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Upplagt för favoritseger
HHZenitHBrick svarade för en 

femstjärnig insats senast och 
tycks ha prickat in toppformen. 
Här blir han sannolikt släppt till 
ledningen efter en kort bit och då 
är det en toppchans. Gedigne OnH
TrackHPiraten är i bra slag och 
den ende (?) utmanaren.

Prinsen är ju kungen...
 HDen som får bäst start av 

Järvsöodin och Sippson parkerar 
i ledningen. Men loppet avgörs till 
slut och det lär bita bra när 
Gunnar Melander attackerar med 
MånprinsenHA.M. på slutvarvet. 
Han bör avgöra loppet i god tid 
innan mål.

Givet bud i kraft av läget
HHWalkieHTalkie har skött sig bra 

på sistone i tuffa gäng och det 
vore intressant att se henne 
i spets. Då måste hon vara ett hett 
bud. RitaHC.D. mötte helt annat 
motstånd senast och är bätte än 
raden. Utmanar tillsammans med 
MrsHLindy om det klaffar.

Vi chansar med en Major
 HRobert Berghs duo Yrr och 

RamonHDekkers ska båda kunna 
öppna bra från fina lägen och den 
förstnämnde i spets med den 
senare i rygg kan vara ett troligt 
scenario. Men det är många med 
chans. Stämmer det för SpecialH
Major kan han sänka allt.

Vi avrundar med Disco
 HSpetsstriden kommer att stå 

mellan MagnifikHBrodde och 
WeekendHFun och ingen av dem 
lär vara intresserad av att släppa. 
Ett hårt utgångstempo gynnar 
DiscoHVolante som avslutade strå-
lande senast och han möter inte 
värre gäng nu.

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

VINNAREN
HH3HZenitHBrick 

föll med flaggan 
i topp senast 
bakom Nadal 
Broline, men han 
var före Propul-
sion i mål. Han 
har sin bästa 
årstid nu och 
startspåren talar 
också till hans 
fördel. Zenit 
Brick bör vinna detta lopp om han är vid 
sunda vätskor.

UTMANAREN
HH10HOnHTrackHPiraten har också visat 

mycket bra form, men han var inte nära att 
besegra tipsettan senast. Med lite klaff 
kan han dock vara ett hot.

VINNAREN
HH12HMånprin-

senHA.M. känner 
ju de flesta till 
vid det här laget. 
Han har bara 
vunnit på slutet 
och allt låter bra 
från stallet inför 
det här loppet. 
Utan strul på 
vägen eller 
sjukdom ska det 
vara en topp-
chans till en ny 
seger.

UTMANAREN
HH5HSippson har visat att han är i slitt livs 

form och kan säkert vara med och hugga 
i den främre träffen igen.

VINNAREN
HH2HWalkieHTalkie 

har gått jättefina 
tider och mött 
bra hästar på 
slutet. Hemma-
tränaren Per 
Linderoth ser 
henne som sin 
bästa chans 
i omgången och 
vi kan bara hålla 
med om att det 
ser bra ut på 
förhand.

UTMANAREN
HH13HMrsHLindy 

är bättre än sin resultatrad. Har hon lite 
flyt från sitt stängda läge kommer hon att 
fälla många på slutvarvet.

VINNAREN
HH6HSpecialH

Major har lyft sig 
ett par snäpp de 
senaste måna-
derna och i ett 
jämnt lopp är 
han ett roligt 
chanstips. Han 
går från de flesta 
positioner och 
det gäller bara 
att hitta ner 
i andaspår.

UTMANAREN
HH9HGlobalHUndecided har varit lite ojämn 

så här långt, men visat bra kunnande på 
sina bästa dagar. Att han återkommer efter 
vila behöver inte vara negativt, i synnerhet 
när det handlar om stall Nurmos.

VINNAREN
HH9HDiscoH

Volante gjorde 
en storartad 
insats senast 
som tvåa då han 
endast fick stryk 
av en smygkörd 
Chief Orlando. 
Har lottats till 
bakspår igen, 
men sköter han 
sig kan han kliva 
runt det här 
gänget.

UTMANAREN
HH3HDartagnanHSisu kommer från ett 

formstall och den här gången har han ett 
smaskigt läge. Han är allround och måste 
tas på största allvar.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Qahar Q.C., U. Ohlsson 3%
– Formen är ganska bra men banorna har 
inte passat honom på slutet. Jag vill se 
honom fungera i första hand och kan han 
vara bland de tre-fyra främsta är det bra. 
Öppet huvudlag, säger Stefan Melander.

