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Klart bästa spiken
HHAllaHloppHskaHjuHkörasH

somHbekantHmenHdetHserH
onekligenHupplagtHutHförH
favoritenH5 Highspirit här.H
HanHärHmycketHstartsnabbH
ochHmöterHenklareHmot-
ståndHdenHhärHgången.H
SpetsHochHslutHigen!

Startspåren avgör?
HHLeif HWitaspHliggerHlågtH

medH3 Xanthis BusinessH
ochHdåHbörH2 Sir Q.C.HfåH
övertaHtäten.HKanskeHH
12 GinotonicHkanHutmanaH
honomHpåHspeedHomHhanH
hittarHenHvettigHposition.H
DessaHtvåHhöjerHsig.

Håller hela vägen?
 H1 Cashback PelliniHvannH

iHandraHstartenHförHPetriH
PuroHsenast.HHållerHhanH
ihopHlederHhanHnogHhelaH
vägen.H6 Pacific FaceH
gillarHlångHdistansHochHtålH
göraHgrovjobb.H8 Frankie 
BroddeHsökerHryggloppHnu.

Spets enkel lösning
HHDetHhärHloppetHserHöppetH

utHochHkräverHmångaH
garderingar.HEllerHsåHärHdetH
såHenkeltHattHspetsgladaHH
3 Flash PhotoHlederHhelaH
vägen.H1 Caddie MirandaH
ärHettHtidigtHbudHmenHförstaH
bakomHbilenHärHosäkert.

En eller många
 H7 Black Snapper harH

utvecklatsHfintHiHvinterHochH
trivsHbraHiHledningen.HHarH
dockHspårHlångtHutHochHdetH
kanHfällaHhonom.HMedH
tempoHpåHloppetHökarH
chansernaHförH2 Cool BellaH
ochH10 Powerful Teemer.

Favoriten är osäker
HHChristofferHErikssonH

skickarHuppH2 Invincible 
H.C.HsomHkörsHavHErikH
Adielsson.HFelfriaHblirHdeH
svårslagnaHmenHgaloppriskH
finns.HVidHgaloppHökarH
chansenHförH6 Ontrack 
He’s BlackHfrånHspringspår.

V86-1� 1 640 meter, auto V86-2� 2 140 meter, auto V86-3� 3 140 meter, volt V86-4� 2 140 meter, auto V86-5� 2 140 meter, auto V86-6� 2 640 meter, volt

V86�XPRESS
•�̊ BY/SOLVALLA�I�KVÆLL

5 HIGHSPIRIT
Toppchans till tredje raka 
segern från ledningen i V86-1.

3 STAND BAYOU
Bra läge, vass kusk och fin 
form är starka faktorer i V86-8.2 TROLIGA P˚ 

V86 I KVÆLL

VINNAREN
 H5 Highspirit 

har utveck-
lats fint i ny 
regi för 
Flemming 
Jensen och 
det är 
toppchans till 
tredje raka 
segern från 
ledningen.

UTMANAREN
 H1 Tapiro Jet gör det bra och kan 

få ett fint smyglopp. Är favorit att 
bli tvåa i mål efter Highspirit.

VINNAREN
 H2 Sir Q.C. 

är en stark 
häst som 
gjort det bra 
för stall 
Melander. 
Passande 
läge nu och 
svårslagen 
om han 
kommer till 
ledningen.

UTMANAREN
 H12 Ginotonic går bra varje gång 

och vinner snart lopp. Speedig.

VINNAREN
 H1 Cashback 

Pellini är en 
lovande häst 
som det 
strulat en del 
för. Verkar på 
gång nu och 
blir inte lätt 
att klå från 
spets. Lång 
distans emot?

UTMANAREN
 H8 Frankie Brodde gillar normalt 

distansen men var sämre senast. 
Låter som ett annat upplägg nu.

VINNAREN
 H3 Flash 

Photo är inte 
pålitlig och 
möter flera 
bra motstån-
dare. Men 
hon tippas på 
att önskepo-
sitionen 
ledningen 
finns i sikte.

UTMANAREN
 H1 Caddie 

Miranda har visat god inställning. 
Första gången bakom bilen nu.

VINNAREN
 H7 Black 

Snapper jagar 
tredje raka 
segern för 
Thomas 
Uhrberg. Lär 
laddas hårt 
mot led-
ningen igen.

