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Perfect läge för Spirit
HHMycketHtalarHförHattHÖrjanH

KihlströmHplacerarHPerfect SpiritH
iHledningenHochHiHdenHpositionenH
fårHmanHsäkertHbestämmaHenHbit.H
HanHblirHnormaltHsettHsvårHattH
plockaHned.HLucifer LaneHochH
GiveitgasandgoHärHduonHsomH
främstHkanHhotaHtipsettan.

Viktig spetsstrid väntar
HHSpetsstridenHbordeHståHmellanH

Kindy CaneHochHHavana Boko.H
ViHläggerHenHslantHpåHdenHförst-
nämndaHochHfrånHspetsHskaHdetH
varaHenHbraHsegerchans.HMenHblirH
detHbraHtempoHkanHPeterHUnterstei-
nersHduoHCheerful RivnerHochH
Absolut GehörHbliHgiftiga.

Andra raka för Victory
HHOvissHspetsstrid.HBarbara L.

HanoverHkanHspetsaHinitialtHmenH
detHärHtveksamtHomHhonHkörsHdär.H
DetHkanHbliHstafettkörningHunderH
förstaHvarvet.HNågotHsomHpassarH
spurtstarkeHVictory KåsgårdHsomH
visadeHnyvunnenHformHsenast.H
TänkbarHchansspik!

Det är fördel för ledaren
HHFrånHspårHtvåHbakomHbilenH

missar Don’t Mind MeHknappastH
spetsHblandHfleraHstarttrögaHochH
hanHlärHkörasHdär.HFårHhanH
bestämmaHärHdetHbraHchans,HmenH
vidHhårtHtempoHblirHbådeHSir Q.C.H
ochHGlobalSatisfaction när-
gångnaHtillHslut?

Favoriten är motiverad
 HMuscle Hustle bordeHspetsaH

felfri,HmenHöverHtreHvarvHtrorHviHattH
kuskenHsläpper.HReadly ExpressH
bordeHkunnaHhållaHKolgjinisHduoH
utvändigtHomHsigHochHkunnaHglidaH
tillHledningen.HIngetHmåsteHdock,H
hanHskaHsegerstridaHoavsettHresa.H
VarHhamnarHPropulsion?

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

VINNAREN
HH3HPerfectH

Spirit har vunnit 
två stora titlar i 
år och övertygat. 
Faktum är att 
han vann 
Sprintermästa-
ren senast utan 
att vara helt på 
topp och det 
säger en del om 
kapaciteten. Från ett bra läge känns han 
som en motiverad favorit.

UTMANAREN
HH2HLuciferHLane gör alltid bra lopp och var 

knappt slagen av Perfect Spirit i finalen av 
Sprintermästaren. Man har ett bra 
startspår och ekipaget kommer inte att ge 
sig utan kamp.

VINNAREN
HH3HKindyHCaneH

kom ut efter vila 
senast och 
avgjorde säkert 
från ledningen. 
Formen ska ju 
inte vara sämre 
med loppet i 
kroppen och det 
kan bli en ny 
seger här.

UTMANAREN
HH6HCheerfulH

Rivner var tvåa 
bakom tipsettan 
senast och gör 
bra lopp hela tiden. Kommer man iväg bra 
från springspåret så är man med i 
matchen den här gången också.

VINNAREN
HH5HVictoryH

Kåsgård hade 
visat dunkel form 
fram till förra 
loppet. Då klev 
han iväg till 
ledningen och 
vann ohotad. 
Formen är 
knappast sämre 
nu och han är så 
pass bra att han 
kan vinna på 
olika sätt.

UTMANAREN
HH2HUppohoppa gjorde en storartad insats 

senast då han hamnade på vingel och 
sedan rundade alla på slutvarvet. Med ett 
vettigt lopp blandar han sig i segerstriden.

VINNAREN
 HMånga med 

chans. 2HDon’tH
MindHMe har ett 
bra läge den här 
gången och det 
kommer man 
långt med i 
jämna lopp. Vi 
anar att kusken 
kommer att välja 
spets eller rygg 
på ledaren (open 
stretch). Han blir 
farlig!

