
3XXXDAG XX MÅNAD 20XX

ÅLDERSGRÄNS FÖR SPEL 
ENLIGT LAG: 18 ÅR

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

EXTRA V75

S˚ KØRS LOPPET
HHH5 Granit 

De La RoqueH
kanHöppnaHbraH
bakomHbilenH
ochHhöllHfartenH
starktHefterH
tuff HöppningH
senast.HDetHserH
utHattHbliHspetsH
efterHenHbit.H
HarH5 Granit 
de la RoqueH
tagitHloppetHbraHkanHsegernHkommaH
påHonsdag. 2 Qvidja’s AapoHavslu-
tadeHbraHsenastHochHfårHenHfinHresaH
iHfrämreHträffen.H

S˚ KØRS LOPPET
HHH5 Magic 

CashHfelfriHpåH
sistoneHochHdåH
harHframgång-
arnaHkommit.H
StällerHinteH
spåretHtillHdetH
blirHdetHoffen-
sivtHuppläggH
ochHhanHsitterH
troligenHtidigtH
iHspets.H9 Figh-
ting BaxH
avancerarH
underHslutvar-
vetHmedH15 Explosive MerlotHiHrygg?

S˚ KØRS LOPPET
HHH2 Rus CanH

ärHstabilHfrånH
börjanHochHhöllH
starktHfrånH
ledningenHmotH
Månprinsen 
A.M.Hsenast.H
SiktetHärH
inställtHpåH
spetsHigenHochH
dåHblirHhonH
svårfångad.H
15 Guli Tor ärH
vassHpåHspeedH
ochHsänkerH
många.

S˚ KØRS LOPPET
HHH2 Master de 

Pan kanHöppnaH
braHbakomH
bilenHochHUlf 
OhlssonH
kännerHvälHtillH
hästensH
egenskaper.H
Spetsfavorit.H
11 Yieldson 
harHgjortH
grovjobbetH
fleraHgångerHpåH
sistoneHochHtvingasHgöraHdetHigen.H
8 S.G.CharpentierHhamnarHpåHvingelH
frånHsittHspårHlängstHutHpåHvingen?

S˚ KØRS LOPPET
HHHIngenHtarH

normaltHsettH
enHlängdHpåH
1 Whitehouse 
Express. 
3 Michelang-
elo ÅsHhållerH
utHdeHövrigaH
ochHövertarH
troligenH
ledningen.H
IHspetsHärH
segerchansenH
stor.H9 Mr Golden QuickHsökerHdeH
rättaHryggarnaHframHtillHupploppetH
ochHärHvassHmedHdenHtypenHavHresor.

V75-3 2 140 meter, auto V75-5 3 140 meter, voltV75-4 2 140 meter, volt V75-6 1 640 meter, auto V75-7 2 140 meter, auto

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Boston Flip, S. Johansson 7%
– Läget passar bra för en invändig 
smygresa och det är pengar som 
gäller i första hand, säger Stefan.

2 Ovidja’s Aapo, J. Kontio 12%
– Qvidja’s Aapo var bra senast och 
han utvecklas hela tiden. Han tränar 
fint och fick ett bra spår. Vi hoppas 
och tror på en bra insats igen och 
han tävlar med samma utrustning 
som senast, säger stall Pekka Korpi.

3 Sherlock, D. Wäjersten 4%
Fin hängtid senast. Bara aktuell vid 
lite större gardering.

4 Classics Never Die, L-G Söderberg 2%
Fortfarande segerlös men ska ändå 
ses med platschans här.

5 Granit de la Roque, K. Oscarsson 61%
– Trampade av sig en sko innan 
loppet senast och förberedelserna 
blev inte bra. Nu svarade han för ett 
topplopp och höll farten storstilat. 
Han var fin dagen efter och känns 
bra i träningen. Han är stark, det är 
en häst som kommer att få en fin 
höst om allt går som vi hoppas. Han 
är snabb från start och inga änd-
ringar, säger Kevin Oscarsson.

6 Chic Summer, M P Djuse 1%
Måste höja sig minst ett snäpp.

7 Meves Vacanes, A. Eriksson 1%
– Var lite för laddad senast. Han gick 
ett bra lopp därefter och han känns 
klart fin i träningen. Det är en stark 
och rejäl häst som kommer att bli bra 
på sikt. Nu kommer jag att utrusta 
honom med skygglappar för att få 
honom mer koncentrerad. Jag tror på 
en bra insats, säger Peter Eriksson.

