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S˚ KØRS LOPPET
HH5HDinH

LymmelHär 
mycket 
rapp ut. 
2HBerntsH
Ulrike 
eller 
4HStaroH
Kippling 
testar för 
spets efter 
en bit. 
6HSandsjönsHEnzo tål att gå 
hela vägen och anfaller tidigt. 
9HLoquitoHStar börjar röra på 
sig på den borte långsidan? 

S˚ KØRS LOPPET
HH6HBecha-

melHär 
ganska 
snabb från 
start och 
konkurren-
terna borde 
ha respekt. 
4HJ.J.Hhar 
bra styrka 
och avance-
rar när 
tempot 
bedarrar. 10HTinaHGel brukar 
avsluta bra och gynnas om 
tempot är högt inledningsvis.

S˚ KØRS LOPPET
 HMånga är 

kvicka 
bakom 
startbilen. 
2HMissH
Pixel 
spetsar 
men 
7HAliciaH
Bore rusar 
tidigt till. 
Högt tempo 
är att vänta. 1HVichyHGrif 
söker sig tidigt ut i andra 
spår. 4HAlegraHB. sparar 
speeden?

S˚ KØRS LOPPET
 HFrågan 

är om 
2HTwiceH
Kronos 
går felfritt. 
Två försök 
bakom 
bilen har 
resulterat 
i dubbla 
galopper. 
5HMoaH
Margunn 
spetsar förmodligen inled-
ningsvis. 4HAlone övertar 
om han kommer tidigt?

S˚ KØRS LOPPET
HHH2HMajahH

Winner är 
stabil och 
sitter tidigt 
i spets. Får 
hon trolla 
bort en bit 
kan karriä-
rens första 
seger bli ett 
faktum. 
6HAlonsoH
Caesar 
vinner ofta 
och tål att 
göra en hel del själv.

S˚ KØRS LOPPET
HH1HGoldenH

RoadHkan 
öppna bra 
och kusken 
är intres-
sad av 
ledningen. 
11HLukasH
ZazHkom-
mer från 
strålande 
insats och 
i det här 
gänget är 
ett offen-
sivt upplägg att vänta.

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

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Jetset Onion, K. Christoffers. 12%
– Hästen har fin form och han 
har vunnit sina lopp bakifrån 
här på Bornholm. Han är 
snabbt ut och lär ju få en bra 
position från det här spåret. 
Det är svårt att värdera 
chansen och jag hoppas att 
han kan få med sig en fin 
placering. Han tävlar med skor 
i Bornholm, vi får se hur banan 
ser ut om vi rycker några skor, 
säger Lise Henriksen.

2 Bernts Ulrika, M. Elias 5%
– Var jättebra senast och hon 
var värd segern efter flera fina 
insatser. Hon tränar fint och 
fick ett perfekt läge och är 
ganska snabb från start. Jag 
tror att hon är långt framme 
igen och vi ändrar inget, säger 
Marcus Waldmüller i stallet.

4 Staro Kipling, S. Persson 3%
– Han har lite svårare att 
hänga med under sommaren 
när det går fortare i loppen 
och jag ligger lågt vad det 
gäller vinstchansen. Vi måste 
gambla på något sätt och det 
blir barfota runt om denna 
gång med risken att han kan 
bli lite rullig, men fungerar det 
hoppas jag på en skaplig slant, 
säger Lars I Nilsson.

6 Sandsjöns Enzo, J. Unterst. 29%
– Han vann på mycket bra vis 
näst senast och gick jättebra 
som femma i kvalet till 
Kungapokalen. Han möter 
annat motstånd nu och är 
medelsnabb från början. 
Sandsjöns Enzo är allround 
och jag hoppas och tror att vi 
är med i främre träffen, säger 
Johan Untersteiner.

7 Eclipse Am, A. Kolgjini 3%
– Eclipse Am var bra senast 
och han är fin i träningen efter 
det och har full form. Kort 
distans är väl inte hans bästa 
och han spåret är lite långt ut. 
Klaffar det och dom kör fort 
där framme finns chansen för 
han är tuff till slut, säger 
Simon Helm i stallet.

