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Fint formbesked senast
HHDanteHBoko är nedstruken ett 

spår och vi tror inte att 
B.B.S.Sugarlight kommer att 
bråka med honom. Han leder 
länge. TurnoHdiHAzzurra var 
fantastiskt bra från dödens senast 
på medeldistans. Är han lika bra 
igen blir han farlig oavsett resa.

Tipsetta som kan spurta
HHVikensHFingerprint laddas för 

spets men kan få svårt att stå 
emot BigarråHochHVisHDell’Olmo. 
Vår vinnare är DarlingHHarbour 
som gjort två jättefina lopp och är 
stark till slut. Även QueenHofH
Sand blir farlig om hon kommer 
till från tolftespåret.

Ny seger i sikte för Olle
HHVelvetHGio får svårt att hålla ut 

övriga även om han ska laddas. 
VästerboHExact borde komma till 
täten och kan spåra länge. Men 
det är också jobbigt att ha OlleH
Rols på utsidan. Han plockade 
ned Disco Volante senast och kan 
nog avgöra den tunga vägen igen.

Uppåtform och fint läge
HHTootiseHBrodda är riktigt kvick 

bakom bilen och ska ha bra chans 
att ta ledningen och kommer att 
köras där som det låter.HCalli-
pygian var positiv efter vila 
senast och ska vara ännu bättre 
nu. Borde hamna bra till och är 
starkast till slut?

Ledningen är inget måste
HHAquamarin ochHDaHPepperboy 

kan båda öppna men utifrån 
kommer säkert HarranHBoko att 
ställa en allvarlig fråga. Ovisst 
vem som sitter i spets efter ett 
halvvarv. Da Pepperboy måste 
dock inte gå i ledningen utan är 
lika vass bakifrån. Vårt val.

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

VINNAREN
HH3HTurnoHdiH

Azzurra låg på 
i dödens senast 
och knäckte 
ledande Nadal 
Broline och slog 
även Zenit Brick. 
Han fick bara ge 
sig mot en 
smygkörd Jairo 
och förtjänade 
verkligen 
överbetyg för 
insatsen. Vinner nu istället?

UTMANAREN
HH4HTimoneHEk är en topphäst som är van 

hårda sällskap. Hästen debuterar nu för 
Jerry Riordan och man måste se upp för 
honom direkt.

VINNAREN
HH10HDarlingH

Harbour gjorde 
kanske sitt bästa 
lopp hittills 
senast och form 
är en viktig 
faktor på V75. 
Hon har sin 
bästa bit till slut 
och spåret gör 
inte så mycket i 
hennes fall.

UTMANAREN
HH12HQueenHofH

Sand har vunnit 
lopp på V75 
nyligen och om hon lättas i balansen på 
lördag kan det bli en tuff motståndare för 
samtliga inblandade.

VINNAREN
HH2HOlleHRols har 

kommit tillbaka 
med besked och 
sättet som han 
vann på från 
dödens på 
senast var 
imponerande. 
Sitter i andra-
spår direkt och 
kommer att 
tugga ner många 
under slutvarvet. 
Troligen alla.

UTMANAREN
HH4HMasterHCroweHär en tuffing som 

kommer att få ett vettigt lopp även om han 
knappast är något spetsbud. Löper han 
upp till sitt bästa är det en utmanare.

VINNAREN
HH3HCallipygian 

gick bra efter ett 
uppehåll senast 
och kommer att 
vara ett steg 
närmare 
toppformen nu. 
Johan Unterstei-
ner verkar 
optimistisk och 
kan sitta bakom 
lösningen i det 
här loppet där 
inte många är 
chanslösa.

UTMANAREN
 HDansk-tränade 1HTootsieHBrodda har visat 

form och är rask från start. Det är troligt att 
hon kommer in på upploppet som ledarhäst.

VINNAREN
HH4HDaHPepper-

boy hade varit 
borta innan förra 
loppet och 
kommer garan-
teat att vara 
snäppet vassare 
den här gången. 
Detta är en 
mycket bra häst 
för klassen och 
utan strul är det 
hästen att slå för 
övriga.

UTMANAREN
HH5HStaroHLeonardo var den som slog 

tipsettan senast och han kan göra det igen 
om det stämmer med löpningsförloppet. Är 
ingen startblixt dock.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Probo O.P., W. Paal –%
STRUKEN!

2 B.B.S.Sugarlight, P. Untersteiner 4%
– Jämn och säker och från det här fina 
läget borde han kunna få en bra resa 
bland de fyra främsta hela vägen. Skulle 
han nå ledningen har jag inget emot om 
kusken testar där, säger Fredrik Solberg.