8 Qwartz, J. Westholm 5%
– Qwartz var inte bra senast och har 
tagit igen sig lite. Han tränar fint igen 
och var bra innan, men formen är 
svårbedömd. Spåret är långt ut och 
han är lite utlämnad här, säger 
Andreas Lövdal i stallet.

9 Boxer Shrimp, R. Bergh 4%
– Hon är under kraftig utveckling och 
att starta bakom bilen kommer vara 
ett stort plus. Jag känner mig inte 
slagen, säger Robert Bergh.

10 Maiken Tooma, J. Ivanov 0%
– Är nyttig och gör sitt varje gång. 
Hon möter ofta tufft motstånd och 
det gör igen. Jag smyger och hoppas 
kunna vara trea-fyra, säger Jevgeni.

11 Wild N.Crazy W.F., O A Lindqvist 2%
– Formen är bra men missgynnas 
kraftigt av läget. Att vinna blir svårt, 
säger Robert Bergh.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Actual Star, U. Ohlsson 16%
– Han galopperade senast i en trång 
situation. Han har en lite egen aktion 
samtidigt är han stark och rejäl. Han 
möter Magic Cash och den blir svår 
om han är lika bra som senast. Actual 
Star får jaga en bra placering bakom, 
säger Andreas Lövdal i stallet.

2 Stall Warning, P. Linderoth 1%
– Formen är bra men är ute i ett tufft 
lopp där det kommer att krävas 
mycket för att räcka. Han känns inte 
het, berättar Robert Bergh.

3 Lövdala Principito, E. Leo 4%
Lite för hårt emot, jagar en fin slant.

4 Orlando Triss, R N Skoglund 1%
– Håller fin form och är ute över 
passande distans. Han är kvick ut 
och bör kunna skaffa sig en bra 
position. Han vinner inte, jag är nöjd 
om han kan vara trea-fyra. Inga 
ändringar, säger Markus Pihlström.

5 Magic Cash, J. Kontio 59%
– Han vann väldigt lätt senast och 
han blir bara bättre och bättre. Allt 
ser ut som vanligt med honom i 
träningen och det är klart att vi har 
förhoppningar på honom igen. 
Magic Cash tävlar som senast, 
säger Clas-Göran Björkroth i stallet.

6 Miss Golden Quick, M A Djuse 1%
– Hon var bra i ett montélopp senast 
och hon börjar hitta formen igen och 
trivs i värmen. Allt ser bra ut i trä-
ningen och distansen klarar hon av 
utan problem. Till den här starten får 
hon tävla med ett norskt huvudlag, 
säger Mika Haapakangas.
3 160 m:

7 Flash Hammering, J. Westholm 1%
– Flash Hammering har inte startat 
på länge och har varit sjuk. Han 
tränar fullt godkänt, men formen är 
svårbedömd. Han lär behöva lopp i 
kroppen för att hitta formen, säger 
Andreas Lövdal i stallet.

8 Guinea Boko, L-G Söderberg 1%
Tuff resa senast, hade visat bra form 
innan det. Platsskräll?

9 Fighting Bax, Ö. Kihlström 11%
– Svarade för ett fullt godkänt lopp 
senast. Han blir bättre och bättre och 
har inga problem med distansen. Han 
möter bra hästar och det blir säkert 
svårt att vinna. Han tävlar med vanlig 
vagn nu, annars inga ändringar, Pär 
Pergenius i Daniel Redéns stall.

10 Mr Perfection, K. Oscarsson 0%
– Han klarar av den långa distansen 
och brukar hänga på bra sista varvet. 
Han får smyga med och jaga pengar, 
det är tufft emot och han får tävla 
med skor den här gången, säger 
Kevin Oscarsson.

11 Bottnas Commandeur, U. Eriksson 1%
Hittat formen igen. Kan överraska.

12 Zorro Swing, J. Eriksson 2%
Stark avslutare när det klaffar.

13 Wasa Warrior, O A Lindqvist 0%
Fixar distansen. Plats som bäst?

14 Serious Try, D. Wäjersten 0%
– Har fin form och jag är nöjd med 
läget eftersom han är nervös när det 
handlar om volt. Nu smyger jag iväg 
och hoppas på bra tempo. Han går 
alltid ett starkt slutvarv och vi får se 
hur långt det räcker, säger Daniel.

15 Explosve Merlot, R. Bergh 2%
– Normalt sett borde han vara ett 
tidigt motbud till favoriten. Nu drog 
ha allra sämsta läget och då blir det 
naturligtvis extra svårt men vi gör ett 
försök, säger Robert Bergh.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Torpa Olea, H. Bergh 3%
Finfin form och kan öppna snabbt. 
Bra chans att vara bland de tre.

