V75

XXXDAG XX MÅNAD 20XX
V75-3

1 640 meter, auto

V75-4

1 640 meter, auto

V75-5

3

2 640 meter, auto

V75-6

2 640 meter, auto

V75-7

2 140 meter, auto

Given etta trots spåret

Spetsfavoriten får tipset

HH Här är det
RANKNING
nog många
6 Dallas Brick
som vill vara
5 Global Utopia
10 Victoria Lane
med från
start. 6 Dallas 1 Gambit Brodde
3 Viking Brodde
Brick är
4 Betting Rebel
riktigt snabb
7 Look Håleryd
och kommer
8 Macelleria
han till spets 12 Marcello Wibb
– vilket vi tror 2 Iglesias Boshoeve
– så är det
11 Raja Piraya
hästen att slå
9 All in a Dream
för övriga.
5 Global Utopia från samma stall
är tidig och blir det hårt tempo så
kan formstarka 10 Victoria Lane
komma in i matchen till slut.

Sätter killarna på plats

HH 5 LespeRANKNING
ranza gick
5 Lesperanza
oerhört bra
10 Antonio Trot
senast efter
3 Island Life
6 Master Crowe
tävlingsvila
7 Hawk Cliff
och enligt
11 Great King Wine
rapporterna
2 Mr Lindy
har hon tagit
1 Bullyoung
loppet på bra
8 Sobel Conway
sätt. Hon har 12 He’s a Diffacolt
gått bra över
4 Flash Håleryd
lång distans
9 Jula Downton
i Frankrike så
den biten oroar inte. Givet streck.
10 Antionio Trot är distansgynnad
och har sett väldigt formstark ut
i de två senaste starterna.

Grym senast – givet bud

Helvass trio som gör upp

KOMMENTARER I SISTA STUND

KOMMENTARER I SISTA STUND

KOMMENTARER I SISTA STUND

KOMMENTARER I SISTA STUND

KOMMENTARER I SISTA STUND

HH 8 Day or
RANKNING
Night In har
8 Day or Night In
öppnat
5 Bahia Quesnot
säsongen
1 Whitehouse Express
3 Lionel N.O.
mycket starkt
4 Montdore
och spurtade
2 Probo O.P.
riktigt bra
7 Testimonial O.K.
som fyra i
10 Baron Gift
Olympiatravet 6 Going for Gold Zaz
senast. Med
ett bättre läge hade det varit ett
spikförslag enligt oss. 5 Bahia
Quesnot spurtade också bra
i samma lopp som tipsettan senast
och är van att stångas mot bra
hästar. Dessa två på kupongen
känns som ett bra lås!

1 Whitehouse Express, Ö. Kihlström

15%

1 Gambit Brodde, C. Lugauer

18%

– Han är riktigt på gång och kuskarna
har varit väldigt nöjda med honom i
de två senaste starterna. Det känns
som om det är den gamle Whitehouse
Express igen och nu fick vi ett perfekt
startspår på en distans som är bra för
honom. Whitehouse Express har
också bra hovar nu och till den här
starten rycker vi alla fyra skorna,
informerar Daniel Redén.

– Gambit Brodde felade bort sig
senast och formen är riktigt bra trots
missarna på slutet. Han är inte så
tokig bakom bilen och vi hoppas på
ledningen och i sådana fall ska han
ha vinstchans. Vi kommer att korta
checkremmen lite till den här starten,
annars inga ändringar, säger Markus
Waldmüller i stallet.

8%

– Är kanske lite svårbedömd efter
galoppen senast, men han känns fin
i jobben och vi tror att formen ska
vara bra. Han har fått ett bra läge och
kanske vara ett litet skrällbud om det
stämmer, säger Anton Sverre i stallet.

2 Probo O.P., W. Paal

– Han var inte på topp i Kalmar
senast men min förhoppning är att
han ska vara lite vassare på lördag.
Normalt sett ska han ha bra chans att
vara bland de tre här och det blir
barfota igen, säger Wilhelm Paal.

3 Lionel N.O., G. Antonsen

16%

– Jag tycker att formen känns bättre
och bättre och nu fick vi ett bra spår.
Han har behövt de senaste loppen
i kroppen efter en liten paus. Med
tanke på att de värsta konkurrenterna fick sämre spår känner jag mig
inte slagen, säger Göran Antonsen.

