvet på honom. Han 
ska vara likvärdig nu men det är 
lite tuffare emot. Jag kommer att 
ta det lugnt från start och köra till 
slut, det är upplägget som passar 
honom bäst. Trea, fyra hoppas jag 
att han ska kunna vara, säger 
Henrik Svensson.

8 Julia Kaulitz, P. Linderoth 1%
– Hon var felanmäld senast och 
blev alldeles för het. Det verkar bra 
med henne efteråt. Synd på läget 
då hon annars står bättre till den 
här gången. Hon går på alla 
underlag och jag ändrar inget, 
säger Ann-Chatrine Svensson.

9 Special Offer, A. Eriksson 0%
– Han känns fin och har fått ett 
passande läge och står bra inne i 
loppet. Jag tycker det känns lite 
intressant och vill varna för honom 
då han tränat på bra, säger Peter 
Eriksson.

10 Hot Pride, D. Wäjersten 1%
– Han gick bra som tvåa bakom 
Hagentoy senast och formen är 
stigande. Jag är sugen på ett 
norskt huvudlag den här gången 
vilket han inte gått med förut. Visst 
är det ett par bra hästar emot men 
helt borta ska han inte vara, säger 
Markus Pihlström.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Dream of Trix, M. Djuse 0%
– Han blev ivrig senast och 
trasslade ihop benen då. Bilstart är 
en fördel och läget är passande då 
jag siktar på rygglopp. Det är bra 
hästar emot och är vi bland de tre 
är det bra, säger Mattias Djuse.

2 Elway Am, A. Eklundh 8%
Tyvärr ingen kontakt med André. 
Hästen är kapabel men var inte 
som bäst senast på Axevalla.

3 Who’s Who, Ö. Kihlström 35%
– Han gick rejält till slut senast 
och var bra då. Hästen är 
fortfarande lite valpig och ingen 
blixt från början. Löser det sig är 
vi med i matchen. Det blir inga 
ändringar, säger Pasi Aikio.

4 Helios di Quattro, P. Lennartsson 3%
– Han är ännu i utveckling och lite 
valpig men inte så tokig, det är en 
smart och trevlig häst. Det är 
svårbedömt hur långt han räcker 
men han är inte så tokig, säger Per 
Lennartsson.

5 Coys Rain, U. Ohlsson 6%
– Han gick bra senast och har gjort 
två bra lopp efter uppehåll. Hästen 
är på rätt väg och jag ändrar inget, 
säger Reijo Liljendahl.

6 Issiah, J. Sternsjö 0%
– Han galopperade senast men är 
normalt inte osäker. Känns lite 
piggare efteråt och kan vi vara 
trea-fyra är det bra, det är ett tufft 
lopp, tycker Joakim Sternsjö.

7 Global Undecided, J. Kontio 39%
– Det är en högkapabel häst som 
är bra i ordning och han blir bara 
bättre och bättre. Han ska räknas 
tidigt och det blir inga ändringar, 
säger Andreas Lövdal i stall Timo 
Nurmos.

8 Mellby Fog, E. Adielsson 1%
– Är åtgärdad efter senaste 
starten. Vi har inte vässat honom 
på något sätt eftersom han ibland 
har visat lite hetsiga tendenser. 
Därför har vi inte heller kört några 
banjobb och han kommer säkert 
behöva loppet. Det blir svårt att 
vinna direkt och skulle han dyka 
upp i platsstriden är jag nöjd, 
säger Svante Båth.

9 Andthedanceisover, K. Haugstad 2%
– Han var lite sämre senast och 
det är ett litet minus med sko-
tvånget. Han känns bra i jobben nu 
och får smyga med och spurta till 
slut. Hästen är bra, men ändå lite 
svårbedömd, säger Jim Oscarsson.

10 Västerbo Gerrard, O. J Anders. 1%
– Det är en rätt kapabel häst men 
han blev för pigg med helstängt 
senast. Kanske blir öppet och 
rycktussar nu men det avgörs i 
värmningen. Trea-fyra är jag nöjd 
med, säger Björn Röcklinger.

11 Putinthepower, K. Widell 2%
– Han blev stressad av omstart 
senast och gick med brodd då och 
det blir det inte nu. Svårt läge men 
klaffar det blir jag inte förvånad om 
han är långt fram, säger Katrin Frick.

12 Achilles A’lir, D. Olsson 1%
– Det är en fin häst som det kan 
lossna för framöver. Vi får ligga 
lågt och hoppas han hittar viljan 
att vinna. Trea-fyra och vi är nöjda, 
säger Pär Pergenius i stall Redén.
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