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Kan blir svar om spets...
HHDeepHSeaHDream blir svår att 

plocka en längd på och tränaren 
hotar med att man ska köra i tät. 
Det gör livet surt för LoveHMat-
ters? Från spets har han topp-
chans men han kan lösa det på 
annat sätt också. Kapable NadalH
Broline visade form senast.

Favoriten känns stark
 HEn felfri QuizHRoc kan nog vara 

snabbast från början men hon 
håller nog inte hela vägen och 
släpper till en betrodd? Vi tror att 
Belker kan köra sig till spets 
innan man kommer upp till första 
500 och då blir han inte lätt att 
besegra över kort distans.

Styrkan blir avgörande
HHTrinityHLux och SuperHZantosHär 

bra från början, men SobelHCon-
way gäller ändå som spets-favorit 
efter 500. Får han bestämma kan 
det hålla, men det finns starka 
hästar som lär sätta press. QaharH
Q.C. och M.T.Joinville bland 
annat. Den senare tippas.

Hydro kan få smörloppet
 HTrionHStarHCostashorta,H

BrothersHInHAm och Ural lär 
gasa från början och vi tror att de 
senare har bäst chans att seger-
strida, även om han hamnar 
i dödens. Men SouthwindHHydro 
kan få loppet bakom och är 
kraftigt på gång. En kul idé!

Øppet värre – gardera!
 HOm Visitor går felfritt kan det 

bli spets. Men i annat fall lutar det 
åt att GlobalHThunder kan vinna 
spetsstriden. Vi har dock feeling 
för att segervane GlobalHUnpro-
tected kan tugga ner samtliga 
under slutvarvet, han var toppfin 
direkt efter vila näst senast.

V75-3� 2 100 meter, auto V75-4� 1 609 meter, auto V75-6� 2 609 meter, autoV75-5� 1 609 meter, auto V75-7� 2 100 meter, auto

VINNAREN
HH5HLoveHMatters 

kommer från 
seger i Gulddivi-
sionen och 
Daniel Redén 
skickar bara en 
V75-häst till 
Örebro. Räkna 
med att man är 
ute i angeläget 
ärende och det 
ska vara en 
hygglig chans om 
han slipper att gå i dödens.

UTMANAREN
HH8HNadalHBroline avslutade mycket rejält 

senast och kommer han till från sitt 
tråkiga åttondespår är vi inte främmande 
för att han kan vinna loppet.

VINNAREN
HH2HBelker är en 

mycket fin 
tvååring som 
vann på ett bra 
sätt senast. Har 
ett perfekt läge 
och det är inte 
omöjligt att han 
kan köra sig till 
ledningen efter 
en bit. Men han 
kan nog vinna 
loppet på andra 
sätt också.

UTMANAREN
HH9HCustomHColt har rygg på tipsettan och 

kan få ett bra lopp på det sättet. Garderar 
man upp loppet ska han med tidigt på 
kupongerna.

VINNAREN
 HÖppet. 7HM.T.H

Joinville svarade 
för en mycket 
stark insats från 
dödens på 
Solvalla senast 
och har formen 
på topp. Han  
räds inte 
distansen och är 
van att göra 
grovjobb. Hästen 
står på tur för en 
vinst!

UTMANAREN
 HBlir det lite överpace i loppet så gynnar 

det helt klart stall Goops 9HRagazzoHdaH
Sopra som har gått bra en längre tid och 
spurtar vasst med ett lopp på väntan.

VINNAREN
HH2HSouthwindH

Hydro var fin 
som trea bakom 
topphästar som 
Perfect Spirit 
och Zack’s 
Zoomer senast. 
Han blir stadigt 
bättre och från 
ett bra läge är 
han vårt drag i 
det här fina 
Bronsförsöket.

UTMANAREN
HH6HUral har formen i zenit och vann från 

dödens på distansen näst senast. Nu blir 
det troligtvis barfota runt om och jänkar-
vagn och med den utrustningen bör man 
inte missa att strecka.

