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Karl är bra för klassen
HH2HKarlHSjöhammar har ett bra 

läge bakom bilen och håller han 
sig felfri tror vi på ledningen. 
Sedan ska det vara en rätt bra 
chans. 5HHarvey låter det bra på 
och där kör man med jänkarvagn 
nu!H1HSilentHHill är kapabel och 
räknas om det löser sig...

Toppchans felfri!
HH6HTourHKnight med vass kusk 

borde ta hand om spetsen, sedan 
är frågan vilken taktik man 
kommer att använda? 3HUnderH
theHCounter vill gärna ta över 
men tål även dödens. Stoet har bra 
chans felfri. 12HUniqueHJuni är 
vass i spurten.

Sköter han sig nu, eller?
HH3HNobelHAmok är svår att 

bedöma efter ett antal galopper 
i rad. Kommer att laddas men blir 
det spets med 1HUrbanHKronosH
och 4HTrinityHLux på varsin sida? 
Körning skulle gynnas formstarke 
9HBaronHGift och hemmahästen  
12HHandsomeHBrad.

Här kan det gå undan...
 HMånga laddar för spets och det 

kan gå undan. 6HRoheryn är 
snabb men kommer hon förbi till 
exempelH3HEspritHSisu och 
4HOdessaHCeleber? Esprit Sisu är 
spännande med lättare balans.       
5HGomez med Goop kommer att 
laddas, hinner han med?

Bästa spiken finns här!
HH2HCallHMeHKeeper kommer från 

Daniel Redéns formstall. Är inte 
så snabb ut men stark sista biten. 
Distansen, som är lång, klarar 
han väl. Borde ha bra chans. 
Laddas gör 3HOnHTrackHPiratenH
och han körs säkert där. 8HZenitH
Brick farlig vid körning.

V75-3� 2 140 meter, auto V75-4� 2 14 meter, volt V75-6� 2 140 meter, autoV75-5� 1 640 meter, auto V75-7� 2 640 meter, auto

VINNAREN
HH2HKarlHSjöham-

marHär en snabb 
herre. Kapacite-
ten är hög och 
nog borde han 
ha mer pengar 
på kontot. Men 
han har hoppat 
bort en del 
”stålar” och helt 
pålitlig är han 
inte. Gynnas av 
att det är bilstart 
och kan komma till täten.

UTMANAREN
HH5HHarvey är snabb för den här klassen. 

Var lite tam näst senast men bra som tvåa 
i Halmstad då han provades barfota. 
Samma nu, plus jänkarvagn!

VINNAREN
HH3HUnderHtheH

Counter är i bra 
form och kanske 
tidigt övertar 
ledningen, men 
hon har även 
vunnit lopp från 
utvändigt 
ledaren och tål 
således grov-
jobb. Hon är vårt 
bud i loppet.

UTMANAREN
HH12HUniqueH

JuniHhar flera 
gånger svarat för makalösa insatser under 
året. Tillägg är inte roligt men med klaff på 
loppet sänker hon många av konkurren-
terna. Rolig om man garderar.

VINNAREN
HH3HNobelHAmokH

är givetvis 
väldigt svår att 
bedöma med 
tanke på 
galopperna. Men 
inga fel är funna 
och Robert 
Bergh låter ändå 
ganska nöjd med 
sin springare. 
Det kan mycket 
väl bli spets 
härifrån och då ska han räknas.

UTMANAREN
HH1HUrbanHKronosHgick undan på bra vis 

från spets senast. Roger Walmann-trä-
ningen har helt klart höjt sig på slutet och 
känns både bättre och modigare.

VINNAREN
 HDet blir 

troligen tuff 
körning inled-
ningsvis. 3HEspriH
Sisu är en bra 
sprinter och 
tippas från 
perfekt läge i ett 
streckkrävande 
lopp. Han 
kommer att gå 
barfota fram nu 
och det är en 
klar fördel.

UTMANAREN
HH5HGomez var seg i ett V75-lopp i Halm-

stad senast. Han har hög segerprocent 
och kan bättre än vad som visades senast. 
Stängt huvudlag nu..?

