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SPELAR
DU FÖR 

MYCKET?
m Hos Stödlinjen får du som 
spelar hjälp att ändra dina 
spelvanor genom stöd, tips 
och råd. Du som är anhörig 
kan också få stöd.
STÖDLINJEN: 020-81 91 00

V75

Norsk framgång att vänta
HHHHärHlutarH

detHåtHattH
norskeH
5 RappnorH
medHOleHJohanH
ÖstreHparkerarH
iHspetsHtidigtH
ochHiHdenH
positionenH
bordeHhanH
kunnaHenH
1.25-tidHochHdåH
kanHdetHblirH
tufftHförH
hästarnaHpåH
tilläggHattHhinnaHfram.HSpikförslag.H
11 Guli RubinHärHvärstHemot?

Startsnabb och formstark
HHHDetHkanHgåH

undanHfrånH
börjanHmedH
fleraHstart-
snabba.HMenHH
3 B.B.S.PoetryH
ochH5 Zanzi-
bar Wise AsH
ärHnogHdenH
snabbasteH
duonHochHbådaH
kuskarnaHlärH
varaHoffensiva.H
DenHsenareHvannHtrotsHenH1.08-öpp-
ningHpåHfullHvägHsenastHochHtippas.HSåH
finHsom 6 Bizzi BlizzHvaritHpåHslutetH
måsteHhonHocksåHräknas.

Vi tar en Falcon på lördag
HHH7 Falcon 

AmHgjordeHdetH
braHliteHiH
skymundanH
somHfyraH
senastHpåHenH
vassHtid.HNuH
harHhanHettH
springspårH
ochHviHtrorHattH
hanHkanH
kommaHtillH
spetsHochHiHdenH
positionenHkanHhanHbliHsvårHattH
kommaHtillHtalsHmed.H10 Hulk BokoH
harHvaritHrejälHiHnyHregiHochHnuHskaH
manHtestaHköraHbarfotaHruntHom.

Läget talar för Ringostarr
HHH2 Ringos-

tarr Treb ochH
4 Pastore BobH
ärHbådaH
väldigtHraskaH
frånHstart.HViH
anarHattHdenH
förstnämndeH
harHliteHbättreH
spetschansH
ochHiHdenH
positionenH
måsteHhanHhaHtoppchansHattHvinnaH
loppet.HLöserHdetHsigHfrånHinnernHförH
1 SorbetHärHhanHenHallvarligHutma-
nareHochHävenH9 Trendy O.K.HkanH
varaHenHoutsiderHvidHhårtHtempo.

Formen, läget och Ørjan...
HHHViHtrorHattH4 

Urgent CallH
vinnerHspets-
kampen.HMenH
sedanHkommerH
ettHandraH
skedeHdärHdenH
somHärHförstH
frammeHavH
duonH3 Coo-
ganHochH
7 VicarioHkanH
fåHövertaH
kommandot.HViHläggerHvårHröstHpåH
attHÖrjanHKihlströmHlöserHdetHmedH
CooganHsomHsågHväldigtHformstarkH
utHvidHsegernHsenast.

V75-3� 2 140 meter, volt V75-5� 1 640 meter, autoV75-4� 2 140 meter, volt V75-6� 1 609 meter, auto V75-7� 2 640 meter, auto

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Läckra Lennart, R. Wilhelmsson 1%
– Han kan mycket men galopperar lite 
för ofta. Läget är bra och sköter han 
sig springer de inte ifrån honom i alla 
fall. Det kan eventuellt bli barfota bak, 
säger Robert Wilhelmsson.

2 Järvsöjerka, M A Djuse 1%
Lite för enkel för V75. Jagar pengar.

3 Nordby Kuling, O. Alsén 1%
– Satt fast med mycket sparat 
senast. Formen är bättre än raden 
men han är ojämn. Vi kör barfota för 
första gången och det är spännande. 
Med ett bra lopp är jag inte förvånad 
om han slutar trea, fyra, säger Olle.

4 Torpa Oda, U. Ohlsson 1%
– Visade bra form senast och får hon 
ett bra smyglopp kan hon vara 
trea-fyra även här. Inga ändringar på 
henne, säger Lovise Mohaugen.

5 Rappnor, O J Östre 31%
– Jag har haft lite problem med 
stallformen men nu känns hästarna 
uppåt igen och Rappnor ska vara 
lite bättre än senast. Vi tar inte 
spets direkt men jag hoppas kunna 
få överta efter en bit och är opti-
mist, säger Ole Johan Östre.