UTMANAREN
 H1 Poplar 

Broline är 
snabb ut men frågan är om han 
kommer köras i spets med tanke 
på att det finns open stretch? 

VINNAREN
 H2 Invincible 

H.C. är klart 
bra för 
klassen och 
felfri har han 
toppchans. 
Men hästen 
är osäker och 
andraspåret 
är snävt.

UTMANAREN
 H6 Ontrack 

He’s Black är 
tidig från sitt 
intressanta läge med springspår.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Tapiro Jet, C J Jepson 10%
– Vi har inte hittat några fel med 
tanke på att han var sämre senast. 
Vi får prova igen och jag hoppas 
på rygg ledaren och sedan får vi se 
hur långt det kan räcka. Om han är 
på topp kan han vara bland de tre 
men är han som senast blir det ju 
värre… Inget kommer att ändras, 
säger Admir Zukanovic.

2 New Revolution, A. Eklundh 0%
– Han känns bra och jag räknar 
med att formen är bättre än raden. 
Läget är passande och vi borde 
kunna få en bra resa, men jag tror 
ändå att det blir svårt att räcka till 
seger då han möter ett par som är 
riktigt bra. Det kan vara en 
platschans om det stämmer, säger 
André Eklundh.

3 Snow Angel, K. Olsson 1%
– Vi tyckte väl att hon var okej 
senast men vi hade hoppats på en 
bättre placering. I jobben så känns 
allt bra, och kanske går vi tillbaka 
till vanlig vagn med sidostänger. Vi 
slipper gärna dödens och det är ett 
rygglopp som gäller. Det är väl en 
platschans som max bakom 
Highspirit, säger Mats Olsson.

4 Drive Launcher, L. Sedström 0%
– Han känns bra i jobben. Blev 
kanske lite överforcerad senast på 
en bana där han inte fick fäste. 
Han är snabb från start men det 
gäller att komma ner på innerspår. 
Han duger inte till att vinna mot 
dessa utan en bra slant vore fint. 
Han kommer att gå som senast, 
säger Johan Sedström.

5 Highspirit, F. Jensen 78%
– Han har visat allt väl i jobben 
efter senaste starten och jag 
räknar med att formen är intakt. 
Jag är nöjd med läget och tror 
mycket på min häst, säger 
Flemming Jensen.

6 Rajah Press, K. Oscarsson 4%
– Han är åter efter en liten paus. 
Han var dålig senast han startade 
men sedan har vi jobbat på. Han 
känns bra men behöver lopp i 
kroppen. Han är även bättre 
barfota fram och nu måste ju alla 
gå med skor. Highspirit är säkert 
för bra men jag tror på en bra 
insats. Troligen bike nu, säger 
Björn Lindblom.

7 Predator Icon, M. Jakobsson 0%
Har inte vunnit lopp sedan juli år 
2015. Kan öppna fort men 
kommer knappast förbi Highspirit 
från start och får jaga slantar.

8 Te Quiero Grif, V. Heiskanen 1%
– Insatsen senast var ett litet fall 
framåt. Men läget blev iskallt och 
han är inte lika bra med skor på 
hovarna som utan. Jag har inga 
större segerförhoppningar med 
honom, säger Veijo Heiskanen.

9 Unity Knick, C. Eriksson 4%
– Jag tycker att formen är helt 
okej. Senast satt Unity Knick fast 
och det fanns krafter sparade. Nu 
är vi lite utlämnade från bakspåret 
och jag tror att det blir svårt att 
besegra Highspirit. Men bakom 
den tycker jag att min ska vara 
med och slåss om andraplatsen. 
Inga ändringar, säger Christoffer 
Eriksson.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Ringhio Ö.K., B. Svedlund 0%
Brukar tävla i monté men visade 
inget extra i sulkylopp senast. Får 
det jobbigt trots ett bra smygläge.

2 Sir Q.C., U. Ohlsson 38%
Läs vad Stefan Melander tror om 
chanserna i sin krönika.

3 Xanthis Business, L. Witasp 15%
– Han har gått mycket tung träning 
i vinter och kommer att behöva ett 
lopp i kroppen. Jag får ligga lågt 
den här gången och han kommer 
att gå som han gjorde förra året, 
säger Leif Witasp. 

4 Best Dream, V. Karhulahti 1%
– Han lever mest på sin styrka och 
jag tycker inte han verkar så 
osäker egentligen. Jag var nöjd 
med honom senast och det blir 
inga ändringar, säger Lena 
Smedman.