9 Loquito Star, C. Fiore 6%
– Honom är jag mycket nöjd 
med och han blir bättre och 
bättre. Jag siktar på V75 
i nästa månad och han måste 
ha lite mer poäng. Tyvärr fick 
vi bakspår igen och måste ha 
lite tur. Han är så pass att han 
ska räknas om det klaffar, 
säger Laura Myllymaa.

11 Verona Brodda, J. Lövgren 1%
– Verona Brodda håller fin 
form och tränar bra. Hon är 
snabb från start och start-
spåret är därför inte bra för 
hennes del. Hon måste ha 
mycket tur för att nå en 
tätplats. Inga ändringar, säger 
Bernardo Grasso i stallet.

12 Mellby Guard, P. Untersteiner 2%
– Han var ridtränad inför 
comebacken och gick bra 
i skymundan. Nu fick vi tyvärr 
tråkigt läge och det vill till ett 
under för att vi ska komma in 
matchen, säger Peter.

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Livinginmydream, K. Oscars. 1%
– Hon har fått ett optimalt 
läge. Hon ska smygas med och 
det är tuffare motstånd den 
här gången. Jag ligger lite lågt 
gällande vinstchansen och vi 
ändrar ingenting på henne, 
säger Kevin Oscarsson.

2 Lullaby S.I.R., N. Benzon 20%
– Han skulle ha startat för ett 
tag sedan, men var öm 
i sulorna och fick står över, det 
var absolut inget allvarligt. 
Hon känns fin och har ett bra 
läge och dte var därför jag 
anmälde och hon är ju lite 
uppanmäld. Det är första 
gången över lång distans och 
det tror jag ska vara ett plus. 
Hon tävlar med skor fram den 
här gången, barfota bak alltså, 
säger Anna Björlin.

4 J.J., C. Söderström 14%
– Har gått två fina lopp i år 
och känns jättebra för dagen. 
Det är passande distans och 
det känns som rätt lopp för 
henne. Jag kör framåt direkt 
och är optimistisk angående 
våra chanser. Barfota runt om 
igen, säger Carlos Söderström.

5 Lil Belinda, K. Haugstad 11%
– Hon har tävlat bra på slutet 
och kommer med fin form. 
Distansen klarar hon, men det 
är ingen fördel och hon ska 
bara smyga med och köras till 
slut. Loppet är bra och seger-
chansen bedömer jag som 
liten, men fina pengar ska det 
kunna bli. Nu åker jänkar- 
vagnen mest troligt på, säger 
Kenneth Haugstad.

6 Bechamel, Ö. Kihlström 20%
– Bechamel galopperade 
senast då hon touchade i 
ekipaget framför. Kusken var 
mycket nöjd med hur hon 
kändes och hästen är bättre 
än resultatraden. Lång 
distans är ett frågetecken 
samtidigt provar vi då det 
finns lite dåligt med lopp. Det 
blir sannolikt inga ändringar, 
säger Pär Pergenius i stallet.

7 Quite Nice, P. Lennartsson 5%
– Quite Nice har fått lopp 
i kroppen och formen är på 
väg uppåt. Lång distans är inte 
hennes bästa och hon ska 
köras i ryggar och med rätt 
lopp kan hon spurta vasst. 
Inga ändringar, säger Marcus 
Sundberg i stallet.

8 Sheilah Lahay, P G Norman 2%
– Svarade för ett starkt 
slutvarv senast i tredjespår. 
Hon känns fin i träningen och 
gillar distansen. Härifrån 
behöver vi klaff och tur. Jag 
tror på en bra insats så får vi 
se hur långt det räcker. 
Eventuellt får hon tävla i en 
jänkarvagn, säger Peter G.

11 Thelma de Galtigne, E. Adi. 16%
– Thelma de Glatigne spurtade 
bra senast och visade fortsatt 
form. Allt känns fint och med 
rätt resa kommer hon att 
avsluta bra igen, säger Anna-
Karin Rundqvist.

