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Svårslagen storfavorit
HHLitaHpåHattHNadal BrolineH

kommerHattHladdasHförHattHhållaHutH
VästerboonthenewsHförstaHbiten.H
LyckasHhanHärHloppetHöverHochH
NadalHBrolineHkanHävenHvinnaH
loppetHpåHandraHsättHockså.HBlirH
favoritHmedHallHrätt.HLoppetsH
luringHärHTurno di Azzurra!

På jakt efter sjätte raka
 HTownshend Broline,HVelten 

VersaillesHochHRudishaHgörHuppH
omHledningenHiHettHförstaHskede.H
MenHsåHfortHtempotHbedarrarHsåH
kommerHnogHAmerindienneH
farande.HEnHriktigtHlovandeHhästH
somHplockatHfemHrakaHsegrarHochH
ärHsvårHattHgåHemot.

Snabb öppning att vänta
HHDeHfyraHinnestaHspårenHkanH

läggaHivägHbraHochHviHtrorHattHbådeH
Baxo EpiceHochHNo CommentH
gärnaHkörsHiHledningen.HMenHdetH
lutarHåtHenHsnabbHöppningHochHdetH
passarHMartin de BosHfint.HHanHärH
starkHtillHslutHochHskaHsesHmedH
hyfsadHchans.

En formstark spikidé
 HPaduca DreamHochHWaffle 

ConeHärHkvickaHfrånHstartHochHdenH
senareHhålleHviHsomHspetsfavorit.H
InteHomöjligtHattHhonHkörsHdärH
Catch my LoveHbordeHhamnaHbraH
tillHiHdenHfrämreHträffenHochHharH
mycketHbättreHformHänHraden.HEnH
roligHchansspikHiHomgången?

Vi tippar en vinnarskalle
 HExclamation MarkHfårHgällaH

somHspetsfavoritHochHkanHhållaH
länge,HmenHviHärHinteHheltHhundraH
påHformenHhosHhonom.HTuxedo BiH
ärHenHvinnartypHmedHtvåHloppH
iHkroppen.HHanHfårHtipsetHdåHhanH
verkarHallroundHochHtålHjobb.H
Vischio HolzHkanHmassor.

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

VINNAREN
HH1HNadalH

Broline fick 
äntligen vinna 
lopp senast och i 
det slagna fältet 
fanns bland 
annat Propul-
sion. Någon 
motståndare av 
den kalibern 
finns inte med i 
startlistan nu och det är väl bara om det 
strular från innespåret som det kan sätta 
käppar i hjulen för honom?

UTMANAREN
HH4HVästerboonthenews är en typisk 

vinterhäst och formen ska vara uppåt. Han 
får svårt mot tipsettan, men skulle denne 
svika är han ett hett bud.

VINNAREN
 HStall Nurmos 

11HAmerindienne 
går från klarhet 
till klarhet och 
radar upp 
vinster. Nu är 
läget dock 
svårare och sam-
tidigt hårdnar 
motståndet. Men 
så länge hästen 
bara vinner är 
det svårt att gå 
emot i tipset.

UTMANAREN
HH4HVeltenHVersailles har visat startsnabb-

het och bra kapacitet. I kraft av det fina 
läget måste det vara ett tidigt motbud om 
man garderar loppet.

VINNAREN
HH5HMartinHdeH

Bos är en 
vinnartyp och 
han är forta-
rande under 
utveckling. Spår 
fem borde 
innebära att han 
får en vettig resa 
och då är han 
med på målfotot. 
Chanstippas.

UTMANAREN
 HJeppe Juels 1HBaxoHEpice svarade för 

en positiv insats på Bjerke senast och 
noterade en gångbar tid. Tränaren låter 
också väldigt nöjd med hästen för dagen 
och menar att han kan öppna bra från 
innern. Måste passas noga!

VINNAREN
 HHär drar vi till 

med en chans-
ning och spikar 
3HCatchHmyHLove. 
Hon har ett bra 
läge och har sett 
fin ut i flera 
starter utan att 
få till det. Hon 
har matchats i 
ganska tuffa   
gäng och med ett 
bra lopp är hon 
inte lätt att besegra. Erik Adielsson känns 
som ett spännande kuskbyte.