3 Turno di Azzurra, J. Kontio 29%
– Han blev för peppad senast med det 
stängda huvudlaget och tog i för mycket. 
Nu är det sprinterdistans och även om 
jag tror att han är bäst på 2 140 meter 
så har han vunnit sina flesta lopp 
i Italien på kort distans och han har 
också vunnit sprinterlopp i Norge och på 
Jägersro. Jag tror att det blir ett stängt 
huvudlag igen och upplägget får Jorma 
sköta, säger Steen Juul.

4 Timone Ek, T. Uhrberg 22%
– Han har gått ett bra banjobb på 1.14 
över kort distans med en snabb öppning 
och en snabb avslutning och jag är 
tillfreds med hur han känns. Han är väldigt 
kapabel och ska normalt sett räknas tidigt 
i detta lopp. Vi kommer att köra honom i 
en vanlig vagn, säger Jerry Riordan.

5 Takethem, S. Juul 11%
– Han trivs inte med att gå bakifrån och 
jag fick honom aldrig in handen i den 
senaste starten. Men han går jämt med 
Turno di Azzurra i jobben och han är på 
väg tillbaka. Kan behöva det här loppet 
innan toppformen sitter där, säger Steen.

6 Emmett Brown, J. Untersteiner 0%
Läs vad Johan Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

7 Dante Boko, A. Kolgjini 19%
– Seg senast men på det hela taget 
godkänd. Nu har han fått ett tråkigt läge och 
vi måste ligga lågt. Det blir norskt huvudlag 
den här gången, säger Lutfi Kolgjini.

8 Art on Line, C J Jepson 1%
Iskallt läge och nöjd med en slant.

9 Target Kronos, L. Kolgjini 1%
– Han trivdes inte alls på banan senast 
i Århus. Target Kronos kan bättre och ska 
bedömas på insatsen på Solvalla näst 
senast. Läget blev iskallt men han kommer 
att göra en bra insats, säger Lutfi Kolgjini.

10 Shadow Gar, C. Eriksson 5%
– Även hon har känts bra i jobben inför 
detta och jag tror inte att det kommer att 
bli något problem för henne att tävla med 
skor. Jag tror att Shadow Gar kommer att 
göra en bra insats, men hur långt det 
räcker från det här läget är svårt att säga, 
säger Jerry Riordan.

11 Speedy Foxy Vicane, K. Eriksson 3%
– Jag var inne och körde 1.19 full väg med 
henne i söndags och hon kändes fin på 
det. Jägersro är hennes absoluta favorit-
bana och jag tar hellre det här läget än ett 
spår långt ute på vingen då det brukar 
kosta mera att köra för en position. Nu är 
det debut i Gulddivisionen och skulle hon 
vara bland de fyra, fem första är jag 
jätteglad, säger David Källgren.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Ofelia O.E., P. Untersteiner 24%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

2 Veiled, C J Jepson 6%
Behövde loppet senast och drog ett 
perfekt andraspår nu. Outsider.

3 Vikens Fingerprint, O J Andersson 13%
– Hon gjorde det bra senast och fick stryk 
av två bra hästar. Vi vill gärna till spets och 
kommer hon dit tycker jag att hon ska 
räknas, säger Mikael Fellbrandt.

4 Bigarrå, H. Halme 2%
– Har stått över lite sedan förra starten på 
grund av en sårskada. Känns bra i jobben 
men formen är ändå lite svårbedömd och 
skor är ett litet minus för henne, säger 
Veijo Heiskanen.

5 Unchaperoned Dance, A. Kolgjini 1%
– Hon var klart bra senast efter ett långt 
tävlingsuppehåll. Unchaperoned Dance 
kommer att vara rejält förbättrad till den 
här starten, säger Lutfi Kolgjini.

6 Vis Dell’Olmo, W. Paal 4%
– Vis Dell’Olmo har gått jättebra i de två 
senaste starterna och jag tror inte att hon 
är sämre nu. Vi måste prova från start och 
hon trivs i ledningen. Jag känner mig inte 
slagen med henne, säger Wilhelm.

7 Global Rhapsody, P. Ingves 8%
Har varit jättebra på slutet och besegrade 
Queen of Sand i den senaste starten. Ska 
inte nonchaleras.

8 Frances Yoda, C. Eriksson 1%
– Vi mixtrade med utrustningen näst 
senast men det föll inte väl ut. Senast var 
hon sig lik igen och formen är det inget fel 
på. Men med tanke på det tråkiga läget 
kan jag sträcka mig till en platschans som 
bäst, säger Petri Puro.

