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Lurig inledning...
HH3HBuickHBrodde är snabb 

i benen men taktiken känns 
oklar. 6HUnaHBlessed är 
rejäl om hon laddas och 
vore spännande att se i 
spets. 9HUptotheHChapel är 
spurtstark och måste 
passas noga om det klaffar.

Spiken är tuffast
HH5HSuperHPhotoHBood 

försöker hålla ut 7HPam-
palo, och det kan lyckas.    
8HVolocityHdeHVie söker sig 
framåt efter en bit liksom   
2HRigelHFace. Om han nu 
travar... 9HSugarHDaddy 
kan spurta snabbt till slut.

Christoffer nöjd!
 HTrots spåret kan kanske    

7HFrancesHYoda komma till 
täten. Håller troligen emot 
länge. 10HRonjaHLoss låter 
Christoffer Eriksson nöjd 
med och frågan är hur bra 
hon är? Peter Untersteiners 
duo räknas tidigt.

Fartfylld tipsetta
HH3HExclamationHMark 

har säkert vettig chans att 
komma till ledningen. 
5HGlobalHUnprotected blir 
mycket spännande att följa. 
Kan säkert rekordsänka.     
8HPaneHVino är vass på 
speed och ska bevakas.

Fördel tillägg...
HH2HOkashiHCheriHkanske 

är mest sugen på spets av 
starthästarna? Men det är 
tuffa konkurrenter på 
tillägg. Segermaskinen 
9HJamieHOliver måste 
räknas igen. Och 8HCash-
backHPellini är snabb...

Odessa runt om..?
HH2HOdessaHCeleber ska ha 

vettig chans att spåra runt 
om. 6HEntertainmentHÅsH
kommer att försöka bjuda 
upp till strid. 9HFridaHZonett 
var mycket fin senast och 
ska passas.H11HTahitiH
JourneyHär loppets skräll.
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8 VOLOCITY DE VIE
Mycket stark för klassen och 
har god chans felfri i V86-2.

7 BROADWAY APPOLO
Öppnar fort. Når han ledningen 
i V86-7 är det toppchans.2 TROLIGA P˚ 

V86 I KVÆLL

VINNAREN
 H9 Uptothe 

Chapel är van 
att tävla 
i V75 och den 
hårdheten 
kan visa sig 
nyttig här. 
Hästen är 
snabb på 
speed.

UTMANAREN
 H6 Una 

Blessed 
skulle vara intressant att se i spets 
då hon är snabb iväg.

VINNAREN
 H8 Volocity 

de Vie håller 
man ganska 
högt i stall 
Timo Nurmos. 
Sexåringen 
imponerade 
verkligen i 
regidebuten 
och är mycket 
stark och tuff.

UTMANAREN
 H2 Rigel Face är dock ingen lätt 

nöt att knäcka om han fungerar. 
Men oroande med galopperna...

VINNAREN
 H10 Ronja 

Loss tränar 
starkt efter 
en planerad 
paus. Lite ny 
balans nu och 
hon kan 
mycket väl 
vinna igen.

UTMANAREN
 H11 Je 

T’aime Lucky 
fick en fin 
resa på Solvalla men avgjorde 
också enkelt då. Passas.

VINNAREN
 HTvå hästar 

sticker ut lite 
extra. 
5 Global 
Unprotected 
har sett 
kanonfin ut 
på slutet och 
det är en 
talang under 
utveckling. 
Lättas?

UTMANAREN
 H3 Exclamation Mark har fin fart 

även han. Mot spets!

VINNAREN
 H9 Jamie 

Oliver vann 
knappt i 
regidebuten i 
onsdags. Nu 
är det 
voltstart och 
det är risk att 
han tappar en 
del. Är dock 
stark. Given.

UTMANAREN
 H8 Cashback 

Pellini duger i 
klassen.

VINNAREN
 H2 Odessa 

Celeber mötte 
en del vassa 
hästar senast 
och får 
godkänt. Nu 
är det läge för 
ledningen och 
därifrån är 
det klart att 
hon ska 
räknas.