UTMANAREN
HH8HStonewashdHDiamant har visat härlig 

form och kan utmana trots det svåra 
åttondespåret.

VINNAREN
 HPå fyra starter 

har det blivit lika 
många segrar i 
år för 2HTuxedoH
Bi. Han får nu 
testa på svenska 
V75 och 
tränaren brukar 
veta vad som 
krävs för att 
hävda sig i 
Sverige. Vårt val 
i ett öppet lopp.

UTMANAREN
HH5HVischioHHolzHhar inte fått det att 

stämma efter V75-segern på Solvalla 
under Kriteriehelgen. Men han är stark 
och rejäl och segerstrider om han löper 
upp till sitt bästa.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Nadal Broline, E. Adielsson 77%
– Segern senast var efterlängtad. Han 
har haft dåliga startspår många gånger 
och då blir det lätt krångel. Jag är nöjd 
med läget och det är bra förutsättningar. 
Han öppnar bra och får en fin resa 
oavsett. Att han får gå med skor runt om 
är inga större problem, han har vunnit 
med skor tidigare och gjorde bra lopp 
i fjol med skor. Jag tycker att han måste 
ha en bra chans, säger Reijo Liljendahl.

2 Rokkakudo, S. Söderkvist 0%
Hysad form men ska knappast vara något 
för vinnarspelarna i en Gulddivision. 
Hoppas på en slant.

3 Art on Line, B. Goop 3%
– Han tappade motivationen till slut 
senast och han kan göra så när det börjar 
kännas jobbigt. Antingen är han bland de 
tre eller så blir det en nolla kan man säga. 
Han gick bra som trea med kusken vid den 
här årstiden i fjol och är snabb ut. Jag 
hoppas att han ska kunna vara bland de 
tre främsta igen, och om det är vintriga 
förhållanden är det bara bra för oss, säger 
Mikko Aho.

4 Västerboonthenews, Ö. Kihlström 14%
– Det är bara att glömma senast, det 
strulade för honom. Det var inte mycket 
att göra. Hästen känns bra och det är inga 
konstigheter. Han känns jättefin så för mig 
är det inte svårbedömd form i alla fall. Men 
visst, det ska visas i lopp också. Han kan 
öppna bra och ledningen hade varit fint. 
Nadal Broline är bra men min är inte heller 
så dum. Vi får se vad gäller huvudlag, men 
jag ska höra med kusken. Kanske can’t 
see back-huvudlag men det är osäkert 
som sagt, säger Lars Brindeborg.

5 Olympic Kronos, A. Kolgjini 0%
– Han är väldigt fin i jobben just nu. Tyvärr 
några riktigt snabba hästar innanför oss 
men jag hoppas ändå att Olympic Kronos 
kan vara med bland de tre främsta, säger 
Adrian Kolgjini.

6 Turno di Azzurra, P. Ingves 3%
– Han gjorde ett bra lopp på Jägersro 
senast och jag tycker att formen har varit 
bra en längre tid utan att han har fått 
utdelning. Nu är spåret lite för långt ute på 
vingen för att jag ska vara helt nöjd. Men 
jag tycker inte att det blev det allra värsta 
motståndet och stämmer det med resan så 
ska Turno di Azzurra inte vara helt 
avsågad. Hästen har ju startat ofta 
i sprinterlopp och distansen är ingen 
nackdel och han gick bra med skor senast, 
säger Steen Juul.

7 Probo O.P., W. Paal 2%
– Formen är det inga fel på, det har inte 
stämt i loppen på slutet helt enkelt. Jag 
tror att Nadal Broline är för bra, men 
bakom honom ska min häst kunna slåss 
om en plats om det stämmer med resan, 
säger Wilhelm Paal.

8 Highspeed Call, P. Untersteiner 0%
– Bästa hästen fick bästa spåret medan 
min fick sämsta spåret och det känns 
förstås lite uppgivet. Jag hoppas att han 
kan tända till med en ny kusk och kan 
hänga med till en vettig slant. Han är 
humörbetonad och kommer från en sämre 
prestation, men jag tror den berodde på 
att vi hade för mycket protein i höet, säger 
Nicklas Pettersson.