2 Time Machine, R. Bergh 1%
– Tränar fint men det blev fel på barfota 
i debuten. Nu lovar de snö i Sundsvall och 
är inte övertygad att de förutsättningarna 
gynnar honom, säger Robert Bergh.

3 Zenit Brick, M. Forss 73%
– Han fick en dryg inledning senast och 
fullföljde mycket bra som tvåa. Zenit 
Brick fick ett bättre spår den här gången 
och formen är på topp. Det är nog vår 
bästa vinstchans på lördag, säger 
Andreas Lövdal i stallet.

4 Edward Ale, O. Koivunen 3%
Vann på distansen näst senast och är 
startsnabb. Men det är tuffare i svenska 
Gulddivisionen än i finska och Edward Ale 
är inte mer än ett platsbud.

5 Mind Your Face, J. Kontio 1%
– Jag var jättenöjd med insatsen senast 
och han är bra i ordning nu. Det anns 
krafter kvar senast och dessa kommer till 
pass nu. Mind Your Face är väl inget 
vinstbud men en platschans ska finnas 
inom räckhåll, säger Lars Friberg.

6 Danne Edel, V. Karhulahti 0%
– Han har inga passande lopp och får 
tävla sig i form. Jag är nöjd om Danne Edel 
kan ta en slant, säger Reijo LIljendahl.

7 Rocky Winner, P. Linderoth 0%
– Har inte startat på ett tag, men han 
tränar fint för dagen. Han smyger med och 
tar vad som bjuds, säger Jörgen Westholm.

8 Digital Ink, Ö. Kihlström 3%
– Jämn i prestationerna och såväl distans, 
form som årstid passar bra. Provar ny 
utrustning, är inte borta, säger Bergh.

9 West Wing, T. Pettersson 0%
– Kändes fin i veckans jobb och formen är 
det inga fel på. Han har galopperat på 
slutet då han är känslig för sidoförflytt-
ningar och han ska gå gå med knäkappor 
den här gången vilket har fungerat i 
träning. Zenit Brick, Qahar Q.C. och On 
Track Piraten är tre tuffa motståndare men 
min är distansgynnad och ska kunna vara 
med bland de fyra främsta och stämmer 
det kan han vara ännu längre fram. Jag 
byter till en Ghostvagn nu och den har han 
fungerat bäst med, säger Micael Broberg.

10 On Track Piraten, O J Andersson 15%
– Han var bra senast i ett hårt lopp, men vi 
hamnade lite väl långt bak. Det blev för 
jobbigt att kunna segerstrida. Formen 
verkar intakt av jobben att döma. Han 
kommer att göra ett bra lopp, men Zenit 
Brick står bra till. Platschans i första hand. 
Han går med skor men annars som vanligt, 
säger Hans R Strömberg.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Bilbo B.S., K. Widell 3%
Anonym senast, kan bättre. Kanske kan 
vara en platsskäll på läget.

2 Järvsöodin, U. Ohlsson 8%
– Han kommer i bra form men jag vet väl 
inte om det är min bästa chans i loppet, 
det är jämnt mellan mina men han står bra 
inne. Han kommer säkert vara med långt 
framme, säger Jan-Olov Persson.

3 Björlifant, K. Oscarsson 1%
– Har bra form och det är normalt i jobben. 
Han kommer att gå med vad som är bäst 
balans för dagen med tanke på banan, 
vinterskor eller sommarskor. Det gäller ju 
alla mina hästar. Han får svårt att slå Mån-
prinsen, säger Jan-Olov Persson.

4 Faks Nils, O. Koivunen 0%
– Han kan inte slå Månprinsen A.M och 
det finns även flera bra hästar med 
i loppet så plockar han en slant får vi vara 
nöjda, även om formen är kanonbra, säger 
Jan Ove Olsen.

5 Sippson, K. Åkerlund 4%
Visat toppform. Bör klara spåret. Platsbud.

6 Brenne Brakar, T. Pettersson 0%
– Satt fast senast och kan känns fin för 
dagen. Han är inte riktigt mogen i uppträ-
dandet ännu, men läget är passande och 
ledningen vore roligt. Han har ingen chans 
mot Månprinsen A.M. men kanske kan ta 
en fin slant. Han gillar inte hård bana, 
säger Ola Åsebö.
2H160Hm:

7 Smedsbo Faksen, M. Forss 0%
– Var lite uppåt senast men det är tuffare 
denna gång. Med ett lämpligt lopp kan det 
vara en platsskräll, tror Jan-Olov Persson.