5 Triton’s Angel, E. Adielsson 6%
– Han har haft form länge och var 
fin senast. Hästen har visat att han 
duger i bra konkurrens och det här 
loppet såg lite mer ihåligt ut. 
Hästen är lite strulig och går inte 
bara att skicka iväg från start. Med 
rätt rygglopp är han explosiv till 
slut och jag tycker han ska räknas, 
säger Krister Söderholm.

6 Guvernör Sund, H. Olofsson 4%
– Han är mest med som ressäll-
skap till min andra häst Roger 
America i V86-8. Hästen har gjort 
det bra i flera starter för mig men 
behöver snälla lopp, han tål inte 
göra så mycket jobb på vägen 
själv. Inget hett segerbud, tror 
Hanna Olofsson.

7 Champion Chip, O J Andersson 4%
– Det var för dåligt inlednings-
tempo senast och han kom inte in i 
matchen. Men med tempo på 
tillställningen så dyker han upp i 
främre träffen, säger Jörgen 
Westholm.

8 Level Change, K. Haugstad 1%
Läs vad Stefan Melander tror om 
chanserna i sin krönika.

9 Joker Tooma, K. Widell 7%
– Han går helt okej för dagen, även 
om formen inte är hundra procent 
kanske. Han tränar fint och vi tror 
på en bra insats och hoppas att 
han kan vara bland de tre om det 
stämmer lite. Han går som senast, 
säger Jevgeni Ivanov.

10 Tailgate, J. Dahlman 0%
Har fler andraplatser och 
tredjeplatser än segrar i sin 
karriär. Möter för bra hästar här 
och en placering vore en klar 
framgång.

11 T. Dorsey, A. Eriksson 0%
Tog en seger i fjol i breddlopp men 
hänger mest med annars. Minus 
på läget då han kan öppna bra och 
det blir till att jaga slantar från 
detta utgångsläge.

12 Ginotonic, U. Eriksson 24%
– Han har gått bra lopp på slutet 
och tränar fortsatt fint. Läget 
spelar egentligen ingen roll, han 
brukar hamna sist ändå. Han är 
bra den här hästen och klaffar det 
är han säkert med långt framme 
och slåss. Vi ändrar inget och han 
är värd ett streck, säger Björn 
Röcklinger.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Cashback Pellini, P. Ingves 32%
– Han kan vara lite hetsig före 
loppen men sedan lugnar han 
ner sig. Vi har fått ett bra spår 
och den långa distansen borde 
han klara av. Jag tror hästen kan 
gå framåt med senaste loppet i 
kroppen. Det bör vara en hyfsat 
bra chans, tror Peter Ingves.

2 Dalforno, C J Jepson 3%
– Han har gått bra på slutet. Han 
har mycket fin form och jobbar 
starkt. Spåret är inte det bästa 
men han har skött sig på slutet. 
Han är värd ett streck med tanke 
på hur fin han känns. Och 
distansen ska inte ställa till det. Vi 
ändrar inget, möjligen ryckbomull  
i stället för en huva, säger Olle 
Elfstrand.

3 Epic Fearless, J. Sjunnesson 0%
Har varit sjuk i starterna på slutet 
och får smyga med och ta vad som 
bjuds. Svårt att vinna.

4 Insert Ecus, J. Takter 2%
– Han söker formen och nya 
startpoäng. Hoppas han kommer 
ner till plankan och sedan hänger 
med på ett hyfsat sätt. Han får 
jaga pengar i första hand och inget 
kommer att ändras, säger Admir 
Zukanovic. 

5 Edindy, V. Heiskanen 2%
– Jag tror att distansen är ett plus. 
Galoppen senast var förvånande 
då hon är travsäker. Med klaff är 
jag inte främmande för att vi kan 
dyka upp långt framme, säger Veijo 
Heiskanen.

6 Pacific Face, G. Lubrano 17%
– Allt är bra med hästen, det är 
inga konstigheter. Jag var nöjd 
med honom senast. Han kan vara 
lite osäker från start och är inte 
snabb ut men lever på sin styrka 
så den långa distansen passar bra. 
Vi möter några bra men jag hoppas 
ändå vi kan vara med bland de tre 
främsta, säger Guiseppe Lubrano.