UTMANAREN
 H9 Frida Zonett svarade för en 

stark årsdebut, verkligen fin då.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Wilma Legrowbach, J. Juel 16%
– Wilma Leggrowbach kändes bra 
senast enligt kusken men tog sig 
en dumgalopp på vägen. Formen är 
på väg uppåt, men hon gynnas inte 
av vare sig distansen eller läget. 
Jag är nöjd med pengar och det 
kan bli en plats i bästa fall. Barfota 
runt om, säger Peter Jensen.

2 Wonderboy, T. Uhrberg 16%
– Han gjorde ett bra lopp från 
dödens senast och formen är 
uppåt. Nu blir det barfota runt om 
vilket är ett plus. Tycker inte att 
han är borta, säger Steen Juul.

3 Buick Brodde, H. Danielsson 3%
– Han hakade på bra senast, men 
det hade kanske blivit lite väl långt 
mellan starterna. Han kan öppna 
men vi kan inte köra för spets till 
vilket pris som helst, han är för 
gammal för det. Barfota igen om 
banan blir fin och jag hoppas på en 
fin slant, säger Håkan Danielsson.

4 Wallaby, J. Takter 25%
Klart på gång och måste passas nu!

5 Uno Piccolino, F. Jensen 5%
– Jag tycker att han visade bra 
form senast och vi har ett bättre 
läge den här gången. Han kan vara 
bland de tre igen om det stämmer. 
Nu blir det barfota fram, säger 
Flemming Jensen.

6 Una Blessed, W. Paal 8%
– Hon var för het senast och kan 
bättre än så. Passande distans nu 
och hon har jobbat på bra efter 
senast. Jag hoppas och tror att vi 
ska vara med i topp tre. Skor på 
och en jänkarvagn, säger Wilhelm.

7 Ahsoka T.Dream, J. Sjunnes. 1%
Vann ett lopp i fjol. Segerlös i år.

8 Major Tom, J. Untersteiner 2%
Ingen vinnartyp. För dåligt läge nu.

9 Uptothe Chapel, J. Lövgren 12%
– Han har tränat på rätt så bra. 
Han gjorde sig illa i hagen för ett 
tag sedan men har efter det 
tränat på. Gick skarpare i 
fredags och var riktigt fin. 
Kanske tufft att vinna direkt 
ändå med tanke på läget? 
Barfota runt om och helstängt, 
säger Fredrik Pedersen i stallet.

10 Proserpine, A. Eklundh 2%
– Han gick ett topplopp senast och 
formen sitter i fortsatt. Synd på 
läget, men han duger bland 
konkurrenterna om det klaffar. 
Barfota runt om igen och inget 
annat nytt heller, säger André E.

11 Toddler, M. Elias 10%
– Han hade kunnat vara tvåa eller 
trea utan galoppen senast och 
formen ska det inte vara något fel 
på. Det är en bra häst för klassen, 
men spåret gör att vi får ligga lite 
lägre med honom. Han brukar tävla 
med skor och jag tror inte att det 
blir några ändringar till den här 
starten, säger Markus Waldmüller 
i stallet.

12 Snow Angel, K. Olsson 1%
– Hon håller bra form men är väl 
bortlottad, det var verkligen synd 
på spåret. Hon får gå med till slut 
och se vad det kan bli. Hon blev för 
het senast, la tungan över bettet. 
Kanske skor med tanke på spåret, 
säger Mats Olsson.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 I Am Dynamite, C. Collander 2%
– Han skrällvann senast och jag 
var väldigt nöjd med den insatsen. 
För mig var det ingen skräll direkt. 
Han möter några tuffa nu och det 
är värre emot, men han börjar 
komma i form. Han är ingen raket 
ut men vi hoppas att det löser sig. 
Han går som senast, säger Camilla 
Collander.