5%

4 Montdore, C. Eriksson

– Montdore vann på bra sätt i Kalmar
senast och formen är klart bra. Det är
några bra emot nu men vi hoppas
ändå att han ska kunna vara bland de
tre-fyra främsta igen. Barfota runt
om, säger Brian S Jörgensen i stallet.

5 Bahia Quesnot, J. Guelpa

25%

Spurtade jättebra som trea bakom
Propulsion och Handsome Brad
i Olympiatravet. Givet segerbud!

6 Going for Gold Zaz, N. Westerholm

2%

– Han vinner ju inte lopp så ofta
numera, men han visade bra form
senast och känns fortsatt bra. Det är
inte det tuffaste Guldloppet och en
outsider kan det vara. Barfota bak
igen, säger Kevin Svedlund i stallet.

7 Testimonial O.K., B. Goop

3%

Italienare som är segerlös efter fem
starter i år och kan hamna på vingel
hrifrån. Känns inte som något hett
bud trots Goop i sulkyn.

8 Day or Night In, J. Untersteiner

23%

Läs vad Johan Untersteiner tror om
chanserna på annan sida.

9 Double Exposure, D. Redén
STRUKEN!

10 Baron Gift, R. Svanstedt

–%
3%

– Han gick ett bra slutvarv senast
och tog lite på hästarna framför. Vi
siktar på finalerna i Silverdivisionen
under Elitloppshelgen och skulle han
nå en pallplats här blir jag mer än
nöjd, säger Rickard Svanstedt.
WWTIDSRANKEN: 10,5: 5 Bahia Quesnot. 10,6: 8 Day or Night In. 11,0:
10 Baron Gift. 11,4: 6 Going for Gold Zaz.

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

ÅLDERSGRÄNS FÖR SPEL
ENLIGT LAG: 18 ÅR

2 Iglesias Boshoeve, B. Goop

3 Viking Brodde, Ö. Kihlström

3%

21%

– Viking Brodde gör det bra varje
gång. Nu är det en ovan distans men
jag tror att den ska fungera bra. Jag
tycker att hästen duger i klassen och
är en av de som ska räknas, säger
Clas-Göran Björkroth i stallet.

4 Betting Rebel, U. Ohlsson

4%

– Han var väl inte helt tom i mål
senast, men det här är ett tuffare
lopp och det behövs mycket klaff om
vi ska kunna segersrtrida. Hästen är
väl bara aktuell om man streckar
många hästar, säger Ulf Ohlsson.

5 Global Utopia, E. Adielsson

14%

– Det blir första starten efter vila men
hon har skött jobben på bra sätt. Jag
tror inte att det blir några ändringar
och chansen är svårbedömd med
tanke på uppehållet, säger ClasGöran Björkroth i stallet.

6 Dallas Brick, J. Kontio

22%

– Dallas Brick hade ju inte startat
på ett tag innan förra loppet och var
jättefin då han vann direkt på en
bra tid. Han ska ju inte vara sämre
den här gången och han kommer
säkert att sluta långt framme. Det
blir mest troligt barfota igen, säger
Clas-Göran Björkroth i stallet.

7 Look Håleryd, P. Untersteiner

4%

8 Macelleria, R. Malmqvist

0%

Läs vad Peter Untersteiner tror om
chanserna på annan sida.

Han har visat jättebra form i flera
starter. Men utgångsläget grusar
förhoppningarna avsevärt och han är
inget tidigt bud i våra ögon.

9 All in a Dream, T. Uhrberg

1%

– Hästen kändes fin i ett jobb i torsdags och jag tror att formen är så bra
den kan vara. Här måste han köras
lite på chans och får han rygg på
ledaren eller tredje invändigt kan han
vara en outsider, hamnar han längre
bak blir det svårare. Vi ska köra
honom barfota runt om för första
gången i karriären på lördag, säger
Stefan Axelsson.

10 Victoria Lane, J. Lövgren

10%

– Hon hann inte fram i ett taktiklopp
senast. Victoria Lane är ett fint sto
men från det här utgångsläget
behöver hon överpace och klaff med
positionerna. Det blir inga ändringar,
säger Joakim Lövgren.

