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S˚ KØRS LOPPET
HH8HBaro-

nesseH
Hooves är 
mycket 
startsnabb 
och laddas 
trots 
spåret. 
4HSandaH
Love kliver 
in i hand-
lingarna 
när tempot 
bedarrar. 1HAmazingHCase 
använder sig av strechten 
över upploppet?

S˚ KØRS LOPPET
HH3HWhis-

keyH
Akema 
sitter tidigt 
i ledningen 
och efter-
som det är 
få hästar 
med 
i loppet får han troligen 
bestämma tempot. 5HRacheH
H.B.D. är rejäl och kliver 
fram utvändigt ledaren.H
6HUppohoppa tål att gå en 
rejält slutvarv, men körs lite 
passivt i comebacken?

S˚ KØRS LOPPET
HH2HCognacH

Sisu har 
visat bra 
form på 
sistone och 
trivs i spets 
och laddas 
för att 
kommas 
först. 
11HEppurH
SiHMuoveH
kan gör en 
del jobb och tar tidigt initiativ 
om tempot är lågt. 12HDolo-
rosaHAm smyger i det längsta.

S˚ KØRS LOPPET
HH3HOttensH

Dibaba är 
mycket 
startsnabb 
och missar 
knappast 
ledningen. 
4HJeH
t’AimeH
Lucky är 
vass på 
speed och 
söker efter 
de rätta ryggarna. 10HVichyH
Grif är i toppslag och tål att 
gå rejält slutvarv.

S˚ KØRS LOPPET
HH1HTengilH

FaceHeller 
3HRodickH
Broline 
spetsar. 
10HMakingH
LoveHstår 
40 meter 
efter men 
kommer 
troligen 
tidigt i fatt täthästarna. 4HZioH
TomHJet är mycket vass på 
speed och med rätt ryggar 
fram till upploppet kan han 
sänka alla sista biten.

S˚ KØRS LOPPET
HH5HTaleHofH

JacksH
spetsar eller 
övertar 
ledningen 
frånH4HEastH
Doris.H
3HSolkat-
tensH
ChironHhar 
blivit bättre 
från start 
men kan inte vara med den 
första biten. Men tål att gå i 
spåren. 11HSpeedyHTillyHdrar 
upp spurten varvet kvar.

V86-1 1 640 meter, auto V86-2 2 100 meter, auto V86-3 2 140 meter, auto V86-4 2 100 meter, auto volt V86-5 3 140 meter, volt V86-6 2 100 meter, auto volt

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Amazing Case, J. Sjunnesson 13%
– Hästen är jämn och säker 
och har gjort bra lopp i stort 
sett alla starter på slutet. Hon 
har ett passande läge och kan 
öppna kvickt. Kort distans är 
ett plus och med tanke på 
förutsättningarna så bör hon 
vara med där framme. Vi 
kommer att låta henne tävla 
i en jänkarvagn för första 
gången, säger Frode Hamre.

2 Greyhound Boko, C J Jeps. 12%
– Greyhound Boko var lite väl 
laddad senast bakom bilen och 
det blev galopp. Han är i fin 
form och fick ett perfekt läge. 
Sköter han sig kommer han att 
göra en bra insats för han är 
bättre än raden. Det blir 
barfota igen, säger Anton 
Sverre i stallet.

4 Sanda Love, C. Eriksson 40%
– Han startar tätt nu och det 
har han inte haft några 
problem med tidigare. 
Galoppen på Åby berodde 
nog på att det blev omstart. 
Han är i fin form och har 
passande förutsättningar 
och vi ändrar inget, säger 
Brian Jörgensen.

5 Listas Manboy, K. Mönster 20%
– Fick ett fint lopp senast och 
avgjorde säkert. Han känns 
riktigt fin i träningen efter det 
och håller kanonform. Han är 
inte så snabb från start utan 
hans starka sida är upploppet. 
Med tempo så hoppas jag vi är 
med där framme, inga änd-
ringar, säger Knud Mönster.