2 Rus Can, U. Eriksson 32%
– Var jättebra senast och det var ju 
som en segern för Månprinsen A.M. 
är det inte många som rår på. Rus 
Can har tagit loppet på ett bra sätt 
och känns fin i träningen. Spåret är 
inga problem och hon är en av dom 
som ska räknas med segerchans, 
det är ett jämnare lopp den här 
gången. Inga ändringar planerade, 
säger Lovisa Canneryd.

3 Karlängs Linda, K. Svanstedt 1%
Tioårigt sto som inte vann några lopp 
i fjol. Känns långsökt.

4 Lill Maria, H. Brunlöf 1%
Inget för spelarna att tänka på.

5 Minelli, M A Djuse 5%
– Minelli var för ivrig senast. Hon är i 
vädligt fin forml. Hon ska köras på 
chans och kan inte göra så mycket 
själv i loppen. Med ett lopp på rulle 
och det klaffar fullt ut så är hon en 
outsider. Jag ändrar inget, säger 
Anders Hafstad.

6 Granetta, J. Jonsson 4%
– Jag tror att hon kommer att behöva 
loppet i kroppen, säger Jimmy.
2 160 m:

7 Moeses, M E Djuse 1%
Har inte visat någon sprudlande form.

8 Järvsöodin, U. Ohlsson 19%
– Fick ett ganska tufft lopp senast 
och fullföljde godkänt. Han tränar fint 
och håller formen. Han kommer 
säkert att göra en bra insats igen och 
är väl en av flera i ett öppet lopp. Inga 
ändringar, säger Wiktor Kylin-Blom.

9 Fylking, O A Lindqvist 1%
– Han var riktigt bra senast. Gången 
innan var han ute på en dålig bana 
och fick en liten paus. Han bör gå 
framåt med det senaste loppet och 
jag är nöjd med hästen för dagen. Jag 
är lite sugen på att testa barfota, men 
jag vet inte om det blir den här 
gången, säger Kin Backman.

10 Sippson, K. Widell 3%
Vann V75-lopp i fjol men har dunkel 
form nu, inget hett bud.

11 Sort Gull, Ö. Kihlström 2%
Får det jobbigt trots Kihlström.

12 Vertigo Knekten, P. Linderoth 1%
– Han fick gå utan rygg lite för länge 
senast och han blev lite stum. Han är 
nyttig och kommer säkert att göra ett 
bra lopp, men att han ska vinna är 
långsökt, säger Per Linderoth.

13 Vill Solen, J. Kontio 13%
– Han tävlade sämre i vintras och 
gillar inte hakar. Nu känns han fin, 
men jag tror att det fattas lite i honom 
för att han ska kunna duga i ett lopp 
som detta. Kan han få med sig pengar 
är jag nöjd, säger Harald Kvåle.

14 Bonaldo, J. Östman 0%
– Är nyligen kastrerad och formen är 
riktigt bra. Läget passar eftersom han 
helst ska gå med i ryggar. När han var 
tvåa så drog han fram Guli Tor och 
jag hoppas att han får hjälp den här 
gången. Bonaldo är en rysare. Jag 
ändrar inget, säger Anders Hafstad.

15 Guli Tor, R N Skoglund 15%
– Blev det lite fel för senast. Han är 
speedig och måste köras lite på 
chans för han får inte gå för tidigt. 
Han spurtade piggt i skymundan så 
det är ingen fara med formen. Får 
han sitt lopp är han långt framme, 
säger Wiktor Kylin-Blom.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Okashi Cheri, R N Skoglund 15%
– Okashi Cheri har jag inte varit helt 
nöjd med och har inte riktigt hittat 
den rätta balansen. Formen är fin och 
läget passande även om han knap-
past kan behålla ledningen. Han får 
ett bra lopp i vilket fall som helst och 
kan nog vara med där framme och 
hugga. Nu kommer han att tävla 
barfota fram och tunna skor bak, det 
känns rätt, säger Fredrik Palm.

2 Master de Pan, U. Ohlsson 27%
– Har inte startat på några veckor 
då han drabbades av kolik. Tränar 
fint och det är en bra häst med rätt 
inställning. Kanske det fattas lite i 
honom för att han ska vara på topp, 
samtidigt tror jag på en bra insats. 
Han är snabb ut och jag ändrar 
inget, säger Anne Kvikne-Moe.

3 Variety Show, R. Dunder 5%
– Variety Show håller bra form för 
dagen. Han är inte så snabb från 
start när han har hästar på bägge 
sidor och vi får se vad vi hamnar. Det 
är tufft emot och jag ligger lågt och är 
nöjd med pengar. Han tävlar som 
vanligt, säger Robert Dunder.