VINNAREN
HH2HCallHMeH

Keeper är en 
kapabel häst 
från stall Daniel 
Redén. Solvalla-
tränaren har 
sällan skådad 
form i stallet och 
det känns bra att 
ta rygg på hans 
häst här. Call Me 
Keeper kan bättre än senast då travet inte 
var med honom helt. Är behandlad och 
kommer att vara bättre nu. Distansen och 
spåret passar fint. Bästa spiken!

UTMANAREN
HH10HDayHorHNightHIn svek senast då han 

torskade trots att han hade fått diktera 
som han ville. Kan klart bättre...

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Silent Hill, P. Untersteiner 16%
Finns det utförlig information om på sidan 
med ”Untersteiners”.

2 Karl Sjöhammar, C. Eriksson 36%
– Var spänstig och fin då han vann 
senast. Han är riktigt bra när han sköter 
sig men har varit lite omogen än så 
länge, men han kommer mer och mer. 
Bra läge och på rätt dag öppnar han rätt 
fort, han ska ses med chans. Inget 
ändras, säger Tomas Malmqvist.  

3 Madronjo, M. Marais 1%
Formen finns men tufft emot.

4 Moruga, A. Kolgjini 4%
– Hästen gjorde ett jättebra lopp sist efter 
att nästan inte ha startat på ett år, jag 
tyckte att han föll med flaggan i topp och 
stred rejält. Det här loppet borde han gå 
framåt med. Tanken är att han kommer att 
tävla barfota bak, meddelar Carl-Otto 
Göransson. 

5 Harvey, J. Untersteiner 23%
Finns det utförlig information om på sidan 
med ”Untersteiners”.

6 Issiah, J. Sternsjö 1%
– Det är bra, jag tycker att han gjorde ett 
bra lopp sist. Så vi provar igen och nu är vi 
i alla fall ett hack längre in bakom bilen. 
Han kommer att gå med öppet huvudlag 
den här gången, sist gick han med ”can’t 
see back”-huvudlag. Vi fortsätter att köra 
barfota bak, säger Joakim Sternsjö. 

7 The Muffin Man, Ö. Kihlström 3%
– Hästen känns bra och han har inte 
tränat så mycket för det var ju inte så 
länge sen han startade. Det är bra hästar 
emot och det är inte något optimalt läge 
men jag tror att hästen kommer att göra 
ett bra lopp. Han kommer förmodligen gå 
barfota runt om och det har egentligen 
aldrig gjort för det var 2-3 år sedan han 
gjorde det. Sen kanske vi sätter på en 
jänkarbike också, säger Peter Arnqvist. 

8 Raket Brodde, E. Adielsson 3%
– Han har helt okej form. Har varit lite 
irriterad i år och då galopperat ett par 
gånger, men när han var trea var han bra 
mot tuffa hästar. Barfota runt om och 
norskt huvudlag den här gången. Han gick 
barfota fram senast. Han måste ha tur 
med tanke på spåret, säger Peter Jensen.

9 X.L.Bygg Palema, M. J Andersson 1%
– Han har skött sig bra i vanliga lopp. Men 
nu är det V75 och från ett bakspår är jag 
nöjd om X.L.Bygg Palema kan bli trea, 
fyra, säger Pär Hedberg.

10 Fighting Gehör, M H Nielsen 1%
– Han är jämn och stabil och har visat god 
form. Mötte bra hästar senast, slog bland 
annat Victory Kåsgård. Fighting Gehör är 
mer stabil men båda mina har fart. Barfota 
runt om och stängt huvudlag, han gick inte 
så senast utan barfota fram. Båda mina 
var fina i jobb i måndags i alla fall, säger 
Peter Jensen.

11 Waikiki Silvio, B. Goop 9%
– Hästen var jättefin senast. Det enda som 
är tråkigt nu är väl läget med spår elva där. 
Men det är ett långt upplopp och blir det 
bara tempo på loppet så tror jag absolut 
att han kommer att vara med där framme 
och slåss om placeringar långt fram. 
Förmodligen blir det barfota bak denna 
gången, säger Anton Sverre. 