7 Lightning N.O., J. Juel 1%
– Lightning N.O. var bra efter 
galopp senast och är bättre än 
raden. Spåret blev dåligt och 
det är bra hästar emot och vi 
får se hur långt det räcker och 
jag ändrar inget om inte Jeppe 
vill, säger Harald Inge Hagen.

8 Baronesse Hooves, P. Ingves 7%
– Håller mycket bra form och 
tränar fint. Hon är snabb från 
start och kommer att vara 
gynnad av körspö och hon kan 
det mesta, en helt okomplice-
rad häst. Jag hade hoppats på 
ett bättre spår. Nu måste vi ha 
mycket tur och högt tempo. 
Barfota och med jänkarvagn 
igen, säger Renate Aarlie.

10 Raket Brodde, K K Anders. 1%
– Han var bra senast när jag 
körde honom och nu har han 
två lopp i kroppen och blir 
bättre och bättre. Vi hade 
hoppats på ett framspår 
eftersom han är mycket 
startsnabb och härifrån är vi 
lite utlämande och jag ligger 
lite lågt, säger Kasper K.

11 Al’s Espresious, K. Eriksson 1%
– Har varit riktigt bra på 
sistone och han tränar fortsatt 
bra. Han har inte haft den 
rätta turen för att vinna lopp 
och med det här spåret blir det 
svårt igen. Vi behöver både tur 
och överpace för att komma in 
i matchen. Jag ändrar inget, 
säger Guiseppe Lubrano.

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Donatella Center, J. Partanen 1%
– Hon är i fin form och bättre 
än raden. Näst senast blev det 
fel och hon fick en konkurrent 
i knät och galopp ången efter. 
Härifrån får vi en bra poistion 
och jag tror hon gör ett bra 
lopp. Det blir barfota igen, 
säger Juhani Partanen.

2 Only One Winner, N. Blom 7%
– Only One Winner gjorde ett 
kanonlopp senast i Årjäng 
efter lite sjukdom och vila. Han 
kommer spetsa här men 
troligen kommer Nathalie 
släppa till en bra rygg. Löser 
det sig sedan är han med och 
slås om segern. Det blir ett 
öppet huvudlag, multicam-
vagn och barfota runt om, 
säger Paw Mahony.

4 Urban Kronos, Ö. Kihlström 63%
– Urban Kronos har haft en 
allvarlig senskada och det ju 
lång tid och han har sedan fått 
träna på en del. Han känns fin, 
men lär ju inte vara på topp 
och behöver lopp i kroppen. 
Vi får se hur det blir med 
balansen så här i första 
starten, troligen barfota, säger 
Kenneth Haugstad i stallet.

5 Rache H.B.D., W. Paal 5%
– Han kom loss lite sent 
senast och avslutade bra. 
Banan var lite väl hård för att 
passa honom och jag var nöjd 
med hans prestation. Han 
känns fin i träningen och jag 
laddar från start och hästen 
trivs i ledningen. Jag har lite 
förhoppningar på honom 
denna gång och det blir 
barfota runt om och jänkar-
vagn, säger Wilhelm Paal.

6 Uppohoppa, P. Aikio 16%
– Han har haft en liten paus 
och har fått träna på ett tag. 
Jag har inte kört några 
snabbare farter och han 
brukar inte behöva det för att 
prestera bra direkt. Jag tror 
att han kan vara med ganska 
långt framme och den här 
gången tävlar han utan skor 
fram, annars inga ändringar, 
säger Pasi Aikio.

7 Wollafur, M S Karlsson 2%
– Wollafur kommer mer och 
mer efter skador. Han var bra 
senast och känns fin i trä-
ningen. Spåret är lite långt ut 
och vi får se hur långt han 
räcker nu när det är lite tuffare 
emot. Planen är att köra 
honom barfota igen, säger 
Juhani Partanen.