7 Kabal, A. Svanstedt 1%
– Han har känts bra länge men fått 
dålig utdelning. Hästen är stark 
och det krävs jämnt hårt tempo på 
loppet för att han ska komma till 
sin rätt. Tyvärr körs sällan loppen 
på det viset, tycker Anders 
Svanstedt.

8 Frankie Brodde, P. Untersteiner 33%
– Frankie Brodde tröttnade sjukligt 
mycket senast, men vi hittade inga 
fel på honom. Vi provar igen och 
jag kommer att köra defensivt, 
säger Peter Untersteiner.

9 Asterix Hornline, M J Andersson 2%
Har inte startat i år och är behand-
lad efter senaste starten. Tänkbart 
skrällbud om man tar med många 
streck på sin V86-kupong.

10 Red Hot Snapper, T. Uhrberg 7%
– Han var fin i ett jobb i måndags 
och verkar hålla formen. Det är en 
del bra emot men min kan vara en 
outsider. Vi funderar på ett norskt 
huvudlag men det återstår att se. 
Vi tror på en bra insats i alla fall, 
säger Lars Järpedal.

11 Gunell Palema, S. Persson 2%
– Hon har bra form och är fin i 
jobb. Tre varv känns lite spän-
nande då hon är stark och går till 
mål. Vanlig vagn, säger Håkan K.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Caddie Miranda, U. Ohlsson 16%
– Hon blir bättre och bättre för 
varje start. Hästen är rätt så kvick i 
benen men det är svårt att veta 
hur hon kan öppna bakom bilen. Vi 
har testat bilstart inför det här 
men bara i lugna farter och då gick 
det bra, säger Jan Björkman.

2 Speedy Coktail, L. Artursson 2%
Har ett bra läge men har inte 
startat på ett tag och inte överty-
gat på sistone. Känns inte het.

3 Flash Photo, R. Pöllänen 16%
– Jag är mycket nöjd med henne, 
hon var fin senast och blir bättre 
hela tiden. Vi har ett bra spår 
och min är snabb från start och 
jag kör gärna i spets, men jag 
kan inte konkurrenterna. Hon 
gick så pass bra senast att jag 
måste tro på chans i klassen. Vi 
kör som senast, säger Rauno.

4 Tour Eiffel, U. Eriksson 7%
– Hon gör det bra varje gång utan 
att få sätta pricken över i:et. 
Hästen är svårkörd men har nu 
gått felfritt tre gånger i rad så vi 
ändrar inget mer än kusken. Tyvärr 
är hon långsam från start, säger 
Sofia Aronsson.

5 Lady Nadine, J. Kontio 27%
– Hon var förbättrad senast i 
andra starten för oss men gynna-
des även av högt tempo då. I den 
starten tävlade hon med helstängt 
huvudlag och ryckhuva, informerar 
Andreas Lövdal.

6 Just Stunning, Ö. Kihlström 17%
– Gjorde det bra näst senast och 
var minst lika bra från dödens 
senast. Hon känns fin i jobben och 
formen ska vara minst lika bra nu. 
Klaffar det på vägen tror jag att 
hon har bra chans att vara bland 
de tre, säger Kenneth Haugstad.

7 Exception Smart, M H Nielsen 2%
– Hon blir bättre och bättre men 
jag anar att hon möter ett par som 
är lite för bra den här gången, 
säger Torsten Tietz.

8 Marguerite Julie, E. Adielsson 2%
– Har vi medvetet gett snälla lopp 
så här långt men tyvärr har vi 
hamnat i fel ryggar på slutet. Hon 
har känts fin både i jobb och lopp 
och det vore kul om det kunde 
stämma för henne här och att vi då 
får se vad hon kan. Läget drar 
dock ned våra möjligheter och mer 
än en plats går inte att hoppas på 
härifrån, säger Svante Båth.

9 Scarlet O’Cara, O J Andersson 7%
– Var mycket positiv senast, vann 
på rejält sätt och är under utveck-
ling. Hon kan dyka upp i striden 
igen från ett passande utgångs-
läge, säger Jörgen Westholm.

10 Flare, K. Widell 2%
Läs vad Stefan Melander tror om 
chanserna i sin krönika.

11 Vickie Frontline, T. Pettersson 1%
Har gjort det hyggligt i enklare 
gäng men behöver tur härifrån.

12 Effin Dibs, K. Haugstad 1%
– Gör det okej men kommer nog 
att bli bättre framöver. Från detta 
läge är det svårt att ha några 
förhoppningar även om det känns 
bra i jobben. Hoppas på en slant. 
Inga ändringar, säger Kenneth.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Poplar Broline, P. Untersteiner 12%
– Han har varit ifrån på grund av 
småskavanker. Han känns helt 
okej i jobben och kan öppna bra 
från start, säger Peter.