VINNAREN
HH12HGlobalH

Unprotected 
verkar vara 
något extra. Och 
med två lopp 
i kroppen efter 
vila så borde 
Magnus Jakobs-
sons häst vara 
i toppform. Trots 
ett tråkigt läge 
tror vi att han 
kan fälla alla 
under slutvarvet.

UTMANAREN
HH1HVisitor kommer från seger i ett 

V75-lopp över lång distans och med tanke 
på utgångsläget kan man inte räkna bort 
honom här.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Explosive de Vie, K. Oscarsson 1%
– Jag tycker att han känns bra och har lite 
smygform. Läget är också idealiskt för att 
smyga med. Jag tror väl inte på vinst men 
en hygglig placering ska det kunna bli, 
säger Jim Oscarsson.

2 Deep Sea Dream, S O Wassberg 1%
– Han håller den fina formen och allt ser 
bra ut. Han gick intervaller i måndags och 
det var fint. Han är snabb ut och jag är 
väldigt nöjd med spåret och vi kommer att 
ladda 100 procent och släpper inte. Nu är 
det läge att testa. Han kommer att gå 
maxad med barfota runt om och hela 
paketet. Körspöet visade vi honom inte 
senast han var i Sverige. Han går bra även 
i dödens, säger Gaute Lura.

3 Antonio Tabac, O. Kylin-Blom 19%
– Han känns fortsatt väldigt fin och det 
ska bli spännande att prova honom i 
Gulddivisionen. Jag tror att han gör ett bra 
lopp men Love Matters och Nadal Broline 
exempelvis har en annan hårdhet. Jag 
hoppas och tror att han kan vara bland de 
fyra främsta i alla fall. Inga ändringar, 
säger Oskar Kylin-Blom.

4 Pythagoras Face, K. Haugstad 0%
– Han får svårt att vinna i detta gäng. Han 
får försöka växa in i Gulddivisionen men 
det är ont om andra lopp för honom så det 
är bara att testa. Han är jämn och säker 
och får hoppas på pengar, säger Kenneth.

5 Love Matters, Ö. Kihlström 38%
– Han är i bra form och känns fin nu igen 
och vann ju ganska enkelt senast. Han 
var sjuk i samband med Jubileumspoka-
len men var ändå bra på Jägersro. Och 
nu senast var han ännu bättre och jag 
tror att han kommer att vara minst lika 
bra som senast. Han kommer att gå 
barfota och med vanlig vagn och läget 
blev ju bra, säger Daniel Redan.

6 Mind Your Face, J. Kontio 1%
Vinner sällan numera och känns inte som 
något hett bud.

7 Cash Okay, W. Paal 0%
– Cash Okay gick bra i skymundan senast 
och känns fin. Han har tävlat mot tuffa 
hästar i Frankrike och gör inte bort sig om 
det löser sig. Jag tror nog att han kan vara 
trea-fyra om det går hans väg, säger 
Anders Wolden Lundström.

8 Nadal Broline, E. Adielsson 18%
– Han var mycket bra senast och spurtade 
ju verkligen fint då. Han är i bra slag 
fortsatt och allt är väl i jobben. Det är klart 
att läget är svårt på Örebros lite speciella 
banan men jag tycker ändå att han ska ses 
med vettig chans. Ingen ändring kommer 
att göras, säger Reijo Liljendahl.

9 I Love Paris, B. Goop 13%
– Hon avslutade väldigt bra senast och 
formen verkar vara intakt. Det behöver 
inte vara fel med ett smygläge och löser 
det sig är jag inte främmande för att hon 
kan vara långt framme igen. Det blir nog 
barfota runt om även den här gången, 
säger Anton Sverre i stallet.

10 Volstead, U. Ohlsson 8%
– Han känns fin i träningen. Men spåret är 
inte det roligaste och det kan bli svårt att 
vinna därifrån. Helt borta är han dock inte. 
Det blir barfota fram och helstängt 
huvudlag, säger Stefan Melander.