2 Rigel Face, U. Ohlsson 18%
Läs vad Stefan Melander tror om 
chanserna i sin krönika.

3 Mellby Brunello, K. Korkiamäki 0%
På jakt efter en matlapp.

4 Zeus Karsk, Peter G Norman 2%
– Han var fin senast och har gått 
fint en längre tid. Han är inte så 
snabb ut men passar på distansen. 
Han ska kunna gå barfota runt om 
igen och det kan vara en rysare, 
men det var väl ett par kapabla 
med, funderar Mads H Nielsen.

5 Super Photo Bood, K. Eriksson 1%
– Allt är väl och han har gått 
starka lopp på slutet. Han behöver 
tempo för att komma till sin rätt, så 
var det ju inte senast. Kanske 
barfota fram och jänkarvagn i 
kväll. Vi möter några bra men min 
är inte så dum och ska ha plat-
schans i alla fall, säger André Bood.

6 Topgear, H. G Eriksson 1%
– Han kommer att gå med skor nu 
eftersom han nog trampade på 
något senast. Ska ses som en 
luring med tanke på hur han 
känns, säger Hans G Eriksson.

7 Pampalo, B. Goop 18%
– Han har tränat på bra hemma. 
Galopperade på Romme senast, 
har gjort så förut i svängen. Han 
klarar distansen bra och ska ha 
platschans, det var några tuffa 
emot kanske. Troligen inga 
ändringar, säger Anton Sverre i 
stallet.

8 Volocity de Vie, J. Kontio 32%
– Volocity de Vie vann från ett 
dåligt läge vid första årssegern 
för oss och spåret gör inte så 
mycket. Han har en lite speciell 
stil men det får man leva med. 
Jag tycker att han fungerar fint i 
jänkarvagn och det blir säkert ett 
offensivt upplägg och han måste 
räknas, säger Andreas Lövdal i 
stallet.

9 Sugar Daddy, K. Widell 21%
– Det blev ett par tuffa emot och 
läget behöver därför inte vara fel, 
han kan speeda med ett lopp på 
väntan och ska ses som en 
outsider. Barfota fram den här 
gången och så testar vi open-eye 
huvudlag, säger Magnus Träff.

10 Ebu B.Boko, Ö. Kihlström 3%
– Han var riktigt bra i Bollnäs 
senast. Banan var lite stum i 
början av dagen och vi körde med 
skor och kusken tyckte inte det 
gjorde någon större skillnad. Blir 
banan jättebra kanske vi plockar 
bort skorna nu, men det har som 
sagt ingen större betydelse. På 
formen är jag inte helt överraskad 
om Ebu B.Boko slutar långt 
framme, men vinna blir väl svårt, 
säger Petri Salmela.

11 Dooleys, C. Sjöström –%
STRUKEN!

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Rose Mary, A. Eklundh 9%
– Hon är som hon ska efter senast. 
Avslutade bra efter dubbla 
galopper den gången. Men hon är 
högkapabel när hon sköter sig, 
men inte att lita på. Bilstart provar 
vi innan tävlingarna. Jag tror att 
det blir skor igen. Jag kör gärna i 
spets, säger André Eklundh.

2 Restless Face, L. Kolgjini 2%
Måste visa lite bättre takter.

3 Princess Teemer, A. Svanstedt 1%
Fyra andraplatser hittills. Plats 
som bäst?

4 Blanche, S. Söderkvist 13%
– Blanche har fått vara frisk och 
kunnat tävla kontinuerligt. Hon har 
utvecklats och var rejält förbättrad 
senast. Det blir barfota runt om 
och jänkarvagn igen, säger Peter 
Untersteiner.

5 Amber Brick, T. Uhrberg 0%
Knappast något för spelarna.

6 Twilight Brodda, J. Takter 3%
– Hade gått en bra tid utan 
galoppen senast och är inte så 
tokig. Hon har vunnit med Johnny 
förut så de passar bra ihop. Men 
det ser ut att vara ett tufft lopp 
och i bästa fall en platschans. 
Barfota igen, säger Håkan 
Danielsson.