2 160 m:

6 Kringlers Viktor, J. Kontio 7%
– Var fin senast. Men det har blivit 
lite långt mellan starterna och det är 
värre emot nu. Skulle han dyka upp 
på en plats är det bra. Inga ändringar, 
säger Jens Kristian Brenne.

7 Sundbo Samuraj, R. Skoglund 1%
– Det gick fort senast och han fick gå 
lite för tidigt. Han står bättre inne i 
loppet nu och får han spara speeden 
lite längre tycker jag att det är en out-
sider. Det blir första starten med 
rycktussar nu, säger Robert.

8 Fjord Jerka, C J Jepson 2%
– Jag var inte förvånad över insatsen 
senast, när hon är i form är hon 
kapabel. Hårt tempo gynnar henne, 
skulle så bli fallet tror jag på en 
platschans även för henne. Ingen 
ändring, säger Lovise Mohaugen.

9 Bossum Faksen, Ö. Kihlström 10%
– Jag var nöjd med hans avslutning 
senast och formen blir bättre för 
varje start. Jag tycker att han ska ha 
bra chans att vara bland de tre mot 
dessa, säger Jan Roar Mjölneröd.

10 Don Viking, O A Lindqvist 5%
Mycket stark insats vid segern 
senast. En rysare på toppformen.

11 Guli Rubin, J. Westholm 11%
– Har haft fin form ett tag och gjorde 
det bra i fredags. Jag tycker att Guli 
Rubin ska vara med där framme 
också den här gången, säger Jörgen.

12 Demex, R N Skoglund 3%
Jämn och stabil en längre tid. Möter 
dock några som kan bli lite för svåra. 
Kan bli trea-fyra om det stämmer.

13 Backegubben, B. Karlsson 14%
– Har varit för lätt i balansen. Det blir 
fortsatt barfota bak, men lite tyngre 
balans fram. Den här gången är jag 
säker på att han sköter sig. Han är 
väldigt speedig och får vi bara vettiga 
ryggar så blir han farlig, en bra 
platschans åtminstone, säger Björn.
2 180 m:

14 Joker C.K., B. Goop 11%
Vass vid segern näst senast med 
Goop. Spurtstark och kan fälla 
samtliga trots utgångsläget.

15 Hammars Blixt, T. Jansson 1%
Nyttig form men står lite väl jobbigt 
till denna gång?

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Sweet Eddie, O A Lindqvist 4%
– Sweet Eddie var ju väldigt snabb 
efter galoppen senast och tussarna 
satt kvar i öronen. Formen är riktigt 
bra och jag är nöjd med läget då jag 
tror att han kan öppna bra. Även om 
det är många bra emot så tror jag på 
min häst med tanke på den form han 
visat. Han kommer att gå med samma 
utrustning och balans som senast, 
säger Thomas Claesson.

2 Yieldson, O. Kylin-Blom 5%
– Det är bra förutsättningar för 
honom men det finns många start-
snabba och det kan ändå bli svårt att 
spetsa. Bizzi Blizz är nog lite hetare 
av mina två för dagen. Inga ändringar, 
säger Claes Sjöström

3 B.B.S.Poetry, J A Björk 1%
– Kändes jättefin senast då hon 
tävlade barfota fram och det blir 
samma balans på lördag. Hon har 
skött jobben bra och grundplanen är 
att köra i spets. Helt borta ska hon 
inte vara, säger Jenny A Björk.

4 Wrongdoer, A. Eriksson 6%
– Insatsen senast var över förväntan 
och jag tror att han kan vara ännu lite 
vassare med det loppet i kroppen. 
Han kan öppna, men det är ju flera 
startsnabba i loppet och huvudsaken 
är att undvika dödens. Vi kommer att 
köra barfota bak nu och helt golvad 
är han inte, säger Peter Eriksson.

5 Zanzibar Wise As, A. Gocciadoro 54%
Vann på Solvalla senast på 1.13,6 
över medeldistans och var riktigt 
bra med tanke på att hon fick öppna 
på snabba 1.08 första 500. Kan bli 
svårstoppad på nytt.