12 Mellby Fantom, U. Ohlsson 2%
– Hästen har gått bra, han gick bra i 
Halmstad och han fortsätter att träna bra. 
Allt är perfekt med honom förutom 
utgångsläget. Han kommer att gå som han 
har gjort tidigare, säger Reijo Liljendahl. 

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Merit, J. Untersteiner 1%
Finns det utförlig information om på sidan 
med ”Untersteiners”.

2 Denco’s Moon Kilab, S. Söderkvist 1%
– Tufft emot och vi hoppas främst på ett 
smyglopp och pengar. Vi får se om det kan 
bli barfotakörning, säger Admir Zukanovic.

3 Under the Counter, O. J Andersson 43%
– Håller väldigt bra form fortsatt. Får gå i 
en vanlig sulky då det handlar om 
voltstart. Skulle hon prestera lika bra 
som på sistone kan hon vinna. Barfota 
igen, säger Jörgen Westholm.

4 Lady Zappa, U. Ohlsson 1%
Jagar en slant.

5 Dealwithakiss, C. Sjöström 3%
Kapabel och blir farlig utan startgalopp.

6 Tour Knight, E. Adielsson 1%
Finns det utförlig information om på sidan 
med ”Untersteiners”.

7 Una Blessed, W. Paal 1%
– Hon är i god form. Borde vara väldigt 
snabb i väg från springspår nu. Får hon sin 
favoritpositionen i ledningen, där hon 
verkligen trivs så kan hon vara bland de 
tre främsta i loppet. Det är tuffa hästar 
som hon möter men hon är i väldigt bra 
form. Hon kommer att tävla som hon har 
gjort tidigare, säger Willhelm Paal.

8 Stonewashd Diamant, P. Untersteiner 8%
Finns det utförlig information om på sidan 
med ”Untersteiners”.

9 Bahama Mama ˚s, C. Eriksson 0%
– Det här är ett lite tufft lopp, om hon kan 
få lite pengar här så är jag nöjd. Det 
kommer att bli svårt att vinna tror jag. Det 
blir inga ändringar inför det här loppet, 
säger Jerry Riordan. 

10 Lesperanza, P. Ingves 3%
– Allt är väl med hästen nu. Senaste 
starten blev hon störd till galopp och 
starten innan under elitloppshelgen gick 
det helt enkelt för fort i första sväng. Hon 
är normalt stabil och har tränat fint. Hon 
kommer att gå barfota runt om, hon har 
gått barfota fram tidigare och jag tror inte 
att det här gör så stor skillnad men vi 
prövar i alla fall, säger Christian Lindhardt. 
2H160Hm:

11 Southwind Feji, M. J Andersson 16%
– Hon gick bra senast efter ett rätt långt 
tävlingsuppehåll. Jag tror att Southwind 
Feji kommer att göra ett bra lopp men för 
att hon ska räcka till vinst behöver vi hjälp 
med ett hårt tempo och klaff på vägen. 
Inga ändringar, säger Pär Hedberg.

12 Unique Juni, Ö. Kihlström 14%
– Hon håller bra form och var fin senast på 
Solvalla efter en snäll resa med lite sparat. 
Jag hoppas att det klaffar härifrån för hon 
är ju bra i spurten och det långa upploppet 
hoppas jag ska gynna henne. En del att 
runda men hon är inte borta. Vi kör som 
senast, säger Hans R Strömberg.

13 Dizzy Broad, B. Goop 1%
– Tycker jag bara har varit okej här på 
slutet. Hon har varit fin hemma i trä-
ningen. Nu står hon lite dåligt till med 
tjugo meter bakom och med fina hästar på 
start och runtomkring. Det kan bli barfota 
runt om och sen blir det vanlig vagn nu när 
det är voltstart, säger Anton Sverre. 

14 Mulligan, T. Uhrberg 8%
– Hästen har tränat fint. Hon hade lite 
problem med sina luftrör senaste starten 
men det hoppas vi att det ska vara läkt. 
Hon brukar göra bra lopp, men kan behöva 
något lopp efter den nedsättningen. Det 
blir inga ändringar, säger Thomas Uhrberg. 