8 Fender, O J Andersson 1%
– Det blev fel i loppet senast och det är 
bara glömma. Han känns bra och jag tror 
inte att det är något fel på formen. Jag har 
stor respekt för Månprinsen A.M. men 
hoppas att min häst ska vara med i plats-
striden, säger Peter Grundmann.

9 Lex Peidei, P. Linderoth 1%
– Han kan spurta bra om det stämmer och 
är en bit fram om det klaffar men det blir 
väl svårt att ta en plats, pengar får räknas 
som bra, säger Jan-Olov Persson.

10 Valle Mattis, Ö. Kihlström 2%
Mycket rejäl vid två segrar på sistone. Nu 
med Kihlström. Loppets rysare!
2H180Hm:

11 Smedheim Solan, J. Kontio 2%
– Hade greppet länge senast men förlo-
rade tyvärr, det var snöpligt. Han är jämn 
och säker annars. Med rätt resa så slåss 
han om en plats, tror Jan-Olov Persson.

12 Månprinsen A.M., G. Melander 76%
– Han känns fortsatt bra och brukar 
trivas på Bergsåker och jag hoppas att 
de kan bjuda på ett fint underlag på 
lördag. Tanken är att han ska gå till vila 
efter det här loppet och det finns inget 
att spara på. Även om vi har fyrtio 
meters tillägg så ska det vara en bra 
chans, säger Gunnar Melander.

13 Mino, E. Strandberg 0%
Inget för spelarna att tänka på.

14 Flex, T. Jansson 0%
Besitter bra fart och slåss om andra- 
platsen om han går felfritt.

15 Tangen Haap, B. Karlsson 1%
– Han känns bra för dagen och har 
acklimatiserat sig hemma på den nya 
gården. Vi har inte kunnat slå favoriten 
tidigare och det blir svårt igen, men jag 
tror att Tangen Haap kan vara bland de 
fyra första, säger Björn.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Selma Töll, T. Pettersson 3%
– Fick inte vara i fred i ledningen senast 
och höll godkänt med tanke på att hon 
varit ifrån. Utgångsläget är perfekt och jag 
ser henne gärna i ledningen igen, säger 
Håkan Wallberg.

2 Walkie Talkie, P. Linderoth 24%
– Hon har gått fina tider och gjort det på 
bra sätt dessutom, hon har inte stapplat 
i mål på trötta ben direkt. Voltstart och 
skor runt om kan vara ett frågetecken 
men det är inte många månader sedan 
hon gick med skor och det fungerade bra 
då och hon känns stabil. Hon står bra 
inne i loppet och jag tycker att hon 
känns streckvärd, säger Per Linderoth.

3 Livingmydream, K. Oscarsson 1%
– Livingmydream var jättefin vid segern 
näst senast. Var kanske inte lika bra 
senast men ändå helt godkänd och formen 
är bra. Jag tror inte att hon är något 
spetsbud men vi försöker komma ner 
invändigt och smyga. Kan vara trea-fyra 
om det stämmer men jag tror inte att hon 
är något för vinnarspelarna, säger Kevin.

4 Livi Mistress, O. Koivunen 1%
– Hon är i bra form och kusken är en av 
Europas största talanger. Det skulle vara 
roligt att se henne i ledningen, och skulle 
hon komma dit kan det vara en outsider, 
säger Jan Ove Olsen.
2H160Hm:

5 Benita, P. Wickman 0%
Känns inte som någon V75-vinnare.

6 Fudge ˚s, T. Andersen 2%
– Känns bra och har fått ett bra spår. Skor 
missgynnar henne inte mer än någon 
annan och en fin slant är målsättningen, 
säger Troels Andersen.

7 Miss Golden Quick, M A Djuse 1%
– Jag tycker att hon visade bra form 
senast men tyvärr vet man inte från gång 
till gång vart man har henne. Hur som 
helst blir det svårt att vinna, vi är nöjda 
med en slant, säger Mika Haapakanags.

8 So Gå Imponera, M. Bucht 0%
Bara en seger i år och en under 2017. 
Inget hett hud.

9 Sheilah Laday, P G Norman 7%
Inget drömläge. En plats som bäst?

10 Rita C.D., K. Widell 13%
– Hon kom bort senast i ett taktikopp mot 
rätt bra hästar. Går ner i klass den här 
gången får man väl säga. Och från ett 
spännande läge så är det en outsider-
chans. Öppet huvudlag och Piratens vagn 
som jag tror ska funka i voltstart, säger 
Hans R Strömberg.

