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Flera segerbud
HH1HBrenneHBrakar 

försöker, men är inte helt 
att lita på. 7HLindaHKavat 
är snabb i benen också. 
13HArtHNökkve tål att göra 
en del själv i spåren och ska 
räknas. 14HTandHTuffHkom-
mer från bra insatser.

Ett utropstecken?!
HH3HReginaHBrodda har ett 

fint läge och är snabb 
bakom bilen. 4HExclama-
tionHMark vill överta och 
det är favorit på det. 
12HS.G.Charpentier kanske 
körs till dödens om tempot 
blir lågt. 5HMasterHdeHPan?!

Spiken är starkast
HH4HS.T.C.C.Faksen är rask 

i benen och felfri bör det bli 
ledningen ganska enkelt.                 
5HNordbyHHugin är tuff  
och tål att tuffa på, kan 
mycket väl vinna från 
dödens. 1HTinHGnist kan få 
loppet där bakom...

Liljendahl igen..?
HH2HEttaHSting vill säkert 

smyga med. 3HZangone är 
inte så dum från början och 
kanske kan få överta täten? 
Bra chans sedan. Blir det 
tempo på loppet kommer  
11HIneedyourmoneymumH
somHkan spurta starkt!

Charmar han alla..?
HH3HMellbyHDonHJuan trivs 

i täten och kommer att 
laddas rejält. 6HMarcianoH
är en annan som är spän-
nande i ny regi. 10HRadjahH
d’Inverne är speedig och 
hittas rätt ryggar kan det 
gå vägen...

Starka ston i fokus
HH4HTinaHGel är inte så 

snabb de första stegen, men 
vill gärna till front. 7HBulaH
BulaHAm med ett lopp i 
kroppen körs offensivt. Kan 
mycket väl vara bäst. Med 
ryggresa ska 8HOceanicH
Clearence räknas tidigt.

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

V86�XPRESS
•�BERGS˚KER/SOLVALLA�I�KVÆLL

4 EXCLAMATION MARK
Väl förberedd och kan komma 
till ledningen. Spikas i V86-2.

5 NORDBY HUGIN
Mycket bra senast och är vass 
för klassen. Fin chans i V86-3.2 TROLIGA P˚ 

V86 I KVÆLL

VINNAREN
 H13 Art 

Nökkve 
gjorde ett 
ganska fint 
lopp på 
Solvalla. Är 
tuff och ska 
kunna vara 
med i striden 
trots läget.

UTMANAREN
 H14 Tand 

Tuff gick 
starka lopp i 
Paris. 

VINNAREN
 HReijo 

Liljendahls 
hästar brukar 
inte behöva 
lopp i sig. Och 
från spets 
anser vi att 
4 Exclama-
tion Mark har 
vettig chans.

UTMANAREN
 H12 S.G.- 

Charpentier 
borde väl ha vunnit senast, men 
fart finns.

VINNAREN
 H5 Nordby 

Hugin är 
kapabel för 
klassen. Vann 
jättelätt 
senast och 
kan mycket 
väl krossa allt 
på nytt. Vi 
provar att 
singelstrecka.

UTMANAREN
 H4 S.T.C.C.- 

Faksen har ett lopp i kroppen och 
vann knappt då. Är snabb ut.

VINNAREN
 H3 Zangone 

kan öppna 
hyfsat och vi 
kan räkna 
med ett 
offensivt 
upplägg. 
Vann säkert 
från tät 
senast, 
repris?

UTMANAREN
 H11 Ineedy-

ourmoneymum avslutade starkt i 
skymundan senast. Passas!

VINNAREN
 H3 Mellby 

Don Juan har 
fint facit från 
ledningen och 
lyckas han ta 
sig dit är det 
klart att han 
är i striden.

UTMANAREN
 H6 Marciano 

är en fartfylld 
rackare. Nu i 
ny regi, vilket 
är klart 
spännande.

VINNAREN
 HEtt långlopp 

för ston där     
7 Bula Bula 
Am kanske 
kan kliva förbi 
alla. Jörgen 
Westholms 
sto var ute så 
sent som i 
onsdags. 
Bättre nu!

UTMANAREN
 H8 Oceanic Clearence travade i 

spets i V75 senast och vi hade 
förväntat oss mer. Dags nu?