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Urban Kronos, Ö. Kihlström 32%
– Han har gjort fantastiskt fina lopp hela 
tiden och jag tycker att han ska räknas 
igen. Visserligen har hästen gått upp en 
klass men det är en så pass fin häst så jag 
känner mig inte slagen på förhand. Vi vill 
köra barfota om det går, så det är inga 
drastiska förändringar, meddelar Roger 
Walmann. 

2 Mystery Love, P. G Norman 1%
Mycket bra form, platsskräll om flax.

3 Nobel Amok, R. Bergh 16%
– Man blir ju lite osäker när han har hop-
pat på slutet. Men Nobel Amok har fått 
lugna jobb i uppbyggande syfte och jag 
kommer att köra som om han är bra. Jag 
ändrar ingenting och som sagt, sköter 
han sig gör han en bra insats. Inga 
ändringar, säger Robert Bergh.

4 Trinity Lux, W. Paal 5%
– Han kommer från en mindre paus för 
han hade en liten olycka i Norge och nu är 
han tillbaka efter det och är i riktigt fin 
form. Vi är nöjda med utgångsläget och vi 
känner oss ganska så självsäkra och 
hoppas på att vara med bland de tre där 
framme. Hästen tävlar utan skor och med 
amerikansk vagn, meddelar Willhelm Paal. 

5 Zoko Lane, T. Uhrberg 1%
– Han har känts fin här och han gick jobb i 
söndags och då var vi nöjda. Nu har han 
fått lite massage och sen ska han gå ett 
lättare jobb under onsdagen. Sen ska han 
vara i fin författning. Det är ett bra läge, 
men han kommer inte att kunna vara med 
och öppna något. Men vi får hoppas på lite 
tur och att vi kommer ner i bra läge och 
hoppas på hårt tempo. Målsättningen är 
att köra barfota runt om som tidigare, 
säger Roger Persson. 

6 Stepping Spaceboy, S. Söderkvist 5%
– Han fick öppna hårt senast och fick 
ändå inte ledningen. Stepping Spaceboy 
gjorde ett fint lopp och har toppform. Från 
det här läget skulle jag tro att han provas 
en bit för ledningen. Vi testar en jänkar-
vagn i uppvärmningen för att se om det 
kan ge det lilla extra nu när han är 
i toppform, säger Admir Zukanovic.

7 Final Oak, C. Sjöström 0%
Lär få det svårt att räcka fram.

8 Whisky Akema, C. Svensson 2%
Bra senast med nya grejer på sig.

9 Baron Gift, R. Svanstedt 13%
– Det verkar bra med hästen och det är 
inga konstigheter. Vi har bakspår nu och 
det är lite chansartat så klart men han är 
bra så får han rätt löpning så ska han nog 
kunna vara med och fightas om det. Det 
kommer bli barfota och utrustning som 
senast, säger Rikard Svanstedt. 

10 Sobel Conway, P. Untersteiner 2%
Finns det utförlig information om på sidan 
med ”Untersteiners”.

11 Linus Boy, B. Goop 6%
– Han var duktig på Färjestad. Han 
kommer att göra ett bra lopp men det är 
svårt att räcka till när det är så bra hästar 
emot. Det inga förändringar planerade som 
jag vet om, meddelar Andreas Lövdal. 

12 Handsome Brad, U. Ohlsson 18%
– Han har varit jättebra här hela året och 
senaste starten var det inget undantag. 
Han är jättebra och strider verkligen till 
sista droppen. Nu har jag inte heller något 
att klaga förutom läget. Vi får hoppas på 
lite flax och att det blir hård körning. Vi vet 
att han kommer att spurta bra, hinner han 
fram eller inte vet jag ej. Det är inga 
ändringar, säger Ulf Stenströmer. 