2 Cool Bella, J. Sjunnesson 13%
– Gick ett jobb i söndags och 
kändes fin. Formen är väldigt bra 
även om det blev galopp senast, 
men det blev fel då och hon var 
ursäktad. Nu lär vi hamna bra till 
från det här spåret och jag känner 
mig absolut inte slagen på 
förhand. Inga ändringar, säger 
Riccardo Bianchi.

3 Ulk Delle Selve, M. Jakobsson 14%
– Han vann näst senast från 
ledningen och är väldigt snabb 
från start. Men senast var jag lite 
besviken på honom då han gav sig 
väl enkelt. I och för sig mötte han 
två rätt så bra hästar men jag 
trodde att jag skulle vinna då. Han 
kom igen något den sista biten och 
har ett fint läge bakom bilen. 
Kusken har valmöjligheter när det 
finns open stretch. Jag ändrar 
inget och tycker väl inte att det är 
någon toppchans. Kan han vara 
bland de tre-fyra främsta är jag 
nöjd, säger Frode Hamre.

4 Miss Pixel, C. Eriksson 3%
– Har fått ett bra läge och vi 
hoppas att det ska stämma under 
vägen för henne. Formen är det 
inga större fel på men jag har svårt 
att värdera vad vi möter så vi får 
hoppas att det klaffar, säger 
Marcus Jönsson.

5 Aslan D.K., J. Takter 17%
Avslutade bra från dåligt läge 
senast. Takter upp igen och inte 
helt golvad om det klaffar lite.

6 Angie Simoni, B. Falsig 2%
– Hon har haft problem med sin 
hals och jag får ligga lågt den här 
gången, säger Bo Falsig.

7 Black Snapper, T. Uhrberg 22%
– Han var bra i ett jobb i mån-
dags och kommer i bra slag. Han 
har ett svårt spår men kan öppna 
fort och har spetsat härifrån 
förut, kusken måste köra till. Han 
duger i klassen och han ska inte 
glömmas, säger Lars Järpedal.

8 U.F.Andover Again, K. Oscarsson 3%
– Senast satt hon fast i V75 med 
krafter kvar. Den här vill jag varna 
för trots ett tråkigt läge men 
kommer bara kusken ner i banan 
och ger henne ett fint lopp speedar 
hon väldigt fort till slut. Jag har 
feeling för henne och tycker att 
hon ska räknas tidigt. Hon är 
bättre än min andra häst i loppet, 
säger Frode Hamre.

9 Mias Komet, C J Jepson 3%
Vann näst senast men i enkel 
omgivning den gången. Har bra 
smygläge och kusk. Spurtar via 
open stretch till slut?

10 Powerful Teemer, A. Svanstedt 4%
Snabb häst från formstall. Värd en 
varning, speciellt om högt tempo.

11 Gute Band, P. Ingves 6%
– Har bara gått två lätta jobb för 
oss och får bedömas på gamla 
meriter, säger Peter Sjöberg.

12 Thomson, T. Martinsson –%
STRUKEN!

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Digger’s Veni, T. Jansson 0%
Startat 66 gånger utan att segrat. 
Hoppas på en peng från ett bra 
smygläge, knappast mer...

2 Invincible H.C., E. Adielsson 57%
– Var jättebra senast och det är 
en bra häst för klassen. Han 
klarar distansen bra och borde 
vara en av de som räknas, säger 
Christoffer Eriksson.

3 Eddie Silas, F B Larsson 6%
Tog första segern näst senast och 
har fin form som hela stallet visat 
den nya året. Bra läge och ett givet 
bud om favoriten gör bort sig.

4 Midas Metan, G. Jansson 0%
Gnetar på rätt hyggligt i loppen 
men är mest platsfidus.

5 Silk Launcher, O. Alsén 0%
– Hon är så bra hon kan vara men 
det räcker ju inte ändå, glad för 
pengar i detta gäng. Spåret är 
lurigt och det oroar mig. Vi ändrar 
inget till detta, säger Olle Alsén.