UTMANAREN
HH4HSirHQ.C. har gått genom klasserna i år 

och visade fortsatt fin form senast. Han lär 
köras offensivt då han lever mycket på sin 
styrka och han är ett tidigt segerbud.

VINNAREN
 HVilket tung-

viktsmöte vi har 
att se fram emot. 
4HReadlyHExpress 
är en slugger av 
rang och det blir 
sannolikt inte 
lätt att stå emot 
honom över tre 
kilometer. Prix 
d’Amerique-vin-
naren får 
tveklöst tipset.

UTMANAREN
HH1HPropulsion är i glimrande form och har 

varit fantastiskt bra på slutet. Han vann 
Hugo Åbergs trots ett helt varv i tredjespår 
och Daniel Redén hade inte tagit ut honom 
här om han var osäker på distansen.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Transcendence, R. Bergh 1%
– Hästen är lite ojämn i prestationerna och 
man vet inte från gång till gång hur han 
kommer att prestera. Men även om han är 
bra på lördag så möter han ju väldigt tuffa 
konkurrenter och det blir inte lätt. Han kan 
inte utnyttja läget heller, säger Preben 
Sövik i stallet.

2 Lucifer Lane, J A Nilsson 9%
– Allt verkar bra, han har känts helt okej i 
träningen efter senaste starten. Det är 
tufft emot som vanligt och Perfect Spirit 
har vi ännu inte slagit men vi kommer 
närmare och närmare. Vi fick bra spår nu, 
men det beror så klart lite på hur loppet 
blir kört. Barfota fram och skygglappar 
som sist, säger Thomas L Nilsson.

3 Perfect Spirit, Ö. Kihlström 73%
– Han har tränat på som han ska och det 
var starkt gjort att vinna Sprintermästaren 
senast trots att han inte var helt på topp. 
Perfect Spirit har visat att han har en 
väldigt hög lägstanivå och från ett bra 
utgångsläge måste vi tro på honom även 
om det inte är det viktigaste loppet för 
året. Det blir barfota, jänkarvagn och ett 
öppet huvudlag igen, säger Pär Pergenius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 King On The Hill, H G Eriksson 2%
– Han ska få starta på lite nu så hoppas vi 
att han hittar formen ordentligt i höst. Jag 
tror att han ska kunna vara med där 
framme någonstans i det här loppet. Han 
är inte så snabb ut så vi får hoppas att de 
andra kör lite för fort så kommer han till 
slut. Han kommer att gå som han brukar, 
inga ändringar, säger Hans G Eriksson.

5 Born Unicorn, P. Lennartsson 1%
– Jag är mest intresserad av att bygga upp 
honom inför kval till Derbyt och tror inte 
att Born Unicorn är någonting för spelarna 
den här gången, säger Stefan Melander.

6 Enterprise, B. Goop 4%
– Det syns kanske inte i raden. Men jag är 
nöjd med Enterprise och tycker att han blir 
bättre och bättre. Han kommer att göra ett 
bra lopp men jag är rädd för att Perfect 
Spirit är för bra och är nöjd om vi kan bli 
tvåa, trea, säger Stefan Melander.

7 Alcoy, P. Untersteiner 1%
– Har återkommit till vår träning och han 
fick inte ut så mycket av sin tid söderut. Vi 
siktar på att vara med i Derbykvalen efter 
detta och han kommer att behöva loppet. 
Jag ligger lågt vad det gäller vinstchansen. 
Barfota fram, säger Peter Untersteiner.

8 Velvet Gio, T. Jansson 1%
Duktig fyraåring men mot det här motstån-
det hade han behövt ett bättre läge. Nja.

9 Giveitgasandgo, E. Adielsson 8%
– Han gick jobb i måndags och det verkar 
som att han är i väldigt bra form. Han ska 
vara lika bra som han har varit tidigare i 
sommar, de två senaste gångerna har 
berott på lite tillfälligheter. Sist på 
Jägersro gjorde han inget dåligt lopp, men 
han blev tvungen att tävla med skor den 
dagen. Nu är det barfota fram igen och 
spår nio är okej, jag tror att han ska kunna 
få en bra position. Tror att han kommer att 
göra ett bra lopp, säger Frode Hamre.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Vera Spiro, E. Adielsson 5%
Kommer från en sjätteplats i Stochampio-
natet utan att vara tom i mål. Pass upp!