11 Nappa Scar, P. Lennartsson 0%
– Nappa Scar har inte startat på ett tag, 
men han känns bra i jobben och ska kunna 
göra en bra insats som det känns. Men 
läget är ju som det är och det blir ett 
försiktigt upplägg härifrån. Att vinna blir 
nog svårt, säger Per.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Ultion Face, A. Kolgjini 10%
Är inte så oäven och kan vara en rysare 
i kraft av utgångsläget.

2 Belker, T. Jansson 54%
– Belker är en väldigt trevlig häst med 
ett underbart psyke. Han har inte varit 
i närheten av att vara trött någon gång 
i loppen, även om han fått stryk två 
gånger. Han är ingen raket ut men har 
lärt sig att öppna bättre för varje start. 
Nu vet jag inte hur startsnabba de andra 
är men man kan ju hoppas att de har sett 
hur bra han är och att han kommer till 
spets. Han vann okörd senast och har 
väldigt bra chans, säger Sten O Jansson.

3 Sheeza Trixie, P. Lennartsson 1%
– Det är en lovande häst som jag var nöjd 
med vid segern senast. Hon kommer nog 
bäst till sin rätt om det blir jämn fart hela 
vägen och jag tror att hon ska kunna 
öppna bra. Inga ändringar, säger Per.

4 Karsavina, A. Zackrisson 1%
– Karsavina tar små steg hela tiden. Hon 
är komplett och kan öppna bra. Hon möter 
ett par riktigt bra hästar och jag hoppas få 
med mig en riktigt fin slant. Karsavina har 
gått med öppet huvudlag men den här 
gången blir det open-eye huvudlag, säger 
Anders Zackrisson.

5 Quiz Roc, J. Kontio 1%
Är nog lite för grön för att kunna slåss om 
de främsta placeringarna.

6 Staro Nashville, J. Lövgren 3%
– Det är en jättefin häst med fin utstrål-
ning. Vi har siktat på Svampen och jag är 
inte förvånad om han springer en hög 
1.13-tid. Resan gick bra senast och det 
ska inte vara några problem att resa till 
Örebro. Staro Nashville är bra i ordning, 
säger Jonas Oscarsson i stallet.

7 Bythebook, Ö. Kihlström 12%
– Har varit jättefin i samtliga starter och 
han utvecklas dessutom konstant. Han har 
redan mött flera av de bästa här och visat 
att han kan matcha dem väl. Med rätt resa 
är han inte borta och på en garderad bong 
tycker jag att han ska med. Inga ändringar, 
säger Svante Båth.

8 Master of Trix, M. Djuse 0%
Har viss fart men startspåret grusar 
förhoppningarna ordentligt.

9 Custom Colt, P. Untersteiner 5%
– Det är en väldigt fin häst som vann med 
krafter kvar senast. Det finns bra styrka 
i honom så han kan nog göra en del jobb 
om det behövs. Han kan sänka rekordet 
och ska räknas, säger Henry Rorgemoen.

10 Joan C.Boko, K. Eriksson 0%
– Joan C.Boko kändes fin i sista jobbet. 
Men det är tufft emot och även om hästen 
kan en hög 1.14 eller en låg 1.15-tid så 
räcker det knappast till seger, säger 
Martijn de Haan.

11 Bravo Sencello, Å. Lindblom 0%
– Han har gått jobb efter förra starten och 
kändes bra och han fortsätter att utveck-
las med loppen. Men vi står kanske lite för 
svårt till den här gången för att man ska 
kunna vara optimist, säger Åke.