9 Stella Pona, M. Stjernström 2%
– Gick ett jobb i onsdags och visade allt 
väl. Jag hoppas att det blir ordentlig 
körning där framme och att det löser sig. 
I sådana fall är hon en outsider. Det blir 
jänkarvagn och det vanliga huvudlaget, 
säger Micael Stjernström.

10 Darling Harbour, J. Sjunnesson 12%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

11 Troja Caesar, J. Lövgren 0%
– Hon behöver få det lite serverat och det 
får hon väl knappast från det här läget. 
Hon får smyga med och jaga en peng, 
säger Erik Bisgaard.

12 Queen of Sand, S. Söderkvist 13%
– Queen of Sand tog inte förrän på 
upploppet senast och var inte tagen 
efteråt. Nu är det kortare tid mellan loppen 
och hon känns stark i träningen. Eventu-
ellt ändrar vi huvudlag från helstängt till 
antingen norskt eller halvstängt huvudlag, 
säger Camilla Jonasson.

13 Aqua de Vie, S. Juul 0%
– Hon har fin form. Men från det här läget 
är jag nöjd om Aqua de Vie får en slant 
med sig hem, säger Steen Juul.

14 Uappa di Azzurra, C. Fiore 3%
– Är i absolut toppform men från det här 
läget på Jägersro krävs det maximalt flyt 
om man ska kunna vinna. Bland de fem 
och jag är nöjd, säger Laura Myllymaa.

15 Unar Bi, R. Ebbinge 11%
– Unar Bi är en bra häst och med ett 
bättre läge hade jag trott på riktigt bra 
chans. Från spår femton kan det lätt bli 
problem och vi får inte tävla barfota som 
hon brukar göra. Men det är nog ändå 
farligt att räkna bort henne helt, säger 
Jeroen Engwerda.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Velvet Gio, C J Jepson 8%
Varit bra länge och visat att han duger bra 
i klassen. Är knappast spetsaktuell men 
fäller många om det löser sig. Givet 
segerbud vid gardering.

2 Olle Rols, P. Ingves 59%
– Det är det bästa spår han kan ha 
givetvis. Peter är där han ska vara direkt 
och behöver inte bråka för att komma 
i andraspår. Det ska vara bra chans om 
det inte händer något. Jag körde fort 
med honom i lördags och så fin som han 
kändes då har jag aldrig känt honom, 
säger Mats Rånlund.

3 Apapmand, A F Jensen 2%
– Jag tycker att han kändes väldigt bra vid 
segern senast och han kommer i väldigt 
bra författning. När han är i form så duger 
han även i svenska V75 och läget är jag 
nöjd med. Apapmand är inget spetsbud 
men borde kunna få en bra resa ändå. 
Man ska inte räkna bort honom, varnar 
Anders F Jensen.

4 Master Crowe, C. Eriksson 11%
– Master Crowe har fått två lopp i kroppen 
nu och blir allt bättre för varje start. Läget 
kan jag inte klaga på och kusken får köra 
till en bit och se vart man hamnar. Helt 
slagen tror jag inte han är även om det 
fortfarande inte är någon toppform, säger 
Petri Puro.

5 Västerbo Exact, T. Uhrberg 13%
– Han känns jättefin och håller toppform 
för dagen. Om det går att komma till 
ledningen utan en 1.08-öppning vore det 
bra, men det där vet man ju inte. Han 
kommer att gå med ett helstängt eller ett 
open eye-huvudlag. Hästen lär laddas 
första biten och sedan får vi se hur det 
löser sig. Jag tycker att han ska räknas, 
säger Roger Persson.

6 Asterix Hornline, J. Kontio 1%
– Asterix Hornline visade bra form efter ett 
litet uppehåll senast och jag hoppas på en 
slant. Det är lite för hårt motstånd för att 
jag ska kunna tro på någon vinstchans, 
säger Peter Johansson.

7 Thunder Peak, S. Juul 0%
– Han kändes fin i sista svängen senast 
men det ebbade ut lite in mot mål. 
Thunder Peak gör alltid bra insatser men 
med tanke på spåret långt ute på vingen 
och det tuffa motståndet får jag nog vara 
nöjd om han kan bli fyra, femma, säger 
Steen Juul.

8 Dizzy River, A. Eklundh 1%
Läs vad Johan Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

9 Stepping Spaceboy, S. Söderkvist 1%
– Han gick sina rutinintervaller i måndags 
och han såg bra ut. Hästen är fin och jag 
ser fram emot lördagen. Stepping Space-
boy kan gå lika bra bakifrån men det är 
klart att framspår hade varit bra, men man 
kan inte ladda hela tiden heller. Jag 
hoppas och tror att han ska slåss om det. 
Det blir inget nytt i utrustningsväg, säger 
Admir Zukanovic.