2 Easy Pace, J. Kontio 1%
Möter nog för svårt motstånd här.

3 Kindy Cane, V. Heiskanen 34%
– Var fin senast och med tanke på att 
det var första starten efter en paus tror 
jag att hon kommer att vara ännu bättre 
nu. Spåret är bra och jag tror att hon kan 
öppna snabbt. Vanlig vagn nu, annars 
ingen ändring, säger Veijo.

4 Almostunreal, C. Eriksson 1%
– Hon kämpar på bra men jag tror inte att 
hon är något hett vinstbud. Kan hon sluta 
bland de fem främsta är det bra. Vi provar 
nog barfota runt om nu, säger Erik Holm.

5 B.Marie in Heaven, Ö. Kihlström 8%
– Fick äntligen utdelning senast och var 
duktig. Hon har tränat bra länge. Femte-
spåret är nog inte helt optimalt. Vi räknar 
med en bra insats men det blev några 
riktigt tuffa emot här som gör att det kan 
bli svårt att vinna. I och med att det är 
voltstart så blir det eventuellt en vanlig 
vagn den här gången, säger Pär Pergenius 
i stallet.

6 Cheerful Rivner, P. Ingves 12%
– Volt är inte det bästa och det blir nog 
ingen snabbstart. Skulle hon komma iväg 
bra kan hon vara med bland de tre till slut. 
Inga ändringar, säger Peter Untersteiner.

7 Havana Boko, M. Djuse 10%
– Det är bra med henne och hon gör bra 
lopp hela tiden. I senaste starten fick hon 
hårt tryck när hon kom till ledningen, så 
det är inte så mycket att säga om att hon 
inte riktigt orkade sista biten för hon gick 
helt enkelt väldigt bra. Vi hoppas att hon 
kan vara bland de tre om det klaffar lite, 
sen är det alltid tuffa hästar med i en final. 
Men jag tycker att hon är bra och att hon 
kan öppna bra från start. Eventuellt kör vi 
barfota runt om den här gången, säger 
Mattias Djuse.
2H160

8 Quiz Töll, T. Uhrberg 4%
Jämn och säker. Kan skrälla med klaff.

9 Anne Royal, U. Ohlsson 1%
Behöver få det serverat, känns inte het.

10 Ambon Degato, J. Untersteiner 6%
– Galopperade senast men är egentligen 
inte osäker. Hon var duktig vid segern näst 
senast och jag hoppas på en liknande 
insats här, säger Johan.

11 Absolut Gehör, P. Untersteiner 9%
– Spåret bör hon klara och formen är 
intakt. Hon har inte gjort mig besviken en 
enda gång och med ett vettigt lopp tror jag 
att hon kan dyka upp där framme. Vanlig 
vagn nu, säger Peter Untersteiner.

12 Suited Broline, R. Skoglund 0%
– Startspåret tror jag att hon fixar och hon 
höll bra senast med tanke på att det blev 
en tuff öppning. Jag tror inte att vi är helt 
borta om det stämmer, säger Robert.

13 Bigarrå, H. Halme 1%
– Var inte som bäst senast och är behand-
lad efteråt. Men jag tror knappast att hon 
plockar in tjugo meter på Kindy Cane, 
säger Veijo Heiskanen.

14 Elita Memphis, B. Goop 4%
– Hon håller sin fina form och jag tror att 
hon kommer att avsluta bra igen. Tanken 
med att låta Björn köra är att jag vill se ett 
offensivt upplägg och jag tycker inte att 
hon är helt borta, säger Joakim Eskilsson.

15 Ryssebo La Reine, K. Widell 4%
Rejäl varje gång. Kan vara bland de tre.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Order by Heaven, L D Carlsson 3%
Gör sällan ett dåligt lopp. Med i skrällgrup-
pen om det löser sig från innern.