12 Global Adventure, E. Adielsson 13%
– Har gjort det strålande bra så här långt 
och har visat både kunnande och inställ-
ning utöver det vanliga. Samtliga segrar 
har tagits med sparade krafter och helt 
klart är det en riktig talang. Från ett bättre 
spår hade det varit en bra segerchans men 
härifrån blir det mer chansartat. Givetvis 
ska han räknas ändå och jag tycker att 
han är ett givet streck på alla kuponger. 
Inga ändringar, säger Svante Båth.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Isor Håleryd, J. Untersteiner 12%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

2 Trinity Lux, W. Paal 3%
Kan öppna bra och får säkert ett bra lopp. 
Outsider med klaff.

3 Super Zantos, A. Lisell 1%
– Jag har en häst i form och ett bra läge 
så vi ska försöka ge dom en match. Jag 
laddar från start och vill vara med där 
framme, det brukar inte gå att vinna 
i Örebro om man ska vara ute i spåren. Det 
blir inga ändringar och distansen klarar 
han utan besvär, säger Ante Lisell.

4 Qahar Q.C., P. Lennartsson 12%
– Den senaste starten kan vi glömma när 
det gick för sakta. Qahar Q.C. är väl aldrig 
att lita på, men kommer han till i loppet är 
det inte omöjligt att han finns med på 
målfotot. Det blir öppet huvudlag, hur vi 
gör med skorna bestämmer vi senare, 
säger Stefan Melander.

5 Sobel Conway, P. Untersteiner 29%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

6 Moni to Spare, K. Haugstad 1%
– Han kändes fin i veckans jobb och 
formen ska vara bra. Han har vunnit V75 
i Örebro förut och trivs på banan. Jag 
hoppas och tror att vi kan undvika dödens 
och en fin peng känns rimligt. Inga 
ändringar, säger Niklas Johansson.

7 M.T.Joinville, J. Kontio 20%
– Han var fruktansvärt bra senast och 
moralisk vinnare tycker jag. Han har 
dåliga hovar och det är inte aktuellt att 
köra barfota igen men jag tycker inte det 
gör någon skillnad för honom, Han fick 
ett dåligt spår men det är ju ingen häst 
som är van med smyglopp så jag gråter 
inte för mycket över läget. Han verkar 
fortsatt fin och måste räknas, säger 
Susanne Richter.

8 Dartagnan Sisu, Ö. Kihlström 4%
Testas med ny kusk denna gång och 
hästen har mycket bra kunnande. Farlig 
att räkna bort helt.

9 Ragazzo da Sopra, B. Goop 11%
– Han fick vandra utvändigt om Handsome 
Brad senast och gjorde ett jättebra lopp. 
Jag tror att formen håller i sig och läget 
kan vara bra då han trivs med ett lopp på 
rulle. Distansen klarar han och Ragazzo da 
Sopra är en av de som kan vinna loppet, 
tycker Anton Sverre i stallet

10 Baron Gift, R. Svanstedt 1%
– Var sliten näst senast och inte frisk 
senast. Nu känns han fin igen men formen 
är ändå svåbedömd och jag kör snällt för 
att bygga upp honom. Det måste klaffa om 
vi ska kunna nå en framskjuten placering. 
Bike och barfota runt om, säger Rikard.

11 Zoko Lane, T. Uhrberg 2%
– Han gick ett banjobb i fredags och 
kändes jättebra. Fomen är det inget fel på, 
det är ju läget som gör att vi är lite 
utelämnade. Men vi får hoppas att det blir 
lite körning på vägen för då kan han vara 
en outsider. Distansen är ju ett plus och vi 
kör med öppet huvudlag nu som enda 
ändring, säger Roger Persson.