6 Bizzi Blizz, C. Sjöström 15%
– Var otroligt fin senast och vann på 
ett rejält sätt. Det har gått lite långt 
mellan starterna, men målet har varit 
att ha henne på topp inför finalerna 
nästa helg. Löser det sig tror jag ändå 
på lite chans. Bizzi Blizz går som 
senast, säger Claes Sjöström.

7 Aha, J. Westholm 1%
– Det blev ett väldigt tufft lopp och 
det blir svårt att ta fjärde raka. Vi 
avvaktar lite med balansen men 
barfota fram blir det åtminstone. Han 
har trivts bäst i främre träffen, det är 
många snabba invändigt men jag 
hoppas och tror att han blivit lite 
kaxigare. Resan till Gävle blir inget 
problem, säger Gustav Hellman.

8 Chapuy, Å. Lindblom 0%
– Jag tycker att han gjorde ett bra 
lopp som trea senast och han är fint 
i ordning. Men från spår åtta vet jag 
inte vart vi ska ta vägen och han är 
inget för vinnarspelarna. Det blir 
samma balans och utrustning som 
senast, säger Åke Lindblom.

9 Rajah Silvio, B. Goop 9%
– Han gjorde en bra årsdebut senast 
men blev fast med sparat. Han är 
snabb ut, men det kan vara bra med 
bakspår då jag tror det blir körning. 
Inga ändringar och han är bland de 
tre med klaff, säger Anton Sverre.

10 Lexington Tooma, Ö. Kihlström 3%
Radat upp bra inastser i Norrland och 
har formen på topp. Möter helt annat 
motstånd nu och får jaga pengar.

11 Elcamino Dimanche, R. Bergh 0%
Läs vad Robert Bergh tror om chan-
serna på annan sida.

12 Twinkle Kronos, U. Eriksson 0%
Har fått ge sig från ledningen två 
gånger i rad. Får anfalla bakifrån nu, 
men seger känns väldigt långsökt.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Running Like Hell, L D Carlsson 3%
– Han har gått en gång i ledningen 
och vann då. Håller vi upp spets så 
vill jag nog köra där. Han var inte trött 
i mål senast, han ledsnade lite då jag 
släppte ner en häst framför oss helt 
enkelt. Det kan bli barfota och 
helstängt huvudlag som ändring, 
alternativt väljer jag bara en av 
växlarna, säger Lars D Carlsson.

2 Katinka, O A Lindqvist 1%
– Överraskade positivt senast och 
ska ha gått framåt med loppet. Hon är 
stabil och bör klara spåret och vi kör 
barfota runt om igen. Hon kan nog ha 
platschans, säger Thomas Claesson.

3 Au Gratin, U. Ohlsson 3%
Visat mycket bra form och tog enda 
segern med Ohlsson. Ett skrällobjekt.

4 Eicas, P. Lennartsson 2%
– Är en väldigt bra häst för klassen. 
Han är inte att lita på i voltstart men 
känns lugnare sedan han blivit 
kastrerad. Jag har förhoppningar att 
han sköter sig och felfri räknas han 
tidigt. Barfota runt om, eventuellt 
skygglappar och en svensk sulky, 
säger Stefan Melander.

5 Global Winner, J. Kontio 33%
– Var ju riktigt bra senast och det är 
en häst vi håller högt. Min känsla är 
att han grejar femtespåret och han 
borde vara med i segerstriden. 
Barfota fram igen, säger Clas-Göran 
Björkroth i stallet.

6 Lingbo Eivor, R. Pöllänen 1%
– Mina hästar har varit sjuka men 
hon kändes så pass bra i ett jobb 
förra veckan att jag ville prova här 
när det är hemmaplan. Vi har inte 
haft sådant här läge i voltstart men 
jag tror att hon öppnar bra. Jag är 
dock nöjd med pengar i det här 
gänget, säger Rauno Pöllänen.

7 Falcon Am, C. Sjöström 22%
– Hästen gjorde ett bra lopp senast 
och blev fyra från svårt läge. Jag 
vet inte hur snabb ut Falcon Am är 
i voltstart men han borde kunna 
öppna hyggligt åtminstone. Han 
borde räknas här, säger Claes.

8 Moschino Degato, M. Djuse 3%
– Han gick ett jäkligt bra lopp senast 
och ska ha fin form på lördag. Jag 
tycker inte att spåret är så dåligt när 
det handlar om voltstart och klaffar 
det kan han nog vara en bit fram. Det 
kan eventuellt bli norskt huvudlag nu, 
säger Marcus Lilius i stallet.