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Cash, S. Granlund 1%
– Är jämn och säker och han 
trivs bra på Åby där banan 
passar honom. Han är snabb 
iväg ibland, det beror lite på 
hans humör. På läget hoppas 
jag att vi ska kunna vara med 
och strida om en plats. Är 
banan fin så är jag lite inne på 
att rycka skorna, vi måste 
maxa för att vara med nu när 
det går fort, säger Stefan.

2 Cognac Sisu, P. Untersteiner 51%
– Har vunnit väldigt lätt och 
varit mer eller mindre okörd 
i de två senaste starterna. Han 
känns fortsatt fin och har ett 
bra läge och kan öppna 
snabbt. Han har visat sig trivas 
i spets och det taktiska 
överlåter jag till Peter. Jag 
ändrar inget och tror på en bra 
prestation, säger Karin Hall.

5 Color Him Father, M de Haan 9%
– Han har svarat för tre bra 
lopp i rad och han blir bättre 
och bättre. Han kan öppna 
ganska bra från start om han 
är på rätt humör, men det 
bestämmer han själv. Och 
eventuellt blir det norskt 
huvudlag för första gången, 
säger Martijn de Haan.

7 Rise Again, C J Jepson 6%
– Är jämn och säker. Han 
känns fin i och jag tror på en 
bra insats igen. Spåret är lite 
långt ut och Calle får försöka 
hitta ner i en vettig position. 
Rise Again är bäst på en 
kortare speed och jag kommer 
att ändra från ett stängt till ett 
norskt huvudlag, vad det gäller 
vagn är det inte otänkbart att 
det blir ”bike”, det beslutet får 
Calle ta, säger David Persson.

9 Henrik Greenwood, K. Eriks. 1%
– Han galopperade med chans 
senast så det var surt. Han har 
tävlat bra på slutet och är i 
bättre form än  Color Him 
Father samtidigt har  Color 
Him Father lite bättre kapaci-
tet. Henrik Greenwood kom-
mer att tävla med skor runt 
om, senast tävlade han barfota 
fram, säger Martijn de Haan.

10 Diamond Is Rough, K K And. 1%
– Han spurtade bra senast. 
Han var lite tung i kroppen 
efter ett uppehåll. Han ska gå 
framåt en hel del. Jag tycker 
att vi har en hygglig chans att 
vara bland dom tre och ändrar 
inget, säger Kasper K.

11 Eppur Si Muove, P H Sjöb. 4%
– Han har hittat en växel till 
barfota runt om. Allt ser bra 
ut efter loppet senast och 
trots att spåret är dåligt så 
hoppas jag att han ska ha 
chans. Inga ändringar, säger 
Anna-Lena Waldén.

12 Dolorosa Am, K. Lindberg 4%
– Nu kommer han att tävla 
barfota bak och det gör honom 
rappare. Vi är utlämnade med 
det här spåret och måste ha 
en hel del tur även om hästen 
står sig bra i klassen, säger 
Kristian Lindberg.

TRÆNARKOMMENTARERNA

2 Indian Front, U. Ohlsson 6%
– Indian Front hade ett svårt 
spår senast och kom aldrig in 
i loppet. Nu har hon tagit igen 
sig lite och hon måste ha 
tre-fyra veckor mellan loppen 
för att vara som bäst. Spåret 
är bra och hon är bättre när 
hon är med där framme. Jag 
tror på en bra insats och 
ändrar inget, säger Tomasz 
Wisniewski.

3 Ottens Dibaba, M. Jakobsson 25%
– Hon gillade inte banan 
senast och var inte lika 
explosiv. Jag är nöjd med 
henne i träningen och spåret 
är bra och jag laddar och kör 
gärna i ledningen. Jag ändrar 
inget, säger Magnus.

4 Je t’Aime Lucky, E. Adiels. 32%
– Hon går bra i varenda start 
numera och är i bra form. Hon 
är snabb från start och för min 
del får kusken gärna köra 
i spets, men det är Erik Adiels-
son som avgör taktiken, säger 
Peter Untersteiner.