6 Ontrack He’s Black, H R Strömb. 9%
– Han har varit sen i utvecklingen, 
jag vet inte om det är fågel eller 
fisk ännu. Det känns som att han 
ska kunna öppna och kommer jag 
till spets kan jag nog tänka mig att 
köra där. Han blev lite rädd när vi 
testade rycktussar i senaste 
jobbet, vi bestämmer oss efter 
värmningen om vi provar dessa 
eller ej. En outsider, säger Hans R.

7 Dominator D.T., U. Ohlsson 2%
Kan en del i grunden men verkar 
fortfarande leta efter formen. 
Streckas om många på kupongen.

8 Digital Winner, M. Djuse 2%
– Hästen tränar bra efter uppehåll 
och jag tror han kommer göra ett 
bra lopp. Proppen var bra för 
honom och han gillar distansen. 
Brukar ha svårt att vinna på 
Solvalla så främst ett platsbud. 
Ändrar inget, säger Mattias Djuse.

9 Pirate Broline, E. Svensson 1%
Ett av tränarens två bidrag i loppet 
och den här kör han själv. Hästen 
har inte vunnit på länge och får slå 
ur underläge igen.

10 Bella On Tour, F. Jonsson –%
STRUKEN!

11 Son of Triton, J. Kontio 1%
Har fem raka ägg i raden och inte 
tjänat en krona i år. Får försöka 
ändra på det med Jorma i sulkyn.

12 Doneisdone, K. Haugstad 6%
– Håller bra form och spurtade ju 
bra senast. Voltstart är inget plus 
men spåret är bättre än senast vi 
var med i ett voltlopp. Distansen är 
inga problem och jag tror att 
Doneisdone kan sluta långt 
framme. Nu blir det vanlig vagn, 
säger Kenneth Haugstad i stallet.

13 Dictionary, Ö. Kihlström 16%
– Hon tränar på bra men det har 
inte klaffat i loppen på slutet, 
senast blev hon tempotorsk. Hon 
är bra i ordning men det är mycket 
positioner som avgör i hennes 
klass. Vi kör som senast och rent 
spontant är det ett ganska lämpligt 
lopp, säger Alexander Nilsson.

14 Sea of Heartbreak, K. Widell 0%
Vann inte ett lopp i fjol trots hela 
24 starter. Iskallt läge dessutom.
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RANKNING
 3 Flash Photo
 1 Caddie Mir.
 5 Lady Nadine
 4 Tour Eiffel
 6 Just Stunning
 9 Scarlet O’Cara  
 7 Exception S.
 12 Effin Dibs
 8 Marguerite J.
 11 Vickie Front.
 10 Flare
 2 Speedy Cockt.

RANKNING
 7 Black Snapper
 10 Powerful T.
   3 Ulk Delle Selve
  1 Poplar Broline
  2 Cool Bella
  5 Aslan D.K.
  6 Angie Simoni
11 Gute Band
  8 U.F.Andover A.
   4 Miss Pixel
   9 Mias Komet

RANKNING
 2 Invincible H.C.
 6 Ontrack He’s B. 
13 Dictionary
 12 Doneisdone
 3 Eddie Silas
 8 Digital Winner
 7 Dominator D.T.
 4 Midas Metan
 11 Son of Triton
 9 Pirate Broline
 5 Silk Launcher
 14 Sea of Heartb. 
 1 Digger’s Veni

 WTIDSRANKEN: 11,8: 5 Highspirit. 
12,4: 1 Tapiro Jet. 13,0: 9 Unity Knick. 
13,1: 3 Snow Angel.

 WTIDSRANKEN: 14,6: 8 Level 
Change. 14,8: 2 Sir QC. 15,0: 3 Xanthis 
Business. 15,2: 12 Ginotonic.

 WTIDSRANKEN: 15,7: 6 Pacific 
Face. 16,5: 5 Edindy. 16,6: 11 Gunell 
Palema. 16,8: 10 Red Hot Snapper.

 WTIDSRANKEN: 15,9: 3 Flash 
Photo, 5 Lady Nadine. 16,5: 12 Effin 
Dibs. 16,6: 4 Tour Eiffel.

 WTIDSRANKEN: 14,6: 5 Aslan DK. 
14,9: 6 Angie Simoni. 15,0: 7 Black 
Snapper. 15,4: 2 Cool Bella.

 WTIDSRANKEN: 15,6: 12 Done-
isdone. 16,0: 13 Dictionary. 16,5: 
2 Invincible HC, 6 On Track He’s Black.
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