9 Seven and Seven, C J Jepson 1%
– Han var inte bra i första starten hos oss 
men Seven and Seven var helt lysande i 
ett jobb i tisdags. Skulle det strula för 
Nadal Broline är han nog inte helt borta, 
säger Adrian Kolgjini.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Townshend Broline, P. Untersteiner 14%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

2 Sato, H E Johansson 10%
– Det är en fin häst med bra kapacitet. 
Sato fick problem efter en start i somras 
men nu är han fin igen. Senast hade han 
två korta galopper men kom tillbaka bra 
och gick snabbt över upploppet och han 
vann. Jag törs nog inte ladda från start 
men från andraspåret bör vi ändå få en 
hygglig position, säger Håkan.

3 Zoey Kronos, A. Kolgjini 1%
– Hon behövde loppet senaste och det har 
tyvärr blivit lite för långt från den förra 
starten också. Tar Zoey Kronos en plats 
har hon gjort det bra, säger Adrian.

4 Velten Versailles, R. Ebbinge 22%
– Han gjorde ett jättebra lopp vid segern 
senast och mötte ett par bra hästar den 
gången. Han blir bara bättre och bättre 
och jag tror att han kan gå en bit upp 
i klasserna. Velten Vesailles är bra från 
start och jag tror att kusken kommer att 
testa för spets, säger Jeroen Engwerda.

5 Rudisha, R. Bergh 11%
– Jag var nöjd med insatsen senast och 
när han fungerar är han bra. Jag tror att 
Rudisha kommer att fungera bra med skor 
också och läget är helt okej. Han ska ha 
segerchans, säger Robert Bergh.

6 Djohndjohn, P. Ingves 1%
– Fick chansen lite för sent senast i 
Odense och var inte speciellt trött i mål. 
Han vann väldigt lätt gången innan det 
och det är en häst under utveckling. Även 
om det är tufft emot tror jag att han kan 
sluta bland de tre-fyra främsta, Djohn-
djohn är inte beroende av något speciellt 
lopp, säger John Friis.

7 Speedy Tilly, M J Andersson 1%
– Han har varit lite sämre i de två senaste 
starterna. Men näst senast hade jag för 
dåligt grepp i skorna på honom och han 
var ursäktad. Hästen känns så dock pass 
fin att vi provar igen och skulle han vara 
lika bra som vid segern för tre starter 
sedan dyker han upp där framme. Han 
kanske kommer att gå lite mindre dövad 
nu, säger Mikael J Andersson.

8 Chocolate Toll, K. Eriksson 2%
Fin i två raka segrar från ledningen och ha 
inte varit bottnad. Står lite sämre till nu 
men är under utveckling och ska inte vara 
helt avsågad.

9 Stand By Ken, J. Untersteiner 7%
Läs vad Johan Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

10 Credicone, E. Adielsson 3%
Jämn och nyttig men bara en seger på tolv 
starter i år. Brukar köras snällt och ska 
nog inte göra grovjobbet. Ses som ett 
platsbud i första hand.

11 Amerindienne, J. Kontio 27%
– Han kom igång ganska sent, men nu 
har han radat upp segrar och gjort det 
jättebra. Ett bakspår på Åby med en 
treåring är ingen lätt uppgift, men jag 
tycker ändå att Amerindienne är så pass 
bra att han ska räknas, säger Andreas 
Lövdal i stallet.

12 Diamant Östervang, J. Juel 0%
– Han var jättebra senast då han vann 
från kön och gick rejält till slut. Han är 
snäppet under de bästa i kullen i Danmark 
och målsättningen denna gång är en fin 
slant. Han fick lite för dåligt läge och jag 
misstänker att det finns någon med bättre 
läge som blir svårslagen. Inga ändringar, 
säger Tina Christensen.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Baxo Epice, J. Juel 12%
– Han slösade bort lite för mycket krafter 
från början senast och det kan ha kostat 
oss segern. Insatsen var bra och jag tycker 
att han duger väldigt bra i den här klassen. 
Baxo Epice kan öppna bra och jag är 
jättenöjd med läget. Kommer vi inte till 
ledningen så får vi säkert chansen på 
open stretch och och jag tycker att han 
måste räknas tidigt, säger Jeppe Juel.