5 Barbouze Lascaux, J. Kontio 5%
– Hon har gått bra i de två 
senaste starterna och formen 
är det inget fel på. Hon möter 
lite tuffare motstånd, men det 
kan passa eftersom det också 
kan bli tuffare tempo och då 
kan hon plocka många till slut. 
Eventuellt barfota nu, säger 
Peter Dahlin i stallet.

6 Dictionary, M. Djuse 1%
– Det är en fin häst som 
vann på ett bra sätt senast 
efter att ta strulat till det lite 
för sig i de två första star-
terna. Hon känns fin och kan 
öppna bra och jag hoppas att 
vi ska kunna vara med där 
framme och jag ändrar inget, 
säger Mattias Djuse.

7 Vis Dell’Olmo, W. Paal 4%
– Hon har inte startat på ett 
tag. Hon tränar bra och jag är 
nöjd med henne. Spåret är lite 
väl långt ut och jag försöker 
hitta ner för en vettig position. 
Jag tror det blir tufft att vinna 
och Rache H.B.D. är en bättre 
chans, säger Wilhelm Paal.

8 Zenita Kronos, O. Kylin-Blom 2%
– Zenita Kronos var väldigt 
stressad senast i voltstart och 
galopperade. Hon har varit så 
även efteråt här hemma så det 
oroar en del. Hon tränar 
annars fint och känns stark 
i jobben. Jag försöker ta mig 
ner i banan så får vi se var vi 
hamnar. Hon har kapacitet och 
är en outsider, säger Oskar.

11 O.M.Don’t Cry, N. Westerh. 2%
– Hon har startat två gånger 
för oss och varit bra i bägge på 
banor som inte varit helt 
passande för henne. Hon ska 
ha en riktig sommarbana och 
då höjer hon sig ett snäpp. Allt 
ser bra ut i jobben och hon 
kommer att göra ett bra lopp 
igen och är en outsider. Hon 
tävlar barfota igen, eventuellt 
ändrar vi något på huvudlaget, 
säger Kevin Svedlund i stallet.

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Tengil Face, A. Kolgjini 5%
– Han var bra senast och fick 
stryk av en smygkörd konkur-
rent (Marcello Wibb). Thengil 
Face håller riktigt fin form för 
dagen och har bra spår och 
distans. Inga ändringar 
aktuella, säger Dante Kolgjini.

2 Bjarne B.P., K. Mönster 7%
– Galopperade senast och jag 
testade honom utan framskor. 
Han kändes riktigt fin i värm-
ningen, men i loppet fung-
erade det inte alls. Han ska ut 
över tre varv för första gången 
och det tror jag ska vara en 
fördel. Han är bra för klassen 
och har faktiskt haft en del 
otur i flera lopp på sistone. 
Han går med skor nu och 
sedan ändrar jag från can’t 
see back till norskt huvudlag, 
säger Knud Mönster.

3 Rodick Broline, P. Unterstein. 3%
– Rodick Broline är opererad 
i sina knän och har gjort ett 
lopp efter det. Han känns 
riktigt stark och har varit bra 
de gånger han startat över tre 
varv tidiare. Tycker det ser 
småintressant ut, säger 
Marcus Lindgren.

5 Tim Frontline, M. Elias 2%
– Tim Frontline har galopperat 
alldeles för mycket på slutet. 
Men han håller fin form och 
tränar bra. Distansen ska han 
inte ha några problem med. 
Han kommer att tävla med 
skor nu och jag vill först och 
främst se att han fungerar, 
säger Linda Fyhr.

7 Cuba Libre Ice, J. Unterstein. 29%
– Cuba Libre Ice gick riktigt 
bra i sin första start efter 
halsoperation och var lite 
bättre än vad jag förväntat 
mig. Hästen är stark överlag 
och får smyga med, säger 
Johan Untersteiner.