2 Uppohoppa, P. Aikio 18%
– Han var riktigt bra i förra loppet och vi 
har siktat på finalen och allt verkar bra 
med honom här hemma, det ser ljust ut. 
Från början provar vi framåt givetvis, han 
är bra om han får vara där framme direkt 
så vi kommer att testa det. Det blir barfota 
fram den här gången, i övrigt går han som 
han har gjort med jänkarvagn och norskt 
huvudlag, säger Pasi Aikio.

3 Barbara L.Hanover, U. Ohlsson 3%
– Hon hade lite sparat i mål senast. 
Barbara L. Hanover hade tur i lottningen 
igen och från det här fina utgångsläget är 
hon med där framme. Inga ändringar, 
säger Reijo LIljendahl.

4 Louie Brodde, E. Adielsson 2%
– Han felade direkt från ett snävt spår i 
lördags och tappade alla möjligheter där. 
Han har annars full form för dagen och jag 
tycker att han har fart som räcker långt i 
klassen. Han vinner inte så ofta men en 
vettig platschans tycker jag att han ska ha 
här. Det blir jänkarvagn den här gången, 
inga andra ändringar, säger Svante Båth.

5 Victory Kåsgård, F. Jensen 23%
Tyvärr ingen kontakt med stallet. Men 
hästen övertygade från spets senast och 
är minst lika bra bakifrån. Chanstips.

6 Araw Hoss, B. Goop 14%
– Han höll bra från dödens senast med 
tanke på att underlaget på Axevalla inte 
riktigt passade honom. Läget är okej och 
han ska i alla fall inte vara sämre än 
senast. Han gick med skor bak senast men 
nu är tanken att det ska bli barfota runt 
om, säger Andreas Lövdal i stallet.

7 Masterglide, P. Untersteiner 3%
– Jag var jättenöjd med honom senast och 
han har visat allt väl i träningen efteråt. 
Spåret är inte helt optimalt, det kan bli 
svårt att komma till. Löser det sig tror jag 
på en bra insats. Exakt samma balans och 
utrustning som senast, säger Peter.

8 Monfalcone T. Horpestad 1%
– Han är uppfräschad efter förra loppet 
och brukar gå bra då. Det blir givetvis 
svårt att vinna, men blir det bra fart i 
loppet tror jag att han kan tjäna en fin 
peng. Inga ändringar, säger Tom.

9 Flash Hammering, O J Andersson 12%
– Han var duktig på Rättvik över lite 
opassande distans. Han ska vara riktigt 
vass nu och han gör inte bort sig även om 
motståndet är knivskarpt. Det blir inga 
ändringar på utrustningen, säger Jörgen 
Westholm.

10 Te Quiero Grif, V. Heiskanen 6%
– Han har skött sig jättebra på slutet och 
det känns som att toppformen håller i sig. 
Vid segern näst senast fanns det krafter 
kvar. Det är en tuff final, men har vi lite flyt 
kan han vara en outsider. Inget ska 
ändras, säger Veijo Heiskanen.

11 Dom Perignon, Ö. Kihlström 15%
– Han blir bara bättre och bättre för varje 
lopp och allt känns bra inför detta, 
förutom spåret då. Men blir det bra tempo 
i loppet är jag inte främmande för att han 
kan dyka upp i striden ändå. Det blir 
barfota och jänkarvagn igen, säger 
Kenneth Haugstad i stallet.

12 Aileron, R. Bergh 1%
– Formen är fin men läget är ett stort aber 
då han helst ska vara med där framme för 
att komma till sin rätt. Inga ändringar, 
säger Preben Sövik i stallet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Zoko Lane, T. Uhrberg 4%
Positiv senast. Kan inte utnyttja läget 
denna gång. Platsrysare med klaff.

2 Don’t Mind Me, Ö. Kihlström 24%
– Don’t Mind Me kom inte till i loppet 
senast men gick bra till slut och jag 
tycker att han har gått bra hela året. 
Formen är riktigt fin och det ser ut som 
passande förutsättningar den här 
gången. Han kommer att göra en bra 
insats och det blir inga ändringar, säger 
Pär Pergenius i stallet.