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Vichy Grif, P. Zadel 13%
– Hästen går inte från dödens 
och jag är mycket nöjd med 
läget. Vichy Grif är snabb från 
start och formen är bra, så 
med dessa förutsättningar 
måste jag tro på lite seger-
chans. Det blir inga ändringar, 
säger Sofia Aronsson.

2 Miss Pixel, S M Nilsson 0%
– Miss Pixel blev påkörd 
senast och det var en tätpla-
cering som försvann. Hon har 
haft problem att gå på upplop-
pet och har stannat så bort-
sett från galoppen så var det 
ett fall framåt. Hon tränar fint 
och har idealiska förutsätt-
ningar denna gång. Jag 
kommer att stänga in henne 
lite mera nu och sedan får hon 
tävla utan käk och jag ser 
henne som en outsider, säger 
Marcus Jönsson.

3 Pearl Face, M. Niklasson 1%
– Hon håller mycket fin form 
och starten senast kan vi 
glömma. Pearl Face gillar inte 
kladdig bana och sedan 
hamnade vi i fel ryggar och jag 
körde inget till slut. Hon känns 
jättefin och har passande läge 
och distans. Inga ändringar 
planerade, säger Markus 
Niklasson i stallet.

4 Alegra B., M. Elias 66%
– Hon svarade för en mycket 
stark prestation efter lång 
frånvaro senast och Conrad 
var mycket nöjd med henne. 
Hon var väl förberedd inför 
det loppet och ska med den 
loppet i kroppen gå fram 
ännu mer. Förutsättningarna 
passar bra och hon bör vara 
långt framme, säger Marcus 
Waldmüller i stallet.

5 Chiquitita Diablo, H. Larsen 2%
– Chiquitita Diablo var blek 
senast. Jag hoppas att hon 
ska fungera bättre nu och då 
kan hon vara trea, fyra, säger 
Peter Untersteiner.

6 Melissa Montoya, T. Mifsud 1%
– Hon håller bra form och 
galoppen senast tar vi inte så 
allvarligt på. Hon är rejäl och 
kort distans ska inte vara 
några problem för henne. Med 
klaff så ska hon kunna sluta 
långt framme i det här loppet 
och vi ändrar inget, säger 
Bernardo Grasso i stallet.

7 Alicia Bore, C. Fiore 12%
– Alicia Bore har varit väldigt 
bra på sistone och allt verkar 
bra i träningen så formen är 
intakt. Spåret är lite långt ut, 
som vanligt, samtidigt är hon 
snabb ut. Är hon lika bra igen 
så bör hon ändå ha bra chans 
och jag ändrar ingenting, 
säger Ulf Borekull.

10 Aqua de Vie, J. Henriksson 1%
– Aqua de Vie är nyttig och 
håller vettig form för dagen. 
Men hon måste ha lite hjälp på 
vägen och med tanke på 
bakspåret så blir det svårt att 
vinna loppet, säger tränaren 
Steen Juul.

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Mill Ultra, N. Benzon 3%
– Håller bra form och fick 
mycket passande förutsätt-
ningar. Han fungerar både 
i ledningen och i ryggar och det 
taktiska får Niclas bestämma 
och lägga upp. Jag har lite 
förhoppningar och ändrar 
inget, säger Jenny Eriksson.

2 Twice Kronos, U. Ohlsson 74%
– Han håller mycket bra form 
och tränar fortsatt starkt. Han 
har startat två gånger bakom 
bilen och galopperat i bägge 
så jag vet inte hur han kan 
öppna. Jag hoppas Ohlsson 
löser det och ser man vad 
hästen presterat på slutet ska 
han räknas. Inga ändringar, 
säger Petter Lundberg.

3 Xylona G.T., P. Lennartsson 2%
– Var mycket bra senast 
bakom en vass vinnare. Läge 
och distans är optimalt för 
henne och nu när hon är i så 
pass fin form så lägger vi på 
ett helstängt huvudlag och en 
jänkarvagn, det var länge 
sedan hon tävlade så, säger 
Marcus Sundberg i stallet.