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Unheard Of, S. Söderkvist 1%
– Hon var sämre än vanligt senast, utan 
att vi vet varför. Inga fel är funna. Hon 
jobbar och känns precis som vanligt och 
har ett spännande läge nu. Det är väl ett 
rygglopp som gäller och hon borde få ett 
bra lopp härifrån. Hade jag vetat att hon 
var på topp hade jag trott på lite skräll-
chans men nu blir man ju mer osäker. 
Väldigt lätta framskor och sedan huvudlag 
som näst senast, säger Rolf Johansson. 

2 Vichy Grif, K. Eriksson 12%
– Det är en jättefin häst som jag har höga 
förväntningar på under året. Jag tror att 
hon har gått framåt mycket med det förra 
loppet och att hon kommer att göra ett bra 
lopp. Hon går med skor som hon har gjort 
tidigare, säger Sofia Aronsson. 

3 Esprit Sisu, E. Adielsson 14%
– Här har vi fått ett perfekt läge då han 
är kvick ut och förhoppningsvis så hittar 
han en bra position. Motståndet är tufft 
men jag tycker ändå att min ska räknas 
tidigt. Barfota fram, säger Svante Båth.

4 Odessa Celeber, Ö. Kihlström 11%
– Hästen kom bakom väldigt trötta 
konkurrenter i fredags och vart väl lite 
ursäktad. Nu är det ett bra läge och hästen 
är snabb ut och det kan räcka länge det 
där. Det blir som vanligt som det ser ut, 
säger Roger Walmann. 

5 Gomez, B. Goop 18%
– Förberedelserna har gått bra. Han har 
öppnat bra tidigare och har gått i led-
ningen några gånger och är normalt sätt 
hygglig ut. Sen får vi se nu när han är uppe 
i den här klassen och alla sprinterhästar är 
med. Han gick barfota bak sist, det vart 
lite tokigt på Halmstad och skoinfon blev 
fel där. Men han kommer i alla fall att gå 
med skor. Jag märkte ingen speciell 
skillnad så han kommer att gå optimalt 
balanserad. Det kan bli skygglappar på, 
säger Dan Widegren. 

6 Roheryn, J. Kontio 35%
– Hon var duktig senast på Kalmar, hon 
kanske var lite sämre men det berodde på 
banan som inte var till hennes fördel. Hon 
är stor och rejäl och kräver därför fäste. 
Hon har gjort bra lopp innan för oss så jag 
tror att formen är ganska bra på henne 
och hon känns fin. Vi kommer att köra bar-
fota runt om som tidigare och eventuellt 
prova jänkarvagn, men det tror jag inte gör 
så stor skillnad  för hon är så pass ärlig 
i loppen ändå, säger Andreas Lövdal. 

7 Il Diablo, R. Bergh 1%
– Han har fin form men från det här spåret 
är inte Il Diablo något hett bud. Det blir 
troligen någon form av skygglappar den 
här gången, säger Robert Bergh.

8 Enjoy the Life, O. J Andersson 1%
Rusare som har ett svårt läge.

9 Support Kindness, J. Untersteiner 5%
Bra smygläge, kanske kan skrälla.

10 Quite Wish, C. Eriksson 0%
– Vi hoppas på att vi kan kasta ner oss 
någonstans och få lite överpace och en 
bra rygg. Formen är rätt bra på honom 
i alla fall, det blir inga ändringar på honom, 
meddelar Ulf Stenströmer. 

11 Poplar Broline, P. Untersteiner 1%
Finns det utförlig information om på sidan 
med ”Untersteiners”.

12 Yankee Boy, U. Ohlsson 2%
– Håller den fina formen. Han har fina 
tider i kroppen och jag är jättenöjd med 
honom. Har vi flyt under vägen så är han 
troligen med långt framme. Troligen inga 
ändringar, säger Stefan P Pettersson.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Anna Mix, K. Eriksson 6%
– Hon var kanske inte som bäst senast 
men hon var lite för taggad innan och 
kvävde sig lite.  Jag hoppas att någon 
annan kan gå fram och göra grovjobbet så 
att hon slipper sätta upp tempot i dödens 
och att någon annan gör det så hon kan 
komma till slut, det är min önskan. Det blir 
barfota runt om, säger Sofia Aronsson. 