11 Raja Piraya, C. Eriksson

3%

– Hästen gjorde ett bra lopp senast
från utvändigt ledaren och känns bra
i träningen. Men kombinationen
bakspår och kort distans gör att vi
inte kan vara alltför optimistiska
gällande Raja Pirayas chanser, säger
Brian S Jörgensen i stallet.

1 Bullytoung, D. Pieters

1%

2 Mr Lindy, P. Ingves

1%

– Har suttit fast i två V75-lopp i rad
och formen är bra. Han kan inte
utnyttja spåret, men distansen är en
fördel och skulle det lösa sig är det
inte omöjligt att han kan dyka upp på
en plats, säger Brian S Jörgensen.
– Jag var jättenöjd med honom
senast och formen är på topp.
Kusken får lägga upp taktiken som
han vill, men jag är inte främmande
för att han kör i spets. Mr Lindy har
gått bra på distansen förut så den är
inget bekymmer. Vi byter troligen till
ett norskt huvudlag den här gången,
säger Veijo Heiskanen.

3 Island Life, C. Eriksson

16%

– Spurtade vasst senast och formen
är på topp. Läget är bra och distansen likaså. Jag tycker att han är värd
att passa den här gången och det blir
troligen inga ändringar på honom,
säger Brian S Jörgensen.

4 Flash Håleryd, U. Ohlsson

1%

– Hamnade långt bak i kön senast
och gjorde vad man kunde begära.
Han har ett bättre läge nu och kanske
kan vara trea-fyra om det stämmer.
Ingen ändring, säger Ulf Stenströmer.

5 Lesperanza, B. Goop

51%

– Var jättebra senast och jag tror
att hon kan ha gått framåt ytterligare med det loppet. Eventuellt kan
det bli jänkarvagn den här gången,
säger Anton Sverre i stallet.

6 Master Crowe, K. Oscarsson

11%

– Jag har haft på känn att han ska
vinna snart och senast var det dags.
Hästen är i jättebra form och har
visat att han duger på V75. Jag
känner mig inte helt slagen och vi kör
barfota igen, säger Petri Puro.

7 Hawk Cliff, Ö. Kihlström

7%

8 Sobel Conway, P. Untersteiner

0%

9 Jula Downton, C J Jepson

1%

– Han gör sällan ett dåligt lopp och
såg fin ut i veckans jobb. Den långa
distansen klarar han fint men spåret
kan göra att det blir svårt att komma
till. Löser det sig kan han dyka upp
bland de tre. Inga ändringar, säger
Clas-Göran Björkroth i stallet.
Läs vad Peter Untersteiner tror om
chanserna på annan sida.

– Han gick bra efter galoppen senast
och är inte så tokig. Distansen är ny
för honom men jag tror inte den
kommer att vara något problem. Han
kommer att tävla med skor som
senast, säger Ulf Stenströmer.

10 Antonio Trot, J. Kontio

7%

– Han har gjort två riktigt bra lopp
efter vila och borde vara ytterligare
förbättrad med dessa lopp i kroppen.
Antonio Trot trivs på långt och jag
tror på en framskjuten placering. Det
lutar åt barfota igen, säger ClasGöran Björkroth i stallet.

11 Great King Wine, S. Söderkvist

2%

– Great King Wine var jättebra efter
fel senast. Han har gått sin rutinjobb
efter år och formen verkar finnas där.
Till den här starten byter vi ut sulkyn
till en svensk jänkarvagn. Den långa
distansen tycker jag är en fördel,
säger Admir Zukanovic.

HH 6 Whipped RANKNING
Eggs hade
6 Whipped Eggs
uppvisning på 8 Gustavson Be
4 Pane Vino
Åby senast
och gjorde sitt 1 Bear Hope
10 Randemar R.D.
bästa lopp
3 Panamera
i karriären.
Zio Tom Jet
Trivs på länge 9
7 Mellby Club
distanser och 11 Powderfinger
kan ta andra
12 Västerbo Tristan
raka om han
5 Victory Lee
är lika fin.
2 Höwings Unbeatable
8 Gustavson
Be har skyhög segerprocent och gör
inte långresan för att jaga slantar
utan är ute i angeläget ärende.
4 Pane Vino var fin senast i ny regi.