4 Alone, Ö. Kihlström 12%
– Blev skrämd i omstarten 
senast och det blev fel. 
Gången innan var han riktigt 
bra och inte tom. Han känns 
jättefin och det är första 
gången över kort distans och 
det tror jag ska passa bra 
eftersom han är rätt kvick ut. 
Alone är bra för klassen, 
tanken är att han ska tävla 
barfota runt om för första 
gången, säger Pasi Aikio.

5 Moa Margunn, K. Widell 1%
– Hon var tveksam senast, 
men då hade hon bakspår och 
tog inte i riktigt någon gång. 
Känns fin i jobben och nu är 
det ett bra spår och Kaj får 
ladda. Moa Margunn är klart 
bäst i ledningen så taktiken är 
given. Jag ändrar inget och är 
smått optimist med henne, 
säger Gunnar Hermansson.

6 Scotch Brodde, K. Eriksson 3%
– Var jag mycket nöjd med 
senast och han avslutade bra i 
vida spår. Han har stabiliserat 
sig i år och han känns fortsatt 
fin i träningen och jag tror på 
en ny stark insats. Loppet ser 
öppet ut och det är positio-
nerna som kommer att avgöra 
mycket och jag ändrar inget, 
säger Stefan P Pettersson.

11 Anddontsayitsover, K. Oscar. 1%
– Har ingen riktig form tycker 
jag. Han är mycket gynnad av 
att gå i ledningen så utgångs-
läget är helt fel. Jag smyger 
med och ligger lågt och vi 
ändrar ingenting, säger Kevin.

12 Charlock Wiking, M. Jakobs. 3%
– Hästen gjorde ett mycket bra 
lopp senast och har nu fått två 
lopp i kroppen och han blir 
bättre och bättre. Men från det 
här spåret måste vi ha mycket 
tur och överpace för att 
komma in i matchen, säger 
Magnus Jakobsson.

TRÆNARKOMMENTARERNA

2 Majah Winner, B. Örberg 6%
– Hon gör bra lopp hela tiden 
och jag tycker att Majah 
Winner är förtjänt av en seger. 
Hon är inte på något sätt 
oärlig utan det har varit någon 
som varit bättre helt enkelt. 
Hon känns fin i träningen och 
andraspåret är inga problem. 
Jag tror hon är långt framme 
och vinner när som helst, 
säger Bo Örberg.

3 Hard Bargain, C. Eriksson 1%
– Hard Bargain har inte startat 
på ett tag och det har varit lite 
problem med honom. Nu 
känns han bra och tränar fullt 
godkänt. Men han lär behöva 
lopp i kroppen och jag väljer 
att ligga lite lågt den här 
gången och ändrar inget, 
säger Ronny Jönsson.

6 Alonso Caesar, J. Sjunnes. 35%
– Alonso Caesar känns 
bättre igen och han tränar 
bra. Han brukar göra fina 
lopp när han är i form vilket 
han verkar vara i så jag tror 
på en bra insats, dock kan 
jag inte motståndet så bra, 
säger Jan Pedersen.

7 Speedy Sallöv, H. Jonsson 1%
– Speedy Sallöv är nyttig och 
går bra varenda gång. Han 
känns fortsatt fin och jag 
tycker att loppet ser öppet ut 
på förhand. Positionerna 
kommer att avgöra mycket och 
jagär inte främmande för att vi 
är med där framme. Inga 
ändringar denna gång, säger 
Håkan Jonsson

9 Dream of Nature, S. Nilsson 26%
– Honom har jag tagit hem 
igen och han har fått träna på 
lite med intervaller. Han går 
lite på Joakims träning ännu 
och känns fin i jobben.  Dream 
of Nature gillar inte att vara 
bakom hästar och har vunnit 
sina lopp i ledningen så 
förutsättningarna är inte till 
hans fördel direkt. Jag kom-
mer att låta honom tävla utan 
käk den här gången, det blir 
inga andra ändringar, säger 
Staffan Nilsson.