2 No Comment, A. Christiansson 11%
– Han vann lätt senast och det kändes 
otroligt bra faktiskt. Han var lite laddad i 
första omstarten men sedan gick det ju 
bra. Han är ingen raket bakom bilen men 
kan öppna rätt bra. Ledningen vore 
spännande men han går lika bra i rygg. 
Plan A är nog att köra i spets, ändå. Han 
har lyft sig rejält på slutet. Vi kör med 
jänkarvagn nu som ändring, säger Anders.

3 Man O’War, R. Bergh 16%
– Han fick en tung resa senast och 
fullföljde riktigt bra som tvåa. Hästen är 
i fortsatt bra form och med tanke på 
spåret ska han räknas. Det är väl skorna 
som är ett frågtecken, säger Robert Bergh.

4 Bear Hope, B. Goop 20%
– Han fick ett ganska tungt lopp i come-
backen senast, men vi var ändå lite 
besvikna. Men han kommer säkert att vara 
bättre med loppet i kroppen och han kan 
öppna bra. Bear Hope duger i klassen om 
han visar rätt form och är lite hetare av 
våra två, säger Anton Sverre i stallet.

5 Martin de Bos, K. Eriksson 20%
Tyvärr ingen kontakt med stallet. Men 
det handlar om en högkapabel herre som 
visade form senast. Tippas.

6 Am I Wrong, T. Kalstedt 3%
– Senast var det en rejäl förbättring när 
hon vann på 1.11,8. Hon gick utvändigt 
sista tusen och krigade till sista blods-
droppen och det var det bästa lopp som 
hästen har gjort. Det troliga är att det blir 
jänkarvagn på lördag, senast gick hon med 
en vanlig, säger Tommy.

7 Viking’s Topline, C J Jepson 5%
Spåret kan innebära trafikproblem och har 
haft svårt att få till det på V75. Inget hett 
bud trots ny kusk.

8 Invincible H.C., Ö. Kihlström 3%
– Hästen har varit fin på slutet och visat 
bra form. Han jobbar på som han ska 
mellan loppen också. Han har ett svårt 
läge och vi får hoppas att det löser sig, då 
kommer han att göra ett bra lopp. Han 
kommer att gå som på slutet, säger 
Christoffer Eriksson.

9 Aramis Race, M. Lindblom 1%
– Han satt fast i V75-loppet senast och 
visade att han bibehåller sin fina form. Det 
här läget passar bra då han ska smyga och 
helt borta ska han inte vara om det 
stämmer, menar Åke Lindblom.

10 Claude Debussy, J. Kontio 6%
Måste tävla med skor nu och har bakspår 
vilket är två minusfaktorer. Får slå ur 
underläge och känns inte het.

11 Livinginmydream, K Oscarsson 1%
– Hon var till sin fördel i lördags. Men 
Livinginmydream är bäst när hon är med 
där framme direkt, nu får hon försöka 
tjäna lite pengar, säger Jim Oscarsson.

12 Amphibian Madness, A. Eklundh 1%
– Hon gjorde en duktig svepning på sista 
långsidan senast och krigade hela vägen 
in i mål. Spår tolv i V75 är väldigt tufft och 
det måste bli rejäl överpace. Inga änd-
ringar, förutom en ny kusk då, säger 
Tommy Karlstedt.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Thorn Bird, A. Eklundh 1%
– Hon utmanade Schatzi Fayline i ett 
montelopp senast och det var en positiv 
insats i debuten för mig. Jag är dock 
osäker på om hon är lika bra för sulky, det 
återstår att se. Hon har väl inte visat 
någon startsnabbhet och det blir till att 
smyga ned invändigt och försöka tjäna 
pengar, säger André Eklundh.