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Brenne Brakar, K. Åkerlund 7%
– Läget är jag nöjd med och 
formen är uppåt. Om han inte är så 
spänd kan han öppna bra men 
ledningen är inget måste, jag vill i 
första hand att han sköter sig och 
då ska han ha chans i ett sådant 
här lopp. Tanken är att skruva ur 
brodden från framskorna den här 
gången och han ska räknas, säger 
Ola Åsebö.

2 Torpa Olea, R. N Skoglund 1%
Ingen vinnartyp. En fin peng?

3 Vill Solen, A. Solhus 8%
Bra spurt senast. Passas noga!

4 Björlifant, P. Linderoth 3%
– Han har fått något lopp i sig nu 
och han såg väldigt fin ut senast. 
Det är en fin sort som borde ha en 
del ogjort på banan. Spåret klarar 
han och det ska väl inte vara helt 
chanslöst om det klaffar. Inget 
kommer att ändras, säger Jan-
Olov Persson.

5 Gärdsjö Aragon, B. Svedlund 1%
Inget för vinnarspelarna.

6 Lill Maria, H. Brunlöf 2%
– Det finns inget negativt att säga. 
Vi har ett fint spår och hon har 
vunnit från olika lägen. Det är lite 
tuffare emot, senast var det fördel 
ston men nu är det värre. Bland de 
fem så är jag nöjd. Inget nytt, säger 
Hans Brunlöf.

7 Linda Kavat, J. Stark 2%
– Vi var nöjda senast, hon har gått 
jämnt och bra – mot tuffa hästar. 
Kommer hon till kan det bli en bra 
peng. Det kan blir svårt att vinna, 
hon ska gärna ha ett vettigt lopp. 
Hon jobbar som hon ska. Inga 
ändringar, säger Jan-Olov Åberg.

8 Lome Annar, U. Ohlsson 28%
– Lome Annar är bra i ordning nu 
och löser det sig bara ska han vara 
med och göra upp om det. Inga 
ändringar, säger Jimmy Jonsson.

9 Spydo Ö.K., J. O. Olsen 0%
– Han får smyga med och kan vara 
ett platsbud i bästa fall, säger 
Jimmy Jonsson i stallet.
2 160 m:

10 Katla Kiro, O. A Lindqvist 2%
– Läget är lite chansartat och det 
är ett par tuffa emot, men känslan 
är att hon kommer att göra ett bra 
lopp och kan vara trea-fyra om det 
stämmer. Eventuellt ändrar jag 
något med huvudlaget, säger 
Jerker Bjurman.

11 Närbyjänta, R. Skoglund 0%
– Stämmer det behöver hon inte 
vara helt borta, säger Robert.

12 Qvarting, D. Wäjersten 1%
Pausat länge. Får svårt att vinna.

13 Art Nökkve, H. Skoglund 17%
– Det är en del bra hästar på 
start så det måste stämma, jag 
kör helst i ryggar nu men vi ska 
räknas. Inget nytt, säger Håkan.

14 Tand Tuff, J-O. Persson 23%
– Gick jättebra i sina lopp i Paris. 
Han var bättre än Eldvin och Will 
Prinsen i Frankrike och vad dessa 
hästar gjorde i loppen efter har vi 
sett. Min ska räknas men det är ett 
tufft lopp, säger Jan-Olov Persson.

15 Björs Frej, T. Pettersson 5%
Behöver ett perfekt lopp. Luring.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Infinity, L-Å. Söderholm 0%
– Hon är snabb ut och kan hamna 
bra på det. Vi möter bra hästar 
men hon kändes bra senast då hon 
gick i mål med krafter sparade. 
Infinity kan vara ett platsbud om 
det klaffar, säger Lars-Åke.

2 Jagger Zon, Ö. Kihlström 5%
– Jagger Zon håller bra form och 
var bra näst senast. Lite seg efter 
den starten i nästa lopp men han 
var inte så trött efter loppet. Han 
ska vara med långt framme och är 
bäst av våra i detta lopp, säger 
Kenneth Haugstad.

3 Regina Brodda, U. Eriksson 0%
Läs vad Stefan Melander tror om 
chanserna i sin krönika.

4 Exclamation Mark, K. Eriks. 34%
– Har gått 1.20 ett par gånger 
inne på Solvalla och allt var bra i 
måndagens jobb. Han är rätt bra 
bakom bilen. Han hade mycket 
strul förra året och fick inte visa 
vad han går för. Hoppas att han 
får vara frisk. Han gick med open 
eye i fjol. Troligen samma nu och 
skor, säger Reijo Liljendahl.