7 Frances Yoda, P. Ingves 8%
– Det är en jättefin häst som är 
snabb i benen. Är nu åter efter 
uppehåll men har tränat på fint. 
Får hon ett bra lopp så är hon 
säkert med långt framme. Troligen 
blir det barfota-balans nu, 
meddelar Peter Ingves.

8 Unona, S. Dyhrberg 0%
–  Unona gick bra i första starten 
efter vila och hon känns normal i 
jobben efteråt. Läget är trist men 
jag hoppas att hon gör ett bra lopp, 
säger Svend Dyhrberg.

9 Completely Perfect, O. Samuel. 0%
– Hon har gått anständigt i tre 
starter, men hoppade senast för 
hon flyttades i sidled. Smygläget 
kan passa bra och vi får se hur 
långt det kan räcka. Hon är lite 
känslig för pollen bara. Vi kör som 
senast, lättas lite fram kanske, 
säger Jenny Andersson.

10 Ronja Loss, C. Eriksson 38%
– Hon har tränat på, fått en 
planerad paus. Hon känns fin 
och kommer att göra en bra 
insats direkt. 18/2 000 meter 
som snabbast i jobb. Hon har 
inlett bra och känns bättre i jobb 
nu. Hon ska tävla och jag kör för 
seger. Vi kör barfota fram och 
med halvstängt huvudlag, säger 
Christoffer Eriksson.

11 Je T’aime Lucky, P. Unterst. 22%
– Hon är i fin form för dagen. Hon 
fick en perfekt resa senast och 
avgjorde enkelt. Jag tror att hon 
får en fin säsong. Det var synd att 
spåret blev dåligt, säger Peter 
Untersteiner.

12 Zolicia, J. Untersteiner 2%
– Zolicia blev för ivrig från start 
senast och galopperade. Hon 
känns annars okej i jobben men får 
smyga från det här läget. Hon 
tävlar utan skor, säger Johan 
Untersteiner.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Maracanazo, K. Haugstad 1%
– Maracanazo gick bra senast och 
är i bra form. Han är hygglig från 
start och jag tror att det kan vara 
en fin chans igen, säger Kenneth 
Haugstad.

2 Pontiac S.W., E. Adielsson 4%
– Löper på jämnt och bra men jag 
tycker ändå att den rätta udden 
har saknats. Jag kommer därför 
att rycka av honom samtliga skor 
för första gången och dessutom 
utrusta honom med rycktussar här. 
Det ska bli intressant att se vad 
det får för effekt och jag tycker att 
han ska ses som en outsider, 
meddelar Svante Båth.

3 Exclamation Mark, U. Ohlsson 16%
– Han var lite ursäktad senast och 
det var inte helt tomt i mål. Har fått 
ett bra läge och formen verkar 
sitta i. Eventuellt kan det bli 
barfota nu, säger Reijo Liljendahl.

4 Aperfectdream, K. Eriksson 6%
– Han var helt okej senast, kanske 
skulle han hållit lite bättre men 
banan var lite tyngre på innerspå-
ret. Han ser fin ut här hemma och 
han kan en del för sin klass. Inga 
ändringar är aktuella, säger 
Preben Sövik.

5 Global Unprotected, M. Jak. 60%
– Han har inte gått något 
hårdare jobb sedan senaste 
starten men allt känns som det 
brukar. Han möter väl lite tuffare 
hästar än vad han har mött 
tidigare och vi får ta det här lite 
som ett test och se hur långt det 
räcker, men jag är optimist och 
hoppas att han ska hävda sig 
bra. Kan nog rekordsänka rejält 
från senast. Eventuellt barfota 
bak, säger Magnus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Complete, C. J. Jepson 3%
Har inte startat på länge och kan 
behöva loppet.

7 Viscount, J. Westholm 3%
– Fin årsdebut, men svårt utgångs-
läge. Backas från start, men med 
lite tur med positionerna är han 
med och slåss om segern. Inga 
ändringar, säger tränare Jörgen 
Westholm.