3 Linus Boy, B. Goop 17%
– Han fick äntligen till det senast och 
formen har varit bra länge, men han har 
ofta haft dåliga lägen. Nu står han bättre 
till och täta starter ska inte vara något 
bekymmer. Jag tycker att Linus Boy ska 
räknas och det blir inga ändringar, säger 
Andreas Lövdal i stallet.

4 Sir Q.C., J. Kontio 12%
– Han har gjort det fantastiskt bra. Han är 
snart i Guld och det är mindre än ett år 
sedan han började i lägsta klassen. Han är 
fortsatt fin. Han har vunnit tre gånger på 
den här distansen i V75 och jag tror att 
han är med i matchen igen. Vi provade 
barfota en gång men det blev inte bra så 
det blir skor, säger Stefan Melander.

5 Stepping Spaceboy, S. Söderkvist 4%
– Allt verkar bra och han ska gå ett sista 
jobb på torsdag. Jag tror att hästen är i 
bra ordning sen är det bra hästar emot så 
det måste stämma till fullt. Men jag känner 
mig inte slagen på förhand. Vi utgår från 
att vi kommer att köra som sist, med 
barfota runt om men vi får avvakta vädret 
lite. Det ska komma massa regn så då är 
det en varning för om banan håller ihop 
eller inte, säger Admir Zukanovic.

6 Othello Victory, P. Ingves 2%
– Han gjorde vad han kunde senast och de 
som slog honom var helt enkelt bättre. 
Formen är oförändrad och den enda 
ändringen är att han får ett norskt 
huvudlag i stället för ett helstängt, säger 
tränaren Peter Untersteiner.

7 Baron Gift, R. Svanstedt 5%
Hängde med bra i tufft sällskap senast 
(Cyber Lane vann). Kan överraska om det 
löser sig från läget.

8 Trinity Lux, K. Oscarsson 1%
Bra, men härifrån hjälper det knappast?

9 GlobalSatisfaction, U. Ohlsson 27%
– Har fått pausa lite efter segern i 
Halmstad där han var riktigt bra. Han ser 
väldigt bra ut i jobben och vår känsla är att 
han kommer att svara för en fin insats på 
lördag. Trots bakspåret borde han ha 
chans och det blir inga ändringar jämfört 
med senast, säger Andreas Lövdal i stallet.

10 Nobel Amok, R. Bergh 2%
– Formen är okej, jag tror i alla fall att han 
har gått framåt med det förra loppet. Han 
har hög kapacitet, men han är lite miss-
gynnad av läget då han brukar göra sina 
bästa lopp med tätkänning. Ingen ändring, 
säger Preben Sövik i stallet.

11 Springover, P. Untersteiner 2%
– Trots placeringen var jag nöjd med insat-
sen senast. Han duger i klassen men från 
det här läget behövs det lite tur på vägen. 
Nu blir det barfota runt om, säger Peter.

12 Sobel Conway, J. Untersteiner 1%
– Jag tycker inte att Sobel Conway var 
som bäst senast utan han blev trött lite för 
tidigt. Det kan ha varit resan som satte ner 
honom, någon annan förklaring har jag 
inte. Han är hur som helst bortlottad nu, 
säger Peter Untersteiner.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Propulsion, Ö. Kihlström 34%
– Propulsion var grym senast på Jägersro. 
Han var ute och joggade i fredags och 
visade allt väl och han kommer att få ytter-
ligare ett jobb under veckan. Spåret kunde 
inte bli så mycket bättre och det finns ju 
gott om valmöjligheter på Åby. Han möter 
ett par bra hästar som väntat när det är ett 
sådant här stort lopp, men det är klart att 
vi är optimistiska med tanke på hur bra 
han varit, säger Pär Pergenius i stallet.

2 Reckless, B. Goop 2%
– Reckless vann med krafter kvar senast 
och det var ett bra formbesked. Både läget 
och distansen passar honom perfekt och 
det ska bli kul att se hur han står sig mot 
dessa. Man får hålla koll på balansinfon på 
lördag, någon ändring jämfört med 
senaste starten lär det i alla fall bli, säger 
Anton Sverre i stallet.

3 Muscle Hustle, R. Bergh 1%
– Han dummade sig senast och har gjort 
så även någon gång förut bakom bilen. 
Formen ska vara bättre än resultatraden 
men det börjar bli dags att visa det i lopp 
också. Han kan öppna och kan få ett bra 
lopp om han sköter sig, säger Preben 
Sövik i stallet.