8 Pampalo, C J Jepson 19%
– Pampalo galopperade i en 
lite snäv situation senast och 
var inte riktigt i balans efter 
det. Han känns fin i träningen 
och har inget emot den långa 
distansen. Jag tror på en bra 
prestation och inga ändringar 
är planerade, säger Anton 
Sverre i stallet.

9 Trovatore, T. Uhrberg 4%
– Trovatore gör bra lopp hela 
tiden och borde få vinna lopp 
när som helst. Han känns 
fortsatt fin i träningen och jag 
tror på en bra prestation igen. 
Han får tävla med lätta skor 
fram denna gång men det gör 
ingen större skillnad, säger 
Admir Zukanovic.

10 Making Love, C. Eriksson 21%
– Han kommer tillbaka efter 
ett litet uppehåll och han har 
fått träna på ett tag. Han har 
gått runt 1.20/2 100 meter 
på gården och det är ett bra 
jobb. Han brukar vara bra 
efter ett sådant här upplägg 
och han blir att räkna med. 
Barfota runt om, säger Brian 
Jörgensen i stallet.

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Mascarpone Doc, P. Karlsson 1%
– Hästen avslutade bra senast 
i skymundan och håller bra 
form. Han har fått ett perfekt 
utgångsläge och ska vara med 
där framme för att kunna göra 
sig gällande här. Jag tycker att 
han är en liten luring på läget 
och jag ändrar ingenting, 
säger Åke Lindblom.

2 S.G.Flying Diaval, K. Haugstad 0%
– S.G.Flying Diaval galoppe-
rade från start senast och han 
har inte haft marginalerna med 
sig på slutet. Gången innan var 
han bra och han tränar på som 
han ska. Hästen är på gång 
och vi ändrar inget, säger 
Kenneth Haugstad.

3 Solkattens Chiron, J. Kon. 66%
– Han har tänt till ordentligt 
sedan han började tävla utan 
skor. Han känns fortsatt 
jättefin i träningen och 
spåret är jag nöjd med även 
om han inte är så snabb från 
start. Jag tror på Solkattens 
Chiron igen och ändrar inget, 
säger Tomasz Wisniewski.

4 East Doris, E. Leo 9%
– East Doris var riktigt bra 
senast i ett stenhårt lopp och 
hon hängde på mycket bra. 
Hon utvecklas hela tiden och 
det finns en hel del kvar att 
göra med henne vad det gäller 
utrustning och balans. Med 
tanke på senaste insatsen och 
vad hon har presterat innan 
ska hon räknas, inga ändringar 
är planerade ännu, säger 
Emilia Leo.

5 Tale of Jacks, K. Widell 6%
– Galoppen senast kom 
oväntat, han är inte så osäker. 
Nu blir det skor runt om, men 
så vann han i Gävle och jag 
tycker inte att man ska räkna 
bort honom. Formen är fin, 
intygar Mikael Cedergren.

7 Edfromed, Å. Lindblom 0%
– Han startade i tisdags och 
snubblade till 500 meter 
föremål och hade krafter kvar 
i det läget. Detta är en jättefin 
häst som jag hoppas en del på 
och trots spåret så känner jag 
mig inte golvad. En outsider, 
säger Åke Lindblom.

8 Rothschild, R N Skoglund 0%
– Har jag haft ett tag och det 
är en stor och rejäl häst. Jag 
har fått förbereda honom som 
jag vill utan att har kört några 
banjobb. Det känns bra och 
jag tror på en bra prestation 
samtidigt blir det en test och 
spåret är ju ingen höjdare. Jag 
blir inte förvånad om vi är 
bland dom tre. Han kommer 
att tävla med skor, öppet 
huvudlag och vanlig vagn, 
säger Hans R Strömberg.

10 Dream Kåsgård, Ö. Kihlstr. 11%
– Var bra senast och han 
håller mycket bra form. Han 
låg sist senast och avslutade 
starkt i skymundan. Klaffar det 
för honom så vinner han lopp 
snart. Inga ändringar, säger 
Kenneth Haugstad i stallet.