12 Erik Sting, U. Ohlsson 7%
– Han var jäkligt bra senast och fick bara 
stryk av Antonio Tabac som fick ett bra 
smyglopp, det var lite snöpligt. Jag tror att 
han klarar 2 640 meter och formen är som 
sagt väldigt bra. Man behöver alltid tur 
från spår tolv i V75, men jag tycker inte 
att man ska räkna bort honom, säger 
Andreas Lövdal i stallet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Star Costashorta, J. Untersteiner 13%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

2 Southwind Hydro, K. Haugstad 9%
– Han är i absolut toppform och gick ett 
ruggigt bra lopp senast mot väldigt fina 
hästar.- Det gick snabbt till slut och hade 
hakade på bra och var inte tom i mål. 
Han är hygglig bakom bilen, men har 
hoppat någon gång vid laddning. Vi sitter 
i ett andraspår dessutom. Han ska inte 
glömmas bort men loppet är hårt ändå. 
Inga ändringar, säger Kenneth.

3 Beautiful Bacardi, P. Lennartsson 6%
– Hon känns fantastisk fin för dagen och 
jag tror att täta starter kommer att passa 
henne bra. Jag tror att Beautiful Bacardi 
kommer att göra ett kanonlopp på lördag. 
Barfota fram och ett öppet huvudlag, 
säger Stefan Melander.

4 Brothers In Am, J. Tillman 4%
– Formen är bra och läget är bra, men det 
är säkert många som kommer att ladda. 
Men klaffar det från början ska han inte 
vara helt borta, säger Henrik Larsson.

5 Araw Hoss, U. Ohlsson 3%
– Han fick ett snällt lopp senast och kom 
aldrig riktigt in i matchen. Han står lite 
bättre till den här gången och jag tror att 
formen är bättre än raden. Får han bara 
ett bra lopp tror jag att han kan dyka upp 
i den främre träffen, säger Andreas Lövdal 
i stallet.

6 Ural, Ö. Kihlström 26%
– Ural var jag jättenöjd med senast och 
hade vi bytt position med Laskari så hade 
vi nog vunnit loppet. Allt känns fortsatt bra 
och han får prova från start, kanske att vi 
skulle haft ett spår längre in för att kunna 
ta ledningen. Men han har visat att han 
kan vinna från dödens också och jag är 
optimist. Troligen blir det barfota runt om 
och jänkarvagn nu, säger Susanne 
Richter.

7 Robin G.T., W. Paal 0%
– Var bara sådär senast men gick med 
skor då och kommer att vara bättre på 
lördag då vi kör barfota. Men i det här 
loppet misstänker jag att det bli tufft att 
vinna, säger Anders Wolden Lundström.

8 Masterglide, P. Untersteiner 2%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

9 Laskari, J. Kontio 34%
– Han vann på bra sätt senast och han ser 
fin ut i träningen och verkar ha tagit det 
förra loppet på rätt sätt. Det är en spän-
nande häst och det ska bli intressant att 
se hur långt han kan gå. Nu är det första 
gången han börjar med bakspår hos oss, 
det tror jag inte ska vara någon fara. Han 
måste räknas, säger Andreas Lövdal 
i stallet.

10 Rafiki Fri, A I Karlsson 0%
– Han har gått ett provlopp nyligen för att 
vi ska väcka upp honom ytterligare till den 
här starten och det upplägget har vi 
lyckats bra med förut. Även om det är lite 
hasardartat med kort distans så klarar han 
det också. Visst krävs det tur för vinst, 
men jag tycker inte att man ska glömma 
bort honom helt, säger Hans Karlsson.

11 Dreamboy As, B. Goop 2%
– Hästen gjorde det det klart godkänt 
senast i finalerna men fick en lite för 
jobbig resa. Läget är dock väldigt svårt 
och vi får ligga lågt den här gången, säger 
Anton Sverre i stallet.

12 Baron d’Inverne, J. Eskilsson 0%
Iskallt läge och är knappast segeraktuell.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Visitor, C J Jepson 19%
– Visitor har utvecklats mycket och även 
om han går upp i klass så tycker jag inte 
att man kan räkna bort honom. Kusken 
har bra hand med honom och jag ser gärna 
ett offensivt upplägg. Men han kan vara 
lite stressad och innerspåret är inte helt 
optimalt för honom. Samma balans som 
tidigare men mest troligt kör vi med 
jänkarvagn nu, säger Susanne Richter.