4 Readly Express, J. Kontio 43%
– Han har ju inte startat på ett tag men 
Timo är väldigt nöjd med hur han sköter 
träningen och alla vet ju vilken bra häst 
han är. Jag tror att förutsättningarna 
passar honom riktigt bra och tror på en 
bra chans. Barfota, öppet huvudlag och 
inga ändringar vad det gäller vagn heller, 
säger Andreas Lövdal i stallet.

5 Platon Face, A. Kolgjini 7%
– Han blir bara bättre och bättre. Platon 
Face kommer att göra en bra insats igen 
men jag håller Rajesh Face som den bättre 
för dagen, säger Lutfi Kolgjini.

6 Rajesh Face, L. Kolgjini 6%
– Det han gjorde i Åbergs är kanske det 
svettigaste jag upplevt bakom en häst när 
det blev trafikproblem två gånger och han 
avslutade rent ruskigt. Jag tror att Readly 
Express är den värste motståndaren men 
om Rajesh Face håller sig lugn och jag kan 
lägga ner honom i banan är han bra nog 
att vinna. Det här blir den sista starten i 
Sverige på ett tag. Nästa start blir i Maple 
Leaf Trot i Toronto, säger Lutfi.

7 Zenit Brick, M. Forss 3%
– Han hade varit borta ett tag innan förra 
starten och behövde det loppet i kroppen. 
Spåret är inte bra, inte minst med tanke på 
vilket tufft motstånd det är. Men jag är rätt 
säker på att Zenit Brick kommer att göra 
ett bra lopp, säger Andreas Lövdal i stallet.

8 Coquin Bebe, P. Ingves 1%
Fransos som fungerat bra på tusenmeters-
banor. Är både snabb och stark, men nu 
stöter han på övermäktigt motstånd.

9 Sorbet, J. Untersteiner 3%
– Var otroligt fin vid segern förra onsda-
gen och har gjort det bra hela säsongen. 
Täta starter tror jag inte är någon fara, det 
kan snarare föra fram formen ännu mera. 
Distansen är en fördel och läget är 
passande då han ska smyga med i det 
längsta och gå till slut här. Jag tror att 
Sorbet kan tjäna fina pengar och det blir 
inga ändringar, säger Pär Pergenius.

10 Mindyourvalue W.F., C. Eriksson 1%
– Distansen passar honom bra och han 
känns väldigt stark i jobben för dagen. 
Mindyourvalue W.F. är gynnad om det blir 
hårt tempo då han är bra på att hänga med 
och en fin slant finns inom räckhåll. Inga 
ändringar på honom, säger Preben Sövik.
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  8 Coquin Bebe
  2 Reckless

 WTIDSRANKEN: 12,0: 3 Perfect Spirit. 12,2: 
9 Givetitgasandgo. 12,7: 2 Lucifer Lane. 12,8: 6 
Enterprise. 12,9: 1 Transcendence.

 WTIDSRANKEN: 14,3: 11 Absolut Gehör. 
14,4: 3 Kindy Cane, 8 Quiz Töll. 14,5: 9 Anne 
Royal, 10 Ambon Degato, 14 Elita Memphis.

 WTIDSRANKEN: 13,0: 2 Uppohoppa. 13,1: 5 
Victory Kåsgård, 9 Flash Hammering. 13,4: 6 Araw 
Hoss, 10 Te Quiero Grif. 13,7: 8 Monfalcone.

 WTIDSRANKEN: 12,3: 7 Baron Gift. 12,4: 2 
Don’t Mind Me, 3 Linus Boy, 8 Trinity Lux, 10 Nobel 
Amok. 12,6: 12 Sobel Conway.

 WTIDSRANKEN: 12,4: 1 Propulsion. 13,0: 6 
Rajesh Face. 13,5: 7 Zenit Brick, 9 Sorbet. 13,7: 3 
Muscle Hustle. 13,8: 10 Mindyourvalue WF.

PerfectHSpiritHtarHytterligareHenHvinst?