4 Elsa Mearas, P. Linderoth 2%
– Henne har jag varit nöjd med i 
vinter. Hon skulle ha startat för ett 
tag sedan, men blev förkyld. Innan 
dess hade jag kört 1.16/1600 meter 
och hon känns fin, men det kanske 
fattas lite i henne. Hon är snabb från 
start och jag ändrar inget, säger Per.

5 Sweet Eddie, O A Lindqvist 15%
– Var ruggigt fin senast och satt fast 
med alla krafter kvar och tussarna 
oryckta. Han hade inte startat på ett 
tag och kommer att gå framåt med 
det loppet. Han tävlade med tränings-
balans då, nu rycker jag skorna och 
Sweet Eddie är snabb från start. Det 
taktiska får Ove sköta och jag är 
optimist, säger Thomas Claesson.

6 Garmin B.J., E. Lindegren 1%
Kan en hel del i sina bästa stunder. 
Inte helt avsågad.

7 Dardanos, J. Westholm 3%
– Har fått träna på ett tag och gör det 
bra. Nu fick han ett spår lite långt ut 
och måste ha en del tur för att 
komma in i loppet. Troligen behöver 
han ett lopp i kroppen för att hitta 
formen igen, säger Andreas Lövdal i 
Jörgen Westholms stall.

8 S.G.Charpentier, J. Kontio 17%
– Han tränar fint och är bra för 
klassen, men läget är ingen höjdare. 
Han måste ha lite tur och bra tempo 
för att komma in i loppet. Klaffar det 
så ska han räknas och vi ändrar 
inget, säger Clas-Göran Björkroth 
i Timo Nurmos stall.

9 Major Vici, M E Djuse 1%
Dunkel form, inget distansplus heller.

10 Wrongdoer, A. Eriksson 4%
– Fick ett tufft lopp senast och har 
fått ta igen sig efter det. Han känns 
riktigt bra och stark i träningen och 
jag är mycket nöjd med honom. Läget 
kan passa så han får komma igång 
lite vackert och Wrongdoer går alltid 
hela vägen in i mål. Det blir en 
spännande start och jag ändrar inget, 
säger Peter Eriksson.

11 Yieldson, C. Sjöström 10%
– Yieldson gör bra lopp hela tiden och 
jag känner mig inte slagen, men man 
måste ju samtidigt ha lite tur från ett 
sådant här utgångsläge, säger Claes.

12 B.B.S.Poetry, J A Björk 1%
Jättebra lopp senast, läget försvårar.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Whitehouse Express, P. Linderoth 2%
– Var fullt godkänd senast och blir 
bättre med lopp i kroppen. Läget för 
hans del är helt perfekt och han får 
smyga med. Förhoppningsvis kan han 
vara trea-fyra och vad det gäller 
balansen får vi avvakta banan, säger 
Pär Pergenius i Daniel Redéns stall.

2 Shocking Superman, U. Ohlsson 3%
Gjort det bra vid andraplatserna på 
slutet men för hårt emot nu?

3 Michelangelo ˚s, Ö. Kihlström 33%
– Michelangelo Ås spurtade starkt 
senast och han har gjort två vassa 
lopp på slutet. Detta är en riktig 
hedershäst och allt ser fortsatt bra 
ut i träningen och han håller 
toppform. Läget är bra och distan-
sen är nog hans bästa och han ska 
räknas. Vi planerar inga ändringar, 
Pär Pergenius i stallet.

4 Mr Perfect, K. Oscarsson 2%
– Han var godkänd senast även om 
jag hade förväntat mig lite mer av 
honom. Jag tror att banan gången 
innan slet lite på honom. Han känns 
fin i jobben och har ett bra spår. Nu 
är det snabba hästar både innanför 
och utanför. Jag ligger lite lågt vad 
det gäller segerchansen. Barfota runt 
om nu, säger Kevin Oscarsson.

5 Ochongo Face, R N Skoglund 8%
– Han är jämn och säker och gör 
alltid sitt. Han är mer stark än snabb 
och jag hoppas att det blir bra fart 
annars får han kliva fram själv. Jag 
ändrar inget och hoppas att han kan 
gå en 1.12-tid, säger Fredrik Palm.

6 Höwings Star, R. Dunder 1%
– Höwings Star håller fin form och 
var bra i ett jobb i fredags. Detta är 
ett mycket tufft lopp och segerchan-
sen bedömer jag som mycket liten 
och vi hoppas att han kan få med sig 
fina pengar. VI ändrar inget, säger 
Samu Sundqvist.