2 Lexington Hall, J. Kontio 6%
– Han profiterade på att ledaren tappade 
stilen senast men gjorde ett bra lopp ändå 
och hästen är uppåt i form. Han är snabb 
ut och fick ett bra läge denna gång. Även 
om det är ett tufft lopp tycker jag att man 
ska ta honom på allvar, säger Andreas 
Lövdal i stallet.

3 Liam Dana, R N Skoglund 1%
– Liam Dana var fin i comebacken senast. 
Han tränar fortsatt bra och borde vara 
framflyttad formmässigt med det senaste 
loppet i kroppen. Det blir jänkarvagn och 
barfota bak, säger Jörgen Westholm.

4 Global Thunder, A. Eriksson 11%
– Han var fin senast och vi har siktat på 
det här loppet efter det. Han känns minst 
lika bra inför detta och spåret blev vettigt 
då han kan öppna okej från start. Men det 
är ett stenhårt lopp och det måste stämma 
om han ska kunna vinna. Vi kör med exakt 
samma utrustning och balans som senast, 
säger Henrik Larsson.

5 Harvey, J. Untersteiner 18%
Läs vad Johan Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

6 Ironman Pellini, P. Untersteiner 7%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

7 Hungarian Hotwax, K. Widell 2%
Var lite ursäktad senast efter en strulig 
resa. Visat klart bra form innan det och 
kan vara ett skrällbud om han kommer till 
från sjundespåret.

8 Bo C., U. Ohlsson 2%
– Jag har tränat honom lite hårdare inför 
den här starten och tror att han ska vara 
ganska nära den form han hade i Derbyut-
tagningarna. Men spår åtta och Örebro är 
ingen enkel kombination. Jag är sugen på 
att testa med ett halvstängt huvudlag eller 
can’t se back, men så skarp som han 
kändes i senaste jobbet vet jag inte om jag 
vågar mig på det. Han duger i klassen om 
det klaffar, säger Bo E Nilsson.

9 All Star, P G Norman 8%
Har avslutat starkt flera starter i rad och 
har formen på topp. Kan säkert blåsa ner 
alla om det stämmer med tempo och 
positioner under vägen.

10 Waikiki Silvio, B. Goop 10%
– Han har jättefin form och är speedig till 
slut om han får rätt lopp. Ett bakspår gör 
det svårare men klaffar det tror jag inte att 
han är helt borta ändå. Inga ändringar, 
säger Anton Sverre i stallet.

11 Luxury Brodde, O J Andersson 1%
– Han slog ihop i startögonblicket senast. 
Trivs bäst utan rygg och vi får ligga något 
lågt med tanke på att han är galoppbenä-
gen. Vi testade ny utrustning senast och vi 
kör samma igen. Inga ändringar i övrigt, 
säger Jörgen Westholm.

12 Global Unprotected, M. Jakobsson 15%
– Han har gjort det jättebra på slutet 
utan att han för den skull varit på topp. 
Han duger bra i klassen men från det här 
läget vill jag ändå ligga lite lågt. Jag 
kommer inte att ändra på något. Barfota 
bak och vanlig vagn, säger Magnus.
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12,9: 2 Trinity Lux, 5 Sobel Conway, 12 Erik Sting. 
13,6: 4 Qahar QC. 13,7: 11 Zoko Lane.

 WTIDSRANKEN: 10,7: 9 Laskari. 11,2: 11 
Dreamboy As. 11,3: 8 Masterglide. 11,4: 6 Ural. 
11,7: 12 Baron d’Inverne. 11,8: 3 Beautiful Bacar.

 WTIDSRANKEN: 13,1: 5 Harvey. 13,2: 9 All 
Star. 13,4: 6 Ironman Pellini, 8 Bo C, 10 Waikiki 
Silvio. 13,5: 7 Hungarian Hotwax.