11 Eagle Shot, L. Nimåler 2%
– Eagle Shot har sköra ben 
och vi får ta det lite försiktigt 
med honom. Nu har han 
kunnat starta på och han blir 
bättre och bättre hela tiden. 
Med tilläggen måste han ha 
tur och komma igenom och 
löser det sig så tror jag att han 
kan vara med där framme. Vi 
kör som vanligt i utrustnings-
väg, säger Per-Ola Olsson.

13 Dollar Boko, S. Persson 16%
– Dollar Boko är nog lite bättre 
i montélopp, men det finns 
inga bra lopp åt honom och då 
får han gå ut här. Formen är fin 
och loppet ser ju öppet ut. Är 
hästen bara frisk så är han 
inte sämre än någon annan 
i loppet. Vill Stefan ändra på 
något bestämmer vi det på 
tävlingsdagen, informerar 
Christian Drottmar.

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Golden Road, D S Jansson 2%
– Satt fast senast med en hel 
del sparade krafter. Han är 
bättre än raden och han 
tävlade barfota för första 
gången senats och jag har 
aldrig känt honom så fin. 
Distansen är hans bästa och 
han är kvick från start. Jag 
kan tänka mig att köra i spets. 
Det ser spännande ut och jag 
ändrar inget, säger Dick.

3 After Knight, K. Haugstad 2%
– After Knight har haft det lite 
tufft på sistone. Han har 
problem med travet från och 
till. Han är gynnad av voltstart 
då han inte stressar upp sig så 
mycket. Jag smyger med och 
hoppas på pengar och det blir 
vanlig vagn, säger Kenneth.

4 Captain Simcoe, P. Lennarts. 5%
– Han gick ett mycket bra lopp 
efter galopp senast. Han har 
kapacitet och tränar som en 
vinnare vilket han gjort länge. 
Men nu har han förtvivlat 
svårt att sköta sig så vi får 
kalla honom för en outsider, 
säger Markus Niklasson.

5 Luna Nera Doc, P. Karlsson 3%
– Var bra senast. Efter det 
loppet har hon åkt på en 
hovböld och är osäkert 
startande. Nu hoppas jag att 
den läker ut, då ser det 
spännande ut eftersom hon är 
snabb ut. Hon ska gå på 
innerspår och jag ändrar inget, 
säger Håkan B Svensson.

7 Dominator D.T., M. Jakobsson 1%
– Han har gjort en start efter 
en halsoperation. Jag var 
mycket nöjd med hur han 
avslutade efter en del trafik-
problem. Han känns jättefin 
efteråt och spåret är jag helt 
nöjd med då han är snabb från 
start. Med tanke på den 
positiva insatsen senast så har 
jag förhoppningar. Han är bäst 
barfota bak och så tävlar han 
nu, säger Rikard Lindh.

8 Dashing Kimberley, W. Kyl-Bl. 1%
– Är opererad i sina framknän 
och har bara gjort ett lopp 
efter det. Hon kommer att vara 
ännu bättre till den här starten 
och spåret ska inte vara några 
problem. Loppet ser öppet ut 
och jag blir inte förvånad om 
hon är med där framme, säger 
Sören Andriainen.

11 Lukas Zaz, K. Oscarsson 39%
– Var jag mycket nöjd med 
senast, han kändes riktigt 
bra. Han är lite stressad så 
det gäller att jag prickar rätt 
i starten. Han är snabb ut 
och klaffar det så laddar jag 
rejält. Jag tror att jag har 
bästa hästen, säger Kevin.

12 Sean Banan, Ö. Kihlström 18%
– han var inte helt bra senast 
och trivdes inte riktigt på 
banan. Vi provar sulky nu. Han 
känns fin i träningen. Jag 
kommer att utrusta honom 
med cant see back-kuddar för 
att få honom mer fokuserad, 
säger Patricia Gordin.
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V86
• JÆGERSRO OCH SOLVALLA P˚ ONSDAG

HÖG TID FÖR SEGER
6	Bechamel	(avd	2)	har	inte	
fått	till	det	i	år.	Nu	är	det	dags.
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