8 Pane Vino, Ö. Kihlström 5%
– Han blev grovt störd i sista 
sväng senast, annars har han form 
för att vinna loppet. Men tyvärr 
känns Pane Vino lite bortlottad, 
säger Kenneth Haugstad i stallet.

9 Vincent Chase, U. Eriksson 0%
Läs vad Stefan Melander tror om 
chanserna i sin krönika.

10 Busy Doin’ Nothing, J. Dahlm. 1%
Skaplig form, men ändå inget hett 
bud från ett bakspår mot dessa.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Delantero, S. Söderkvist 1%
– Han har svårbedömd status, men 
jag tror att han är bra i ordning. 
Han har inte gått några vassare 
jobb men är bra förberedd. Han är 
snabb ut. Han går som senast, 
säger Torbjörn Näslund.

2 Okashi Cheri, C. Eriksson 6%
– Var ute i fredags och var tvåa då. 
Han har fin form och täta starter 
kan vara ett plus. Han vinner 
sällan och det är nog samma visa 
här, men kanske en platschans. 
Skor är planen, sedan får vi se, 
säger Christoffer Eriksson.

3 Staro Junique, S. Boel 0%
Dunkel form, inget tidigt streck.

4 Vanyar Pil, S. M Nilsson 1%
– Är som vanligt hemma och känns 
bara fin. Jag tror att han kliver iväg 
bra härifrån. Några bra emot på 
tillägg som kan bli svåra att slå. 
Inget nytt, säger Lars I Nilsson.
2 160 m:

5 Rainman Eson, H. Andersson 0%
Har en seger på 95 starter...

6 Miss Pixel, K. Oscarsson 1%
– Miss Pixel har fått dåligt betalt 
för sin form på sistone. Det jag har 
hört inför den här starten är att allt 
ska vara bra och jag tror att hon 
presterar, säger Kevin Oscarsson.

7 Infinitus, J. Lövgren 7%
– Det verkar bra med honom och 
han har tränat på fint. Han kom 
inte in i matchen senast men 
kändes bra. Han är fräsch och med 
bättre klaff duger han bra i sin 
klass. Han kommer troligen att gå 
med skor, men beslut tas senare, 
säger Fredrik Pedersen i stallet.

8 Cashback Pellini, P. Ingves 17%
– Kom tillbaka bra efter galopp 
senast. Han är lite svår men är en 
kapabel herre. Der finns fart i 
honom som sagt och kommer vi 
iväg så ska han räknas tidigt, 
absolut. Tror det blir skor, möjligen 
barfota bak, säger Peter Ingves.

9 Jamie Oliver, C. Lugauer 60%
– Han gjorde oss inte besvikna 
senast och vann med krafter 
kvar. Det är en okomplicerad 
häst och jag kan inte tänka mig 
att spåret ska ställa till med 
problem. Jag tror inte det blir 
några ändringar och måste tro 
på god chans igen, säger Markus 
Waldmüller i stallet.

10 Red River Broline, R. Malmq. 0%
– Gör ofta bra lopp men får sällan 
vinna. Hon var inte trött senast 
men stannade när den bredvid 
stannade. Nu är det en fördel med 
smygläge och rygglopp. Ingen 
ändring, säger Jenny Andersson.

11 Quattro Töll, T. Uhrberg 2%
Borta länge men bra i grunden.

12 Hard Bargain, P. Untersteiner 1%
Ny kusk, bättre än raden. Plats?

13 Fellini Boko, J. Takter 3%
– Det verkar bra med honom och 
han var nog inte tom i mål senast. 
Han är fin för klassen när han väl 
sköter sig och är lugn. Han 
kommer att gå som senast, med 
skor, säger Tobias Eriksson.

14 Hey Joe, J. Untersteiner 1%
Står lite för svårt till.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Butterfly Ima, Å. Lindblom 3%
Mött bra hästar. Återkommer efter 
vila, ändå en outsider.

2 Odessa Celeber, Ö. Kihlström 34%
– Hon gick bra senast i ett tufft 
gäng. Hon har fått ett bra läge 
som hon kan utnyttja då hon är 
startsnabb. Hon ska ses med bra 
chans, säger Kenneth Haugstad i 
stallet.