RANKNING
			4	Sanda	Love
		8	Bar.	Hooves
		2	Greyh.	Boko
			1	Amazing	Chase
		9	Bag´s	Simoni
		10	Raket	Brodde
		5	Listas	Manboy
	11	Al´s	Espresious
  3 Riki d’Asolo
  7 Lightning N.O.
12 A. Vagaboy
  6 Elegant Ås

RANKNING
			6	Uppohoppa
		5	Rache	H.B.D.
		3	Whiskey	A.
			4	Urban	Kronos
		8 Monfalcone
  2 Only One W.
  1 Donatella C.
  7 Wollafur 

RANKNING
	11	Eppur	Si	M.
12	Dolorosa	Am
		3	Legacy	H.H.
			7	Rise	Again
		9	Henrik	Greenw.
		10	Diamond	is	R.
		6	Bankrobber
			2	Cognac	Sisu
5 Color Him Father
  4 Justice Rhyme
  1 Cash
  8 My Little S.

RANKNING
	6	Dictionary
	10	Vichy	Grif
		4	Je	t’Aime	Lucky
			3	Ottens	Dibaba
		2	Indian	Front
	12	Vikens	F.
		8	Zenita	Kronos
  7 Vis Dell’Olmo
  5 Barbouze L.
11 O.M. Don´t Cry
  1 Cikoria Frazer
  9 Fideli Star

RANKNING
	10	Making	Love
		4	Zio	Tom	Jet
			7	Cuba	Libre	Ice
		8	Pampalo
			6	Andre	Ward
		3	Rodick	Broline
  9 Trovatore
  1 Tengil Face
  5 Tim Frontline
  2 Bjarne B.

RANKNING
			3	Solkattens	C.
	11	Speedy	Tilly
		6	Kent’s	Laddie
			2	S.G.Flying	D.
		5	Tale	of	Jacks
			8	Rotschild
		4	East	Doris
	10	Dream	Kåsg.
  9 Borups S.
  7 Edfromed
  1 Mascarpone D.

 WTIDSRANKEN: 12,6: 
4 Sanda Love. 13,3: 6 Elegant Ås. 
13,4: 3 Riki d’Asolo, 11 Al’s 
Espresious. 13,5: 12 Alvena Vagab.

 WTIDSRANKEN: 13,4: 
1 Donatella Center. 13,5: 2 Only One 
Winner. 13,6: 5 Rache HPD. 13,7: 
8 Monfalcone. 13,8: 7 Wollafur.

 WTIDSRANKEN: 14,7: 
12 Dolorosa Am. 14,9: 11 Eppur Si 
Muove. 15,2: 9 Henrik Greenwood. 
15,4: 5 Color Him Father.

 WTIDSRANKEN: 13,8: 4 Je 
t’Aime Lucky. 14,2: 9 Fideli Star. 
14,3: 10 Vichy Grif. 14,6: 3 Ottens 
Dibaba. 14,7: 1 Cikroia Frazer.

 WTIDSRANKEN: 14,9: 
8 Pampalo. 15,1: 7 Cuba Libre Ice. 
15,4: 4 Zio Tom Jet. 15,5: 9 Trova-
tore. 15,8: 10 Making Love.

 WTIDSRANKEN: 13,9: 
3 Solkattens Chiron, 5 Tale of 
Jacks. 14,4: 8 Rothschild. 14,7: 
6 Kent’s Laddie, 10 Dream Kåsgård.

V86
• ̊ BY OCH ØREBRO P˚ ONSDAG

FÖRLÄNGER SEGERSVITEN?
3	Solkattens	Chiron	(avd	6)	
har	övertygat	stort	på	sistone.

TV˚
TROLIGA

FREDRIK 
EDHOLM

ESKIL
HELLBERG

Wilhelm	Paal	låter	positiv.