2 Paduca Dream, B. Goop 4%
– Hon har bara varit i vår träning i en 
vecka och det gör henne lite svårbedömd. 
Men hon kom i bra skick och har sett fin ut 
i ett jobb. Hon måste gå med skor nu men 
det går säkert bra, annars blir det inga 
ändringar. Paduca Dream är snabb ut och 
kan säkert ta ledningen, men jag vet inte 
om Björn vill köra där eller släppa, säger 
Anton Sverre i stallet.

3 Catch my Love, E. Adielsson 24%
– Kändes bra i veckans jobb och har haft 
lite otur på slutet. Nu har de värsta 
hoten spår sju och åtta medan vi fick ett 
perfekt läge och jag tror att hon kan 
öppna bra från det här spåret. Hon har 
tidigare fungerat bra med skor och 
broddar och jag tycker det ser bra ut på 
förhand, säger Tomasz Wisniewski.

4 Absolut Gehör, J. Untersteiner 10%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

5 Ilona Håleryd, P. Ingves 3%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

6 Waffle Cone, A. Kolgjini 12%
– Hon höll hyggligt senast i en tuff 
Silverdivision trots en tuff körning om 
ledningen. Waffle Cone känns ännu bättre 
nu och det här är ett mycket bättre lopp 
för henne. Utan att vara påläst tror jag att 
hon ska hunna hävda sig bra nu när ett är 
ett rent stolopp, säger Adrian Kolgjini.

7 Ile Saint Louis, J. Kontio 15%
– Ile Saint Louis fick lite tråkigt utgångs-
läge den här gången och dessutom är det  
ett klart minus för henne att tävla med 
skor. Av den anledningen får vi ligga lite 
lågt angående segerchansen, säger 
Andreas Lövdal i stallet.

8 Stonewashd Diamant, P. Untersteiner 24%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

9 Liza With a Z., O. Thorsson 0%
Stabil och säker tjej som gör det bra för 
det mesta. Men i det här sammanhanget 
måste allting stämma om det ska bli en 
framskjuten placering. Inget hett bud med 
andra ord.

10 Bikini, J. Juel 2%
– Hon var blek senast och har dragits med 
många infektioner i år och inte riktigt levt 
upp till förväntningarna. Men Bikini är en 
väldigt bra häst i grund och botten och 
hon kändes fin i ett tufft jobb i lördags. 
I och med att jag är osäker på formen så 
vågar jag inte vara alltför optimistisk, men 
skulle hon löpa upp till sitt bästa kun-
nande räds hon ingen i klassen, säger 
Jeppe Juel.

11 Ginny Weasley, R. Bergh 3%
– Ginny Weasley kommer att bli struken, 
säger Robert.

12 Aisha Simoni, C J Jepson 1%
– Aisha Simoni är behandlad efter det 
senaste starten där det visade sig att hon 
var lite röd i halsen. Men hon känns bra 
och det är nog ingen fara med formen. 
Däremot vet jag inte hur det påverkar 
henne att tävla med skor, säger Jesper 
Rydberg i stallet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Global Raceway, S. Persson 8%
– Har betydligt bättre form än vad raden 
visar och den här gången har vi ett läge 
som kan innebära att han får ett bra lopp. 
Han har kapacitet för att göra upp om 
segern, den här gången funderar vi på att 
köra med en bike, säger Helén Blomberg.

2 Tuxedo Bi, R. Ebbinge 26%
– Har inte gort så många lopp i år 
beroende på att han är väldigt skör och 
man måste kolla upp honom med jämna 
mellanrum. Han var duktig senast och 
ska ha gått framåt orkesmässigt. Han 
har bra inställning och ska räknas, men 
han är inget spetsbud och dessutom är 
det en litet minus att tävla med skor, 
säger Jeroen Engwerda.

3 Exclamation Mark, K. Widell 17%
– Han hade inte startat på ett tag inför 
senaste loppet och han behövde helt 
enkelt loppet i kroppen. Jag tycker att han 
gick bra där och har nu ett fint läge och är 
snabb från början. Han borde även vara 
vassare med den genomköraren i kroppen. 
Det ser intressant ut för hans del och han 
ska räknas, säger Reijo Liljendahl.