3 Imagine, O. Kylin-Blom 0%
Inget extra hittills och svår att tro 
på trots ett bra utgångsläge.

4 Miss Melinda, L. Erixon 2%
– Hon vann på ett bra sätt senast 
och hon har ju tränat bra i vinter. 
Vann efter tuff öppning. Borde 
vara ännu bättre med lopp i 
kroppen och läget är fint. Några 
bra emot men min är inte så dum. 
Vi ändrar inget, säger Thomas 
Lönnström.

5 Livingmydream, J. Oscarsson 1%
Bra i skymundan senast. Dock inte 
vunnit lopp.

6 Entertainment Ås, B. Goop 15%
– Hon felade senast på Romme. 
Känns fin annars och kommer 
säkert att gå barfota runt om igen. 
Kanske gynnad av startbilen nu. 
Hon är rätt bra för klassen tycker 
vi, säger Anton Sverre i stallet.

7 Hope, U. Eriksson 1%
Ingen plusinsats senast. Känns 
inte het denna gång.

8 Infinity, L-Å. Söderholm 0%
– Det var en stor besvikelse 
senast. Men hon visade kraftig 
brunst innan start och det var det 
som fällde henne. Tränar annars 
på bra och brunsten ska hinna gå 
över. Spåret är sämsta möjliga och 
det är tufft emot, går ut för lopp i 
kroppen och jag ligger lågt. Vi kör 
med skor, säger Lars-Åke Söder-
holm.

9 Frida Zonett, K. Eriksson 22%
– Hon var jättefin i comebacken 
och allt ser bra ut efter, hon har 
tagit vintern på bästa möjliga vis. 
Borde gå framåt till detta och hon 
bör räknas i den här klassen. Inget 
nytt på henne med tanke på 
senaste insatsen, säger Preben 
Sövik i stallet.

10 I’m a Believer, K. Haugstad 6%
– Hon känns fin och kommer 
säkert att göra ett bra lopp. Det är 
en rätt kapabel häst och jag 
hoppas på rygglopp och att hon 
håller sig lugn, så får vi se hur det 
går. Barfota runt om igen, säger 
Stefan P Pettersson.

11 Tahiti Journey, J. Kontio 5%
– Hon har gjort en bra karriär 
hittills utan att ha haft stolpe in 
kan man väl säga. Är bättre än 
raden men det är klart att det 
kommer att krävas tur från det här 
läget. Vi ändrar inget, säger Björn 
Röcklinger.

12 Priestess, U. Ohlsson 11%
– Hon vann senast men jag var 
inte helt nöjd. Är behandlad i ett 
knä efter det. Har gått banjobb där 
vi provade rycktussar och så blir 
det i loppet, även barfota runt om 
nu. Men det blir säkert svårt att 
vinna. Nöjd om hon går bra till slut, 
säger Jan Ove Olsen.
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Daddy. 15,2: 3 Mellby Brunello, 6 Topgear. 
15,3: 4 Zeus Karsk, 7 Pampalo.

 WTIDSRANKEN: 15,4: 11 Je 
T’aime Lucky. 15,8: 4 Blanche.  
15,9: 8 Unona. 16,3: 12 Zolicia.

 WTIDSRANKEN: 14,8: 2 Pontiac 
SW. 15,1: 3 Exclamation Mark, 5 Global 
Unprotected. 15,3: 4 Aperfectdream.

 WTIDSRANKEN: 14,9: 8 Cashback 
Pellini, 9 Jamie Oliver. 15,1: 6 Miss Pixel. 
15,4: 14 Hey Joe. 15,6: 7 Infinitus.

 WTIDSRANKEN: 14,8: 9 Frida 
Zonett. 15,2: 2 Odessa Celeber.  
15,5: 11 Tahiti Journey. 16,0: 7 Hope.

ESKIL�
HELLBERG

JONAS
NOREEN

Magnus Jakobsson har god 
vinstchans i avdelning fyra.