1 Bear Hope, B. Goop

13%

– Bear Hope var jättebra efter vila
senast och kan nog vara ännu bättre
på lördag. Distansen har han vunnit
på och skulle han hålla upp ledningen
tror jag att han blir riktigt farlig på
lördag. Han känns klart intressant,
säger Anton Sverre i stallet

2 Höwings Unbeatable, S. Söderkvist

1%

– Höwings Unbeatable möter tuffa
hästar, men är inte så tokig själv och
formen är fortsatt i stigande. Det blir
kanske svårt att vinna loppet men en
bra slant finns inom räckhåll. Han
tävlade barfota runt om senast och
det blir samma balans denna gång,
säger Brian S Jörgensen i stallet.

3 Panamera, J. Sjunnesson

8%

– Var jag nöjd med senast på V75
och som det känns är formen likvärdig. De andra ska vara långsamma
om vi ska någon spetschans, så det
tror jag inte. Jag brukar alternera lite
mellan can’t see back-muffar och
norskt huvudlag och det blir troligen
det förstnämnda den här gången.
Stämmer det med resan är han nog
inte helt borta, säger Ola Karlsson.

4 Pane Vino, C. Eriksson

12%

5 Victory Lee, A. Kolgjini

3%

Pane Vino debuterade för Marcus
Lindgren senast och vann på 1.13,8
över lång distans. Han borde inte
vara sämre med det loppet i kroppen
och måste tas på allvar.

– Han kändes jättebra fram till
galoppen senast och formen är bättre
än raden. Det blir inga ändringar och
han har gått bra på 2 640 meter
förut. Victory Lee kan nog sluta långt
framme, tror Adrian.

6 Whipped Eggs, Ö. Kihlström

23%

7 Mellby Club, J. Kontio

14%

– Whipped Eggs var jättebra vid
segern senast och det finns inget
att anmärka på efter det loppet.
Distansen är en fördel och han
måste vara en av de som ska
räknas. Det finns ingen anledning
att ändra på något inför detta, säger
Brian S Jörgensen i stallet.

– Mellby Club blev generad till galopp
senast och vi få ta nya tag här.
Formen ska det inte vara något fel på
och det är en passande distans för
honom. Han borde kunna räcka en bit
och det blir barfota fram åtminstone,
säger Clas-Göran Björkroth i stallet.

8 Gustavson Be, V. Gentz

13%

Vinnartyp som vann trots galopp mitt
i loppet på Jägersro i slutet av
februari. Är ute i angeläget ärende
och kan absolut slåss om segern om
det löser sig vettigt från läget.

23%

3 Campo Bahia, C. Lugauer

39%

4 Evaluate, Ö. Kihlström

21%

– Har varit jättefin i årets starter. Vi
kommer att värma med jänkarvagn
och därefter tar vi beslut om vi
använder den eller inte. Min är bra,
med rätt resa har jag förhoppningar
om att ge dem en match. Skor runt
om, säger Svante Båth.

– Vad ska man säga, det är en
superbra häst helt enkelt. Även om
det är ett par tuffa emot tror jag att
han vinner loppet. Han gick jobb
i måndags där Conrad testade
honom med urryckare för första
gången och det fungerade bra och
det blir enda ändringen till den här
starten. Men det är ju inte säkert
att han behöver använda dom,
säger Markus Waldmüller i stallet.

– Har vunnit enkelt med krafter
sparade i varje start för oss så det
här ska bli mycket spännande. Vi har
inte gett upp trots hårt motstånd.
Skor runt om, öppet huvudlag och
USA-sulky, säger Stefan Melander.

5 Brothers N.Arms, K. Oscarsson

4%

6 Baritone Artist, R N Skoglund

0%

7 Townshend Broline, P. Untersteiner

1%

8 Zephyr Kronos, D. Redén

1%

9 Ferrari Sisu, M. Elias

1%

10 Zeus Bi, J. Untersteiner

0%

– Jag tror inte han har hårdheten för
att räcka till vinst ännu men han gör
säkert ett fint lopp. Det blir barfota
runt om och en USA-sulky, säger
Stefan Melander.

– Var nöjd med honom i försöket då
han trots en väldigt tuff öppning hade
krafter kvar att gå till slut. Egentligen
det första loppet han fått i kroppen
det här året. Öppet huvudlag, ryckhuva med fast bomull, barfota bak
och svensk bike igen. Det tuffast möjliga motstånd, men jag blir inte
förvånad om han är bland dem tre,
säger Markus B Svedberg.
Läs vad Peter Untersteiner tror om
chanserna på annan sida.