11 Comewithaflash, S. Sundqwist 5%
– Har haft en liten paus och jag kommer 
att försöka ge henne ett snällt lopp. Vi 
behöver tur, konstaterar Samu Sundqwist.

12 Vanessa F.B., Ö. Kihlström 14%
– Går framåt med varje lopp. Nu är läget 
uselt och vi behöver tur. Skulle det lösa sig 
på vägen så slutar hon i striden. Helstängt 
och vanlig vagn, säger Markus Pihlström.

13 Mrs Lindy, U. Ohlsson 18%
– Hon var jättebra senast och avslutade 
med ett varv efter 1.11,5. Mrs Lindy fick 
ett grisläge med bakspår på tillägg men 
hon är bra och inte helt borta, säger Reijo 
Liljendahl.

14 Bella On Tour, M E Djuse 2%
Vass efter galopp senast. Skräll?
2H180Hm:

15 Ginny Weasley, R. Bergh 6%
– Satt fast senast och håller bra form. Även 
hon missgynnad om brodd, säger Bergh.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Bionicle Man, M E Djuse 3%
Vann ett ganska billigt V86-lopp näst 
senast och visade inget extra som fyra 
senast. Har fått ett passande smygläge 
men är inget hett bud denna gång.

2 Yrr, R. Bergh 19%
– Stark och tuff sort. Räknas från ett bra 
läge, säger Robert Bergh.

3 Ramon Dekkers, Ö. Kihlström 19%
– Har både form och läge för att räknas. 
Sätter dock ett stort frågetecken hur han 
funkar på brodd, vilket lär krävas, säger 
Robert Bergh.

4 Scarpetta, J H Andersson 7%
– Han har gått bra på sistone och det ser 
ut att vara ett jämnt lopp så helt chanslös 
är han nog inte. Jag tror inte att Scarpetta 
kan blanda sig i spetsstriden men han är 
van att anfalla bakifrån. Jag hoppas på en 
fast bana och tanken är att vi ska testa 
honom med rycktussar för allra första 
gången, säger Anders Wallin.

5 Viscount, J. Westholm 14%
– Han trivdes inte på banan senast 
i värmningen. Han skoddes om och var 
bättre i loppet. Vi ville inte riskera galopp 
och föll ned på innerspår och gick i mål 
med gott om krafter kvar. Det bli ett 
offensivare upplägg att vänta nu, och 
Viscount är bra för klassen tycker Jörgen 
Westholm.

6 Special Major, M A Djuse 7%
– Jag har varit jättenöjd med honom på 
slutet och han har utvecklats. Det finns 
nog mer att ta av och jag tror att han 
kommer att bli en bra V75-häst. Han är 
allround vad det gäller distanser och 
underlag och han ska inte vara helt 
borta, tycker Mika Haapakangas.

7 Luxury Brodde, O J Andersson 2%
– Luxury Brodde har strulat till det på 
sistone, men har kapacitet. Vi har inväntat 
skotvånget och koncentrerar oss på en 
bra prestation i första hand som felfri, men 
han ska inte nonchaleras helt, säger 
Jörgen Westholm.

8 Trust de Luxe, K. Oscarsson 2%
– Han fick tyvärr ett tråkigt spår i ett annars 
dåligt rikstotolopp. Kusken får försöka hitta 
position härifrån och med tur på vägen kan 
han nypa en fin slant, tror Fredrik Wallin.

9 Global Undecided, J. Kontio 19%
– Global Undecided har det strulat lite för 
och vi tycker att han var lite blek senast. 
Men han känns fin hemma i jobben nu 
inför detta och det finns bra kunnande i 
honom om han skulle fungera. Att det är 
skotvång är inget som missgynnar honom, 
säger Andreas Lövdal i stallet.

10 Viktor Barsk, U. Ohlsson 1%
– Viktor Barsk har hittat stilen som 
nioåring och det blir V75-debut för honom 
här. Han verkar lite grinig hemma och det 
tar jag som ett gott tecken. Han är 
allround och går bra på alla typer av 
underlag och skor på fötterna spelar ingen 
roll. Skulle det bli överpace, runt 1.12-för-
sta varvet, tror jag att min häst blir farlig, 
säger Las-Åke Nordlander.