9 Lyckans Star, Ö. Kihlström 8%
– Han gick rejält på Åby senast och 
fick bara stryk av en väldigt bra häst. 
Han är i riktigt bra form och den av 
mina två i loppet som kan vara med 
i segerstriden. Jag ändrar inget, 
säger Stefan Arvidsson.

10 Hulk Boko, N. Westerholm 24%
– Han har gjort två starter för oss och 
vunnit båda på ett bra sätt. Han 
fungerar fint bakifrån och nu ska vi 
köra barfota runt om. Jag tycker att 
Hulk Boko ska räknas tidigt, säger 
Kevin Svedlund i stallet.

11 Ediego, R N Skoglund 0%
– Han fick ett dåligt läge och är inte 
lika snabb som Lyckans Star. Han får 
jaga pengar i första hand, säger 
Stefan Arvidsson.

12 Dream Weaver, U. Eriksson 0%
– Han är gynnad av att det är volt-
start men läget här är helt iskallt. Vi 
får vara nöjda om det blir pengar. 
Barfota fram, skygglappar och svensk 
sulky, säger Stefan Melander.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Sorbet, Ö. Kihlström 20%
– Sorbet avslutade jättebra i Finland 
senast och visade att formen sitter 
där. Han är snabbare från start än 
vad många tror och han har ett 
spännande läge. Det blir barfota igen 
och jag tycker att han måste räknas 
med vinstchans även om det är 
många snabba hästar utvändigt 
också, säger Pär Pergenius i stallet.

2 Ringostarr Treb, W. Paal 57%
– Vi var så klart väligt nöjda med 
honom senast då han vann på 
1.10,3 efter vila. Han ser ut att ha 
tagit loppet bra och med tanke på 
läget så tror jag på bra chans. Inga 
ändringar, säger Jerry Riordan.

3 Lucifer Lane, J A Nilsson 2%
– Han gick bra senast men satt lite för 
långt bak. Han fungerar på alla 
distanser och ska nog kunna växa in 
i klassen. Att vinna blir nog svårt. Inga 
ändringar, säger Thomas L Nilsson.

4 Pastore Bob, J. Untersteiner 9%
– Pastore Bob gick bra i skymundan 
i Finland. Nu fick vi bra spår men vi 
hart snabba hästar på insidan. Jag 
räknar med en bra prestation, säger 
Johan Untersteiner.

5 Workout Wonder, T. Kylliäinen 1%
– Han har känts klart uppåt i de 
senaste starterna och formen är 
fortsatt i stigande. Vi ska rycka 
skorna nu och det kan även bli ett 
helstängt huvudlga vilket han inte 
gått med tidigare. En outsider kan 
han vara, säger Jarno Kauhanen.

6 Baron Gift, R. Svanstedt 4%
– Baron Gift gjorde ett riktigt bra lopp 
i lördags och täta starter brukar vara 
ett plus för honom. Hästen gör inte 
bort sig, men spåret är lite väl långt 
ut opå vingen och kan ställa till det 
för oss, säger Rickard Svanstedt.

7 Speedy Foxy Vicane, K. Eriksson 3%
Fick ett vingelläge och får nog svårt 
att vinna loppet härifrån.

8 Zack’s Zoomer, P. Lennartsson 0%
– Han är kraftigt på väg upp i form 
och senaste loppet kan ni glömma. 
Här fick vi dock näst intill ett helt 
hopplöst läge för att räcka till vinst. 
Barfota runt om, öppet huvudlag och 
USA-sulky, säger Stefan Melander.

9 Trendy O.K., A. Gocciadoro 2%
Behövde nog loppet senast. Jättebra 
som tvåa bakom Readly Express 
i Östersund i fjol. Kan överraska.

10 Mindyourvalue W.F., R. Bergh 2%
Läs vad Robert Bergh tror om chan-
serna på annan sida.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Dennis de Castella, T. Jansson 2%
– Har gjort bra prestationer i V75 
men då har det bara räckt till femte- 
eller sjättepris från svåra lägen. Jag 
är nöjd med innerspåret, det blir inte 
spets men han får smyga med och 
försöka ta några till slut. Inga änd-
ringar, säger Ulrika Wällstedt.