5 Master de Pan, N. Braekken 4%
– Vi hade tillägg senast och hästen 
avslutade bra efter att ha tappat 
lite fart i sista kurvan. Han har 
öppnat 1.11/500 meter bakom 
bilen men min ambition är att inte 
ladda. Det är alltid bra emot på 
Solvalla och jag skulle vara nöjd 
om han är bland de fyra-fem 
främsta. Troligtvis blir det skor, 
säger Noralf Braekken.

6 Rolex Tilly, T. Jansson 3%
Bättre än raden, inte golvad här.

7 Hersey’s Kisses, T. Ärling 1%
– Han går jämnt och bra. Har ett 
trist spår och det blir svårt att 
vinna. Bland de tre, fyra främsta 
om det klaffar under vägen. Inget 
kommer ändras, säger Kenneth 
Haugstad i stallet.

8 Jimmy Mack, P. Lennartsson 1%
– Har varit borta länge och vi har 
haft småbekymmer att få honom 
fräsch. Nu känns han fin, men det 
här läget ville jag absolut inte ha. 
Han ska ha ett snällt lopp och 
startas igång. Som snabbast har 
han gått 1.18/1 600 meter. 
Planen är att köra med skor runt 
om, säger Svante Båth.

9 Maracanazo, K. Haugstad 0%
– Han har inte fungerat så bra på 
brodd, så vi hoppas slippa det nu. 
Barfota i någon form om det går, 
meddelar Kenneth Haugstad.

10 Mellby Fog, K. Widell 4%
– Jag tycker faktiskt att det är 
ganska nära toppform på den här 
kanten och han gynnas om det blir 
körning. Då tror jag att han är 
långt framme. Grundplanen är 
skor, säger Svante Båth.

11 Auto Relight, S. Melander 1%
Läs vad Stefan Melander tror om 
chanserna i sin krönika.

12 S.G.Charpentier, J. Kontio 47%
– Han var godkänd senast. Kusken 
tog upp lite i sista sväng och det 
var svårt att svara den som kom. 
Han duger i sådana här lopp men 
läget gör att han är lite utelämnad, 
säger Andreas Lövdal i stallet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Tin Gnist, T. Pettersson 5%
– Vi var jättenöjda med honom 
senast, han höll bra då. Kusken får 
köra som han vill men läget är ju 
passande. Han har fått lite lopp i 
sig och kan vara lite förbättrad nu. 
Ska räknas och inget ändras, 
säger Olle Alsén.

2 Vertigo Knekten, W. Evenshaug 1%
– Formen blir bättre och bättre och 
vi kommer att köra barfota fram 
den här gången om banan tillåter 
det. Jag hoppas att han kan 
överraska, men jag vill påpeka att 
jag är lite tveksam på hans vilja att 
vara först, säger Ola Åsebö.

3 Fanny Tabac, L. Eskilsson 1%
Har bara två segrar på 65 starter.

4 S.T.C.C.Faksen, U. Ohlsson 34%
– Skötte sig bra senast och är 
ingen tokig häst när han fungerar. 
Ska räknas om man garderar 
loppet, tycker Ulf.

5 Nordby Hugin, J-O. Persson 37%
– Han är bra för klassen och 
borde ha tjänat mer pengar, 
sedan får vi se om han kan ta 
igen dessa. Men visst ska han 
räknas i den här klassen, men 
det är ett öppet lopp. Tidsmäs-
sigt är svårt att säga, men jag 
räknar med en bra insats. Inget 
ändras, säger Jan-Olov Persson.

6 Järvsö Irene, J. O. Olsen 9%
– Järvsö Irene var slö i come-
backen men vi hamnade illa till. 
Kommer att vara väldigt förbättrad 
nu men synd på spåret då hon inte 
är så snabb ut. 4 och 5 är bra men 
min kan säkert vara trea, fyra. 
Inget nytt, säger Caroline Holm.

7 Närbyflickan, L. Tallberger 1%
– Hon var femma trots dubbla 
galopper senast och är upp-
fräschad efter den starten. Men 
jag ser gärna att hon får ett snällt 
lopp den här gången och är väl inte 
sådär jätteoptimistisk med henne, 
säger Robert Skoglund.

8 Kos E.Trollet, O. Alsén 1%
– Han är nästan lika bra som Tin 
Gnist, men har ju ett sämre spår så 
honom har vi inte lika stora 
förhoppningar på. Han behöver ett 
snällt lopp för att vara med där 
framme och gärna tempo. Inga 
ändringar och mina är ganska 
jämna sett till kapacitet, säger Olle.