11 Buzzer Beater, P. Linderoth 6%
– Han är bara tre år och möter äldre hästar 
från ett bakspår vilket är tufft. Jag kommer 
att köra på chans med Buzzer Beater och 
han är väl inget hett bud. Vi hoppas på en 
fin slant i första hand, säger Per Linderoth.

12 Bella the Bomber, M. Forss 1%
Långväga gäst som vann ett lopp i Boden 
i oktober, men då i mycket enklare gäng än 
detta. Har bara mäktat med tre segrar på 
42 starter hittills. Knappast.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Vic de Luxe, S. Eriksson 10%
– Var fin senast och det är hans årstid nu. 
Jag är inte helt nöjd med läget då jag inte 
tror att han kan hålla upp ledningen, men 
får han chansen och det blir bra tempo i 
loppet kan han säkert sluta långt framme, 
säger Mika Haapakangas.

2 Desert Runner, P. Linderoth 1%
– Det blev inget passande tempo senast 
och det loppet tar jag inte så hårt på. 
Hästen är bra i grunden och jag hoppas att 
han kan få ett fint lopp från det här läget. 
Det kan bli stängt huvudlag nu och jag 
tycker att han får ses som en outsider, 
säger Lars Wikstöm.

3 Dartagnan Sisu, M. Djuse 12%
– Han gjorde det jättebra senast, kanske 
gav sig lite enkelt ändå om man ska vara 
kritisk. Men Ready Ribb är ju en bra häst. 
Han har ett vettigt spår och kommer 
säkert hitta ett bra slagläge. Distansen 
kanske är ett plus då han får prova lite 
nytt gentemot på slutet. Ingen ändringar 
som jag känner till nu, säger Marcus Lilius 
i stallet.

4 Magnifik Brodde, S. Sundqwist 9%
– Han visade jättebra form senast och jag 
tror att han ska vara i samma slag nu. Vi 
fick ett passande läge och målsättningen 
är att köra i ledningen. Han brukar fungera 
bra med skor och den här årstiden. Vi har 
siktat på det här loppet ett tag och jag 
tycker att hästen måste räknas, säger 
Samu Sundqwist.

5 Mr Perfect, K. Oscarsson 3%
– Han gjorde ett jättebra lopp senast med 
tanke på hur det blev kört, med ett annat 
upplägg från min sida hade han kunnat 
sluta längre fram. Han har jättebra form 
och spår fem ska han kunna öppna bra 
ifrån. Det är inget minus med broddar för 
honom om det skulle behövas och jag 
tycker att han är en outsider att se upp 
med, säger Kevin Oscarsson.

6 Weekend Fun, J. Kontio 22%
– Han gick ett tufft intervalljobb i veckan 
och jag tror att han kommer att vara i bra 
form på lördag. Det ska bli spännande att 
se hur han står sig i Silverdivisionen. 
Skulle han komma till ledningen är halva 
loppet vunnet, annars blir det svårare att 
vinna. Han gynnas om det krävs broddar, 
säger Daniel Wikberg.

7 Forecast, Ö. Kihlström 5%
– Han visade upp en raketspurt senast. 
Han fick lite dåligt läge denna gång men 
hästen är i fin form och kan vara ett 
platsbud, tror Kenneth Haugstad i stallet.

8 Super Zantos, A. Lisell 1%
Nyttig men knappast segeraktuell här.

9 Disco Volante, U. Ohlsson 23%
– Att han är bästa hästen i loppet är det 
inget snack om. Men Disco Volante är 
extremt missgynnad av bakspåret och 
skulle han tappa 30 meter från start går 
det inte, säger Stefan Melander.

10 Nobel Amok, R. Bergh 3%
– Funkade bra på brodd i comebacken. 
Kan vinna trots läget, säger Robert Bergh.

11 Erik Sting, M. Forss 11%
– Han var okej senast i finalerna även om 
det inte stämde med positionerna. Nu har 
Erik Sting ett hopplöst läge igen och vi får 
ligga lite lågt med honom, säger Andreas 
Lövdal i stallet.

12 O.P.’s Flirt, D. Wäjersten 0%
– Han gör det väldigt bra varje gång. Nu är 
läget helt värdelöst så får vi en slant är vi 
nöjda. Skor såklart och norskt huvudlag, 
säger Markus Pihlström.
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 WTIDSRANKEN: 13,1: 8 Digital Ink.  
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HansHRHStrömbergHlåterHnöjdHmedH
formenHpåHOnHTrackHPiraten.