4 Mellby Emeralds, V. Karhulahti 3%
– Gick väl okej senast i Norge utan att gilla 
de snäva svängarna. Han har tränat på 
efteråt och är rätt så bra i ordning. Inte 
omöjligt att han kan vara med där framme 
någonstans, säger Reijo Liljendahl.

5 Vischio Holz, C J Jepson 12%
Stark och kapabel herre som vunnit ett par 
lopp på V75. Slutar i den främre träffen 
om allt står rätt till.

6 Wonderboy, P. Ingves 1%
– Vann i Odense senast men det var i 
enklare gäng. Nu är det mycket värre med 
V75 i Sverige och han är ingen blixt från 
start. Jag tror att segerchansen är liten 
och är nöjd med pengar. Wonderboy är van 
att tävla med skor, säger Steen Juul.

7 Super Photo Bood, K. Eriksson 1%
Brukar ha svårt på V75. Nja.

8 Hawk Cliff, B. Goop 20%
– Skor är bara ett litet minus, det ska inte 
vara någon större fara. Han känns fortsatt 
jättefin och och gjorde det bra efter ett 
jättetufft lopp senast. Det känns bra att 
Björn kör honom och på tre-fyra streck 
ska han absolut med trots läget, säger 
Andreas Lövdal i stallet.

9 Surprise Power, J. Untersteiner 1%
– Han gick riktigt bra senast, ”bara” sexa 
men gick ett vasst lopp ändå. Blir det rätt 
kört så är han vass i spurten och det kan 
vara en skräll att passa. Han funkar fint 
med skor, säger Johan Untersteiner.

10 La Diva Rossi, E. Adielsson 2%
– Jag körde jobb med henne i tisdags och 
var nöjd med hur hon kändes och jag 
tyckte även att hon var bra på Bjerke 
senast och vi gör ett försök att starta på 
lite i vinter, hon har gått bra med brodd 
och skor tidigare. Men hon är ju allra bäst 
när hon är med där framme och från det 
här läget är jag nöjd med en peng, säger 
Linda Pulkkinen.

11 Magic Happens, P. Untersteiner 4%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

12 Legend Brodde, Ö. Kihlström 3%
– Är jag jättenöjd med och han håller fin 
form. Nu är vi bortlottade men han 
kommer säkert att kunna hävda sig fint i 
vinter. Han blir bara starkare och starkare, 
han klarar alla distanser. Men det blir 
säkert svårt att runda alla denna gång. Vi 
ändrar inget, säger Lars Brindeborg.
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  9 Liza With a Z.

RANKNING
HH2HTuxedoHBi
HH5HVischioHHolz
HH8HHawkHCliff
  3 Exclamation Mark
  1 Global Raceway
11 Magic Happens
12 Legend Brodde
  4 Mellby Emeralds
  6 Wonderboy
10 La Diva Rossi
  7 Super Photo Bood
  9 Surprise Power

 WTIDSRANKEN: 11,7: 1 Nadal Broline. 11,8: 
6 Turno di Azzurra. 12,1: 4 Västerboonthenews. 
12,2: 9 Seven and Seven. 12,3: 7 Probo OP.

 WTIDSRANKEN: 14,1: 9 Stand By Ken.  
14,3: 1 Townshend Broline. 14,4: 5 Rudisha.  
14,6: 11 Amerindienne. 14,7: 4 Velten Versailles.

 WTIDSRANKEN: 13,7: 5 Martin de Bos. 
14,0: 6 Am I Wrong. 14,2: 8 Invincible HC.  
14,3: 10 Claude Debussy. 14,4: 9 Aramis Race.

 WTIDSRANKEN: 13,3: 8 Stonewashd 
Diamant. 13,4: 3 Catch my Love, 7 Ile Saint Louis. 
13,7: 4 Absolut Gehör, 6 Waffle Cone.

 WTIDSRANKEN: 13,0: 8 Hawk Cliff. 13,2: 
4 Mellby Emeralds. 13,6: 6 Wonderboy. 13,8: 
11 Magic Happens. 13,9: 3 Exclamation Mark.