9 Troll Borken, R. N Skoglund 8%
Fin senast. Längre distans nu. Nja.

10 Höiby Anders, E. Bolme 0%
Nöjd med pengar härifrån.

11 Marre R.F., O. A Lindqvist 2%
– Springer och kvastar i hagen och 
har gått ett 1.32-jobb som 
snabbast. Det blir tufft att matcha 
henne som fyraåring med så mycket 
pengar på kontot. Men vi måste 
börja någonstans och jag tror inte 
att hon har segerchans den här 
gången, säger Jerker Bjurman.

12 Rigel Spik, R. Skoglund 3%
– Han var väldigt rejäl senast då 
han vann trots att han fick gå en 
lång bit i spåren. Det är ingen som 
slår honom på styrka och jag 
hoppas på hårt tempo, annars får 
jag köra offensivt. Trots dåligt läge 
tror jag på lite chans att vara med 
och utmana, säger Robert.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Lovely Flicka, A. Eriksson 3%
– Fick aldrig riktigt chansen till 
initiativ senast och gick med full 
fart över mål, dessutom med 
urryckarna sparade. Läget känns 
lite spännande då hon kan öppna 
bra bakom bilen. Hon bör väl inte 
vara helt borta och planen är att 
köra med skor, säger Svante Båth.

2 Etta Sting, O. Kylin-Blom 0%
Enkel sort. Inte het trots bra läge.

3 Zangone, T. Jansson 45%
– Jag var nöjd senast. Hon hade 
strul förra året, men vi hoppas 
att det lossnar nu. Visade allt väl 
i måndagens jobb, jag räknar 
med en ny bra insats. Inget 
kommer att ändras, förutom 
kusken, säger Reijo Liljendahl.

4 Just Stunning, Ö. Kihlström 12%
– Hon håller rätt så bra form. Höll 
ganska bra senast men blev lite 
stum till slut. Hon är bäst av våra i 
detta lopp. Nog bättre i den främre 
träffen men vi får se vilken resa 
det kan tänkas bli. Inga ändringar, 
säger Kenneth Haugstad.

5 Ausbo Juliana, M. Djuse 0%
– Hon var bra när hon vann för ett 
par starter sedan. Loppet senast 
var hon bra igen, gick ju rekord. 
Jag vet inte vad vi möter men min 
kommer i fin form. Vi hoppas på en 
peng. Kanske kör vi utan brodd 
bak och sedan troligen norskt 
huvudlag, säger Clas Göran 
Andersson.

6 Hersey Boko, P. Lennartsson 2%
– Hon tränade i måndags och allt 
var väl. Hon har gått framåt med 
förra loppet, där hon gick överras-
kande bra faktiskt. Hon är väl 
ingen raket bakom bilen men 
kommer att göra ett fint lopp. Skor 
och brodd var det senast, kanske 
utan brodd nu då, säger Linda 
Nyman i stallet.

7 Top Diggiloo, C. Sjöström 22%
Ringrostig senast. En platsrysare.

8 Anni, P. Nyström 0%
– Det var ju maxutdelning senast 
bakom Zangone och från det här 
utgångsläget är vi nöjda om vi kan 
vara trea eller fyra, säger Pierre 
Nyström.

9 Etta Am, K. Haugstad 3%
– Hon blandar och ger, har en del 
problem med halsen till och från. 
Hon kanske går barfota fram nu 
om det fungerar och kanske kan 
vara bland de tre, fyra främsta om 
det klaffar, säger Kenneth Haug-
stad.

10 Digital Flash, J. Kontio 1%
Läs vad Stefan Melander tror om 
chanserna i sin krönika.

11 Ineedyourmoneymum, K. Wid. 10%
– Känns fortsatt fin. Inget bra spår 
men det är som det är. Kusken var 
jättenöjd senast, hon avslutade 
bra i skymundan då. Vi har pratat 
om att köra barfota kanske, men vi 
får se hur banan ser ut. Vi hoppas 
slippa brodden nu, det skulle vara 
en fördel. Jag hoppas vi ska kunna 
ta fina pengar i alla fall och vara 
långt framme, säger Hanna Forslin.

12 Shannon Broline, U. Eriksson 2%
Nyttig men aldrig vunnit. Svår att 
tro helhjärtat på.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Tempura, P. Eriksson 1%
– Han har väl inte övertygat på 
slutet, men det känns som om han 
är på väg uppåt. Vi har ett bra läge 
men han är inte så snabb ut, men 
klaffar det så är jag inte främ-
mande för att vi kan överraska. 
Barfota om det går, säger Peter 
Eriksson.