2 Donners Am, P. Linderoth 10%
– Har känts jättefin i årets starter och 
har utvecklats. Vi har ett bra läge och 
jag tror inte att han gör bort sig. Inga 
ändringar, säger Per Linderoth.

3 Coogan, Ö. Kihlström 25%
– Coogan var sådär i comebacken 
men visade ju senast att han hade 
gått framåt med det loppet i krop-
pen. Han är snabb från start. 
Distansen är han ovan med, men 
jag tror inte att Daniel skulle ha 
plockat ut honom här om han inte 
trodde att det fungerade. Det blir 
samma utrustning och balans som 
senast och han måste räknas tidigt, 
säger Pär Pergenius i stallet.

4 Urgent Call, O J Andersson 16%
– Var bra senast. Han hade lite sirap i 
benen, som tanken var efter en 
månads uppehåll från tävlandet. 
Spåret blev fint för hans del då han är 
snabb ut. Vi laddar från start så får vi 
se om det blir ledningen eller inte. 
Kommer vi dit så är det enbart Vicario 
som är tänkbar att släppa till 
– annars så är tanken att köra i tät. 
Han ska vara en av de som räknas. 
Troligtvis barfota, säger Oskar J.

5 All Star, P G Norman 2%
– Han har gått tre lite skarpare jobb 
och känns fin. Han var bra efter vila 
i fjol och är inte sämre förberedd nu, 
men det behövs då det är tufft emot. 
Det ska bli spännande att se vart han 
står mot dessa. Troligen blir det 
barfota runt om, säger Peter G.

6 Havefunwithme, J. Untersteiner 6%
– Var jättefin igen senast och har 
gjort många bra lopp länge. Nu möter 
flera tuffa hingstar men hon känns 
fin och jag tror att hon kommer göra 
ett bra lopp igen, säger Johan.

7 Vicario, A. Gocciadoro 28%
Vunnit över lång distans i Italien och 
är kapabel när han får det att 
stämma. Givet segerbud.

8 Electrical Storm, M. Djuse 1%
– Är uppfräschad och kändes väldigt 
fin i veckans jobb. Det gäller att 
slinka ner någonstans, när han är på 
humör brukar han kunna gå rejält till 
slut. Jag tror på en bra insats. Skor 
bak nu, säger Marcus Liliius i stallet.

9 Fairplay Pellini, J. Kontio 1%
– Han var lite ringrostig senast och 
ska gå framåt med det loppet. Distan-
sen är en fördel och jag tror på en bra 
insats men har svårt att sätta in 
honom i loppet. Troligen inga änd-
ringar, säger Clas-Göran Björkroth.

10 M.T.Malkin, G. Wester 1%
Får tufft att segerstrida från bakspår.

11 Heading Reference, H. Skoglund 1%
– Han har fått två lopp och är nära 
toppformen. Men läget är dåligt och 
det är ett tufft lopp. Kör de på lite där 
framme kanske vi kan ha platchans 
och det blir inga ändringar jämfört 
med senast, säger Håkan Skoglund.

12 Eelis, B. Goop 7%
– Han gjorde ett bra lopp i Finland 
senast även om placeringen säger 
något annat. Läget drar ned chan-
serna, men Eelis är bra i ordning, 
säger Clas-Göran Björkroth i stallet.
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RANKNING
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  2 Donners Am 
11 Heading Reference
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 WTIDSRANKEN: 25,3: 14 Joker 
CK. 25,8: 11 Guli Rubin. 26,2: 15 
Hammars Blixt. 26.3: 8 Fjord Jerka.

 WTIDSRANKEN: 13,8: 5 Global 
Winner. 14,2: 2 Katinka. 14,6: 4 Eicas. 14,8: 
8 Moschino Degato. 14,9: 7 Falcon Am.

 WTIDSRANKEN: 10,3: 2 Ringostarr 
Treb. 10,8: 1 Sorbet, 6 Baron Gift. 10,9: 
7 Speedy Foxy Vicane. 11,2: 8 Zack’s Zoom.

 WTIDSRANKEN: 12,3: 1 Sweet 
Eddie. 12,4: 4 Wrongdoer, 6 Bizzi Blizz. 
12,5: 12 Twinkle Kronos.

 WTIDSRANKEN: 13,7: 12 Eelis. 
13,8: 3 Coogan, 10 MT Malkin. 14,1: 
8 Electrical Storm. 14,3: 6 Havefunwithme.