7 Elit Håleryd, E. Leo 2%
Elvaåring som inte vunnit lopp på 
jättelänge. Knappast aktuell.

8 Magnifik Brodde, S. Sundqwist 1%
– Han är i fin form och tränar bra. 
Spåret är trist och det blir svårt att 
komma till även om han är snabb ut. 
Jag ligger lite lågt och det blir barfota 
igen och stängt huvudlag, säger 
Samu Sundqvist.

9 Mr Golden Quick, M A Djuse 19%
– Han fick en dålig start senast och 
hamnade långt bak och kom aldrig 
till. Vi glömmer den starten helt 
enkelt. Hästen känns fin i träningen 
och jag är nöjd med spåret eftersom 
han inte är snabb från start. Jag 
räknar med en bra insats och den här 
gången ändrar jag från ett norskt till 
ett stängt huvudlag, säger Mika 
Haapakangas.

10 Ajlexes Cubano, T. Pettersson 4%
Visat prima form. Går bakifrån också. 
Tidigt streck vid gardering.

11 Angle of Attack, R. Bergh 22%
– Han var bra i sverigecomebacken 
och formen är fortsatt på topp. Fick 
ett svårt läge men han har vunnit 
bakifrån förut och trots spåret måste 
han räknas tidigt, säger Robert Bergh.

12 Linus Boy, U. Eriksson 2%
– Känns fin och brukar vara bra efter 
några veckors uppehåll. Nu är han 
mer eller mindre bortlottad och det 
blir svårt för honom att komma in i 
loppet även om han kan göra en hel 
del säjlv i loppen, säger Clas-Göran 
Björkroth i Timo Nurmos stall.

RANKNING
   5 Granit de la Toque
   2 Qvidja’s Aapo
			7	Meves	Vacances
			4	Classic	Never	Die
		9	Boxer	Shrimp
		3	Sherlock
   6 Chic Summer
   8 Qwartz
   1 Boston Flip
 11 Wild N.Crazy W.F.
 10 Maiken Tooma

RANKNING
   5 Magic Cash
	15	Explosive	Merlot
			9	Fighting	Bax
11	Bottnas	Command.
12	Zorro	Swing
		8	Guinea	Boko
13	Wasa	Warrior
		1	Actual	Star
14	Serios	Try
		4	Orlando	Triss
   3 Lövdala Principito
   7 Flash Hammering
   6 Miss Golden Quick
   2 Stall Warning
 10 Mr Perfection 

RANKNING
   2 Rus Can
	15	Guli	Tor
			8	Järvöodin
		9	Fylking
13	Vill	Solen
		1	Torpa	Elea
12	Vertigo	Knekten
10	Sippson
		6	Granetta
		5	Minelli
   7 Moeses
 11 Sort Gull
 14 Bonaldo
   3 Karlängs Linda
   4 Lill Maria

RANKNING
   2 Master de Pan
	11	Yieldson
		6	Garmin	B.J.
		8	S.G.Charpentier
		5	Sweet	Eddie
10	Wrongdoer
12	B.B.S.Poetry
		1	Okashi	Cheri
		7	Dardanos
		4	Elsa	Mearas
   3 Variety Show
   9 Major Vici

RANKNING
   3 Michelangelo Ås
	10	Ajlexes	Cubano
			1	 Whitehouse	Express
		9	Mr	Golden	Quick
		5	Ochongo	Face
11	Angle	of	Attack
12	Linus	Boy
		7	Elit	Håleryd
		8	Magnifik	Brodde
		2	 Shocking	Superman
   6 Höwings Star
   4 Mr Perfect

 WTIDSRANKEN: 16,2: 2 Ovidja’s 
Aapo, 5 Granit de la Roque.  
16,6: 4 Classics Never Die, 8 Qwartz.

 WTIDSRANKEN: 24,8: 1 Torpa 
Olea. 25,1: 2 Rus Can. 26,2: 5 Minelli. 
26,3: 12 Vertigo Knekten, 15 Guli Tor.

 WTIDSRANKEN: 12,6: 5 Sweet 
Eddie. 12,9: 11 Yieldson. 13,3: 12 BBS 
Poetry. 13,4: 8 SG Charpentier.

 WTIDSRANKEN: 14,4: 9 Fighting 
Bax. 14,7: 15 Explosove Merlot.  
14,9: 1 Actual Star. 15,0: 5 Magic Cash.

 WTIDSRANKEN: 12,4: 11 Angle of 
Attack. 12,7: 3 Michelangelo Ås. 12,8: 
1 Whitehouse Express. 13,1: 7 Elit Håleryd.