2 Jeppas Picasso, S. H Osterling 2%
Trivs bäst i spets. Platschans?

3 Mellby Don Juan, U. Ohlsson 36%
– Vann lätt senast och har fått 
några lopp i kroppen. Han går 
lite bättre i ledningen och det är 
viktigt för oss att komma dit, då 
säljer han sig dyrt. Vanlig vagn 
nu, meddelar Markus Pihlström.

4 Daddy’s First, H. Svensson 2%
– Han känns fin för dagen och 
distansen passar honom fint. 
Ryggar vore det bästa för honom, 
då kan han spurta bra till slut. Han 
klarar spåret och jag kommer inte 
att ändra något, säger Henrik 
Svensson.

5 Sunbird Chelsea, M. Melander 0%
Bara en penningjägare.

6 Marciano, O. A Lindqvist 14%
– Marciano gör första starten efter 
vila vilket man måste ta i beakt-
ning. Han har känts bra i de jobb 
han gått med hakar och blir det en 
bana som inte tillåter barfotakör-
ning borde det inte vara något 
problem. Hästen är bra i grunden 
och streckar man fyra-fem hästar 
ska han vara aktuell, säger Bert 
Pettersson.  

7 Global Teardrop, P. Linderoth 13%
Vann direkt efter paus. Inte golvad.

8 Quattro Lane, H. Olofsson 2%
Nu med lopp i kroppen. En rysare.

9 Mellby Charmören, D. Wäjerst. 1%
– Jag har varit lite besviken på 
honom, så nu ska vi lätta honom 
lite i balansen. Trivs med kusken 
och kan få med sig hyggliga 
pengar, säger Markus Pihlström.

10 Radjah d’Inverne, J. Westh. 21%
– Tränar på hemma efter senaste 
starten, känns som han ska göra. 
Kanske går utan skor på framho-
varna, annars inga ändringar, 
säger Jörgen Westholm.
2 660 m:

11 Make It Quick, K. Söderholm 1%
Letar formen. Krångligt läge. Tufft.

12 Ellieann, S. Frilén 2%
– Hon var duktig senast och känns 
bara mer och mer taggad. Hon har 
ett bra facit över 2 640 meter då 
hon aldrig varit sämre än trea. 
Troligen skor nu, säger Ingemar 
Söderberg.

13 Askö Q., J. Ivanov 1%
Känns inte som något vinstbud.

14 Paying Guest, M. P Djuse 1%
– Han hängde med riktigt bra 
senast. Att det blev många hästar 
på start missgynnar oss då han 
inte ska göra så mycket själv 
numera. Barfota fram om banan 
blir bra, säger Martin P Djuse.

15 Above All Ås, J. H Andersson 3%
– Han passar på distansen och ska 
säkert vara långt framme. Inget 
ändras till detta, säger Lars 
Wikström.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Melizza Girl, F. Jonsson 0%
– Har ett väldigt passande läge 
och distansen är bra för henne. 
Hon har lite svårt att bjuda till, hon 
springer mest med och jag får ligga 
lågt vad gäller chansen att vinna. 
Jag hoppas på barfota runt om 
och att våren kommit till Stock-
holm, annars ändrar vi inget, 
meddelar Fredrik Jonsson.

2 Melody Marke, J. Kontio 7%
– Melody Marke har inte kommit 
upp till maximal form ännu. Spåret 
oroar mig inte och distansen ska 
inte heller vara något bekymmer. 
Men jag ser gärna att hon får ett 
snällt lopp och kan tjäna lite 
pengar. Inget vinstbud i mina ögon 
och det blir mest troligt skor runt 
om igen, säger Mikael Selin.

3 Candy Hornline, E. Svensson 1%
Bara en mittfältare här.

4 Tina Gel, K. Frick 20%
– Hon är bra igång och jag är 
jättenöjd med henne. Inget 
avvikande i jobben inför detta 
heller. Hon är seg ut och risk finns 
att tilläggshästarna är ifatt oss 
tidigt. Hon är bäst när hon får gå 
bakifrån, så jag siktar troligen på 
ett sådant upplägg, men hon tål ju 
att gå en rejäl repa i spåren. Jag 
tycker att hon ska räknas, hon 
vann ju med sparat senast. Inga 
ändringar, fast möjligen norskt 
huvudlag, säger Kajsa Frick.
2 660 m:

5 Faye Bros, K. Eriksson 6%
– Faye Bros har inte visat så 
mycket på sistone och vi får ligga 
lågt tills hon visar bättring helt 
enkelt. Kommer säkert gå fram lite 
med loppet och vi får se hur långt 
det kan räcka, säger Andreas 
Lövdal i stallet.