– Det är den i särklass svåraste häst
jag haft i träning. Han gjorde det bra
som tog sig till final. Han är som sagt
svår och får han ett gruskorn på sig
galopperar han. Jag kör själv för att
försöka hitta några nycklar till
honom. Han har kapacitet som
räcker, säger Daniel.

– Han fick ingen lätt väg i kvalet och
gjorde det jättebra med tanke på
löpningsförloppet. Svårt nio behöver
inte vara fel och det blir jänkarvagn
på honom. Kan säkert dyka upp bland
de fem, tror Markus Waldmüller.

6%

11 Powderfinger, J. Untersteiner

1%

– Han gjorde det bra som tog sig till
final och var fin i ett jobb i lag med
Zeta Wise As i torsdags. Men även
för honom är det pengar som gäller
i första hand, säger Fredrik Linder.

12 Västerbo Tristan, J. Westholm

1%

11 Night Rhythm, K. Haugstad

0%

12 Derby Simoni, K. Eriksson

0%

Läs vad Peter Untersteiner tror om
chanserna på annan sida.
Läs vad Peter Untersteiner tror om
chanserna på annan sida.

WWTIDSRANKEN: 12,3: 6 Dallas
Brick. 12,9: 10 Victoria Lane. 13,1:
3 Viking Brodde. 13,2: 1 Gambit Brodde.

WWTIDSRANKEN: 12,9: 5 Lesperanza. 13,1: 7 Hawk Cliff. 13,2: 6 Master
Crowe, 8 Sobel Conway. 13,3: 10 An Trot.

WWTIDSRANKEN: 13,8: 3 Panamera,
4 Pane Vino, 6 Whipped Eggs. 14,3:
7 Mellby Club. 14,6: 1 Bear Hope.

1%

2 Attraversiamo, E. Adielsson

10 Randemar R.D., P. Untersteiner

Läs vad Johan Untersteiner tror om
chanserna på annan sida.

12 Marcello Wibb, J. Untersteiner

– Var väldigt bra i försöket, det känns
som att han har hittat en växel till.
I det här sällskapet är ett fjärde-femte
pris en seger. Barfota runt om och
USA-sulky, säger Stefan Melander.

5%

Vann väldigt lätt senast och var
förbättrad på barfotabalans. Han kan
få ett bra rygglopp härifrån och skall
ses som en outsider.

– Han är i kalasform men från det här
spåret går det inte att ha stora
förhoppningar och vi får jaga en bra
peng. Det blir barfota igen och till den
här starten åker jänkarvagnen på,
berättar Stefan Persson.

1%

8%

1 Thrust Control, B. Goop

9 Zio Tom Jet, C J Jepson

– Allt verkar bra med honom men det
blev ju inte det utgångsläge vi hade
önskat oss då vi anmälde hit. Med ett
framspår hade jag kunna tro på en
bra placering men nu tror jag inte att
Västerbo Tristan är något för spelarna. Vi kör barfota fram den här
gången, säger Peter Synnerfelt.

12 He’s a Diffacolt, S. Persson

HH Finalen
RANKNING
i Kungapoka3 Campo Bahia
len är dagens
4 Evaluate
2 Attraversiamo
huvudnummer. 3 Campo 5 Brothers N.Arms
1 Thrust Control
Bahia har
11 Night Rhythm
varit strå6 Baritone Artist
lande i årets
8 Zephyr Kronos
starter och
9 Ferrari Sisu
stallet låter
10 Zeus Bi
väldigt
7 Townshend Broline
påställt och
12 Derby Simoni
tror på bra
chans. Ledande 2 Attraversiamo
och jänkaren 4 Evaluate är två
mycket tuffa motståndare och med
tre streck klarar man sig långt.

– Det är en fin häst som är på väg
uppåt. Jag har förhoppningar på
Night Rythm framöver, här gäller det i
första hand att försöka få fina penar
med honom, säger Daniel Redén.
Finalplatsen en framgång. Är knappast något för vinnarspelarna.
WWTIDSRANKEN: 12,1: 3 Campo
Bahia. 12,5: 6 Baritone Artist, 8 Zephyr
Kronos. 12,6: 2 Attraversiamo.