2 Call Me Keeper, Ö. Kihlström 46%
– Var inte på topp senast travmässigt 
men tränar väldig bra nu. Lite lätt 
behandlad för första gången på ett tag 
inför detta då. Han har ett kanonläge 
och gillar distansen normalt sett, så det 
vore dumt att klaga. Det ser bra ut på 
förhand och troligen inget nytt på 
honom, barfota kan han gå och det gör 
en del, säger Per Pergenius i stallet.

3 On Track Piraten, H. R Strömberg 12%
– Han känns bra och gick rakbanejobb 
i måndags så formen tycks sitta där. Läget 
är bra för hans del och jag kommer att 
ladda en bit och kör gärna i ledningen som 
det känns nu. Han ska ses med vinstchans 
och kommer att gå som på slutet, säger 
Hans R Strömberg.

4 Platon Face, A. Kolgjini 6%
– Han har gjort det fantastiskt bra på 
slutet tycker jag och har tjänat bra pengar, 
samtidigt har han galopperat bort mycket 
pengar i sin karriär. Men jag tycker 
fortfarande att han står bra in i klassen 
och jag tror att han matchar de här 
hästarna som han möter på lite längre 
distans. Det blir troligtvis barfota fram, 
men vi får se på tävlingsdagen, säger 
Carl-Otto Göransson. 

5 Slide So Easy, F. Jensen 3%
– Han är ingen sprinter och vi vill gärna se 
hur långt han räcker i denna konkurrens 
på stayerdistans. Slide So Easy kan öppna 
bra men jag tror att det blir ett avvaktande 
upplägg. Barfota runt om, meddelar 
Flemming Jensen.

6 MagicCarpetRide US, E. Adielsson –%
STRUKEN!

7 Springover, P. Untersteiner 1%
Finns det utförlig information om på sidan 
med ”Untersteiners”.

8 Zenit Brick, B. Goop 13%
– Han är i bra ordning och känns fin, han 
tränade i måndags och allt verkar som det 
ska. Jag tror inte att han är sämre än 
några andra hästar i loppet. Han har lite 
sämre utgångsläge men det brukar han 
alltid ha och det brukar inte vara så 
konstigt. Nu är det ett tag sedan han 
startade, men det är inga konstigheter. 
Han har fördel av den här distansen och är 
absolut i höjd med de här hästarna, han 
duger absolut här. Det blir barfota bak, 
vanlig vagn och helstängt som det varit 
tidigare, säger Andreas Lövdal. 

9 West Wing, U. Ohlsson 1%
– Han känns fin i jobben. Tycker att han 
har ett bra läge på lördag, vi kommer att 
rygga Call Me Keeper och hoppas sedan 
på en bra resa. Distansen är inga som 
helst bekymmer, men det gäller att vi har 
en del tur. Inget goggles-huvudlag, öppet 
eller can’t see back på vänster sida. Det 
brinner på flera ställen runt omkring 
hemma och blir det mer rök kanske 
hästarna påverkas? Vi får se hur det 
utvecklar sig, säger Micael Broberg.

10 Day or Night In, J. Untersteiner 12%
Finns det utförlig information om på sidan 
med ”Untersteiners”.

11 Greenleaf Slim, O. J Andersson 0%
Fin form men det lär inte hjälpa mot dessa.
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14,1: 8 Stonewashd Diamant. 14,2: 1 Merit.

 WTIDSRANKEN: 11,6: 12 Handsome Brad. 
11,8: 9 Baron Gift. 11,9: 4 Trinity Lux.                     
12,1: 11 Linus Boy. 12,2: 10 Sobel Conway.

 WTIDSRANKEN: 11,2: 7 Il Diablo.                    
11,6: 6 Roheryn. 11,9: 12 Yankee Boy, 4 Odessa 
Celeber. 12,1: 3 Esprit Sisu.

 WTIDSRANKEN: 12,0: 2 Call Me Keeper. 
12,2: 4 Platon Face. 12,4: 10 Day or Night In,              
1 Anna Mix. 13,1: 3 On Track Piraten.