6 Qatrine Gel, Ö. Kihlström 13%
– Jag är nöjd med henne för 
dagen. Hon är säkert med och 
slåss om en plats om det stämmer 
under vägen. Distansen bör inte 
ställa till det och vi kommer inte 
heller att ändra något till detta, 
säger Gunnar Lassis.

7 Bula Bula Am, O J Andersson 41%
– Lopp i kroppen och går framåt 
till denna start. Mer passande 
uppgift denna gång, så hon kan 
vara aktuell. Inga ändringar, 
säger Jörgen Westholm.

8 Oceanic Clearence, U. Eriksson 8%
Läs vad Stefan Melander tror om 
chanserna i sin krönika.
2 680 m:

9 Quantanamera, E. Berglöf 3%
– Hon är rätt så bra förberedd, vi 
har haft bra att träna på. Har bara 
gått ett banjobb efter 19. Hon 
brukar gå bra efter en paus. Hon 
är van att möta tuffa hästar och 
gillar distansen, är väl med på en 
plats. Barfota bak om fin bana, 
säger Erik Berglöf.

10 Gaia Sund, O. Kylin-Blom 1%
– Hon har varit ifrån ett tag, är 
mycket tränad men inte vässad. 
Hon brukar behöva lopp i 
kroppen så jag väljer att ligga lite 
lågt den här gången. Grundpla-
nen är skor på, men vi får se 
vädret och så vidare, säger 
Henrik Larsson.
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  3 Regina Brodda

RANKNING
  5 Nordby Hugin  
  4 S.T.C.C.Faksen 
  1 Tin Gnist
12 Rigel Spik
  6 Järvsö Irene
  9 Troll Borken
  8 Kos E.Trollet
11 Marre R.F.
   2 Vertigo K.
  3 Fanny Tabac
  7 Närbyflickan
10 Höiby Anders

RANKNING
  3 Zangone
11 Ineedyourm.
   4 Just Stunning
  1 Lovely Flicka
  9 Etta Am
  6 Hersey Boko
 10 Digital Flash
  7 Top Diggiloo
  5 Ausbo Juliana
  2 Etta Sting
12 Shannon B.
  8 Anni

RANKNING
  3 Mellby Don J.
  6 Marciano
10 Radjah d’In.
15 Above All Ås
  4 Daddy’s First
12 Ellieann
  8 Quattro L.
  7 Global Tear.
  2 Jeppas P.
11 Make It Quick
  1 Tempura
14 Paying G.
13 Askö Q.
  9 Mellby C.
  5 Sunbird C.

RANKNING
  7 Bula Bula Am
  8 Oceanic C.
  4 Tina Gel
   5 Faye Bros
  6 Qatrine Gel
  9 Quantanamera
  3 Candy H.
  2 Melody Marke
 10 Gaia Sund
  1 Melizza Girl

 WTIDSRANKEN: 24,9: 14 Tand 
Tuff. 25,4: 15 Björs Frej. 25,7: 13 Art 
Nökkve. 25,9: 1 Brenne Brakar.

 WTIDSRANKEN: 15,3: 7 Hersey’s 
Kisses. 15,7: 12 SG Charpentier.  
15,8: 6 Rolex Tilly. 15,9: 10 Mellby Fog.

 WTIDSRANKEN: 28,3: 12 Rigel 
Spik. 28,6: 1 Tin Gnist. 28,7: 5 Nordby 
Hugin. 28,9: 9 Troll Borken.

 WTIDSRANKEN: 16,5: 4 Just 
Stunning. 16,6: 7 Top Diggiloo, 8 Anni. 
16,7: 11 Ineedyourmoneymum.

 WTIDSRANKEN: 14,7: 14 Paying 
Guest. 15,4: 10 Radjah d’Inverne. 16,0: 
11 Make it Quick. 16,1: 7 Global Teardrop.

 WTIDSRANKEN: 14,6: 5 Faye Bros. 
15,3: 7 Bula Bula Am, 8 Oceanic 
Clearence. 16,2: 6 Qatrine Gel.
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