10 Frankie Brodde, P. Untersteiner 2%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

11 J.H.Mannerheim, J. Untersteiner 1%
Läs vad Johan Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

12 Partizan Face, A. Kolgjini 1%
– Partizan Face känns bra i jobben och 
formen sitter där. Men utgångsläget blev 
iskallt och det är svårt att ha stora 
förhoppningar på honom den här gången, 
säger Lutfi Kolgjini.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Tootise Brodda, K. Andersen 38%
– Hon har gått riktigt bra i de fyra-fem 
senaste starterna. Jag ändrar inget och 
hon är väldigt startsnabb och jag har inget 
emot att se henne i ledningen. Det är hårt 
emot men jag har inte gett upp på förhand, 
säger tränaren Pauli Andersen.

2 Arapaho Ghostdance, A. Kolgjini 4%
– Han blev tokhet senast när det norska 
huvudlaget ramlade ner direkt efter start 
och med tanke på höll han väldigt bra. 
Arapaho Ghostdance är ruskigt fin 
i jobben och utan att kunna motståndet 
i detalj tror jag att han är med i striden, 
säger Lutfi Kolgjini.

3 Callipygian, J. Untersteiner 25%
Läs vad Johan Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

4 Crossfire Simoni, B. Falsig 2%
– Han har inte tävlat på ett tag nu men har 
tränat på hela tiden och formen ska sitta 
där. Men hästen har inte gått banjobb eller 
så, jag kör sällan fort i jobben men han är 
normalt förberedd. Han kan öppna rätt bra 
om jag vill det, spåret kan vi inte klaga på. 
Inget kommer att ändras, säger Bo Falsig.

5 Copitex, O J Andersson 8%
– Han gjorde det jättebra senast på en 
bana som inte var så lättsprungen. Jag 
måste prova en bit från start då han gjort 
sina bästa lopp med tätkänning och vi kör 
med samma huvudlag som senast. Slipper 
vi dödens tror jag att Copitex kan göra upp 
om det, säger Jörgen S Eriksson.

6 Ferrari Silas, P. Ingves 1%
Nyttig men bara två segrar på 39 starter. 
Inget hett bud på V75.

7 Cody, R. Jonassen 12%
– Han ser fortsatt fin ut efter den senaste 
starten. Han är hygglig från start men 
ingen raket. Jag kommer att köra vad som 
går för att hitta en så bra position som 
möjligt. Cody går med skor och vanlig vagn 
som han brukar och stämmer det i loppet 
kan vi dyka upp bland de tre främsta, 
säger Rene Jonassén.

8 Forza Rapida, H Crebas 1%
– Vi hade otur och blev fast senast men 
jag måste säga att han kändes väldigt fin 
och han är i bra form nu. Det kan bli så att 
vi testar att köra honom med en jänkar-
vagn, han har aldrig gått i en sådan 
tidigare. Vi har inte så mycket att förlora 
med tanke på läget och måste chansa lite. 
Hade vi haft något av de innersta spåren 
hade jag varit mer optimistisk, säger Hans.

9 Scotch Brodde, K. Eriksson 2%
Jämn och säker och kan få ett passande 
rygglopp. Platschans med klaff.

10 Tyfon Brodde, C. Eriksson 3%
– Tyfon Brodde gjorde en godkänd insats 
senast med tanke på att han blev lite väl 
pigg under loppet. Han är under utveckling 
fortfarande och skulle det bli lite överpace 
är jag inte främmande för att han kan 
överraska. Det blir inga ändringar, säger 
Lars I Nilsson.

11 Dream of Nature, J. Lövgren 2%
– Jag laddade från start senast och Dream 
of Nature slarvade med aktionen och 
galopperade. Vi gick ut här för han har 
form, rätt distans och hemmabana men 
spåret satte ner förhoppningarna rejält, 
säger Joakim Lövgren.

12 Mistelns Napoleon, J. Kontio 3%
– Vann från samma läge sist och är riktigt 
bra i ordning. Det som oroar är långresan, 
men han har övernattat i Kalmar på bra 
sätt förut. Blir det lite körning är han inte 
helt avsågad, tycker Henrik Hoffman.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Höwings Venus, T O Eriksson 1%
– Innerspåret är sämsta tänkbara och med 
det tuffa moståndet är jag glad om 
Höwings Venus kan få med sig en slant, 
säger Helena Burman.

2 Aquamarin, T. Uhrberg 17%
Galopp senast men mycket bra i starterna 
före det. Ska inte nonchaleras!

3 No Comment, P. Ingves 3%
Möter lite vassare motstånd denna gång. 
Bara en outsider.

4 Da Pepperboy, C. Eriksson 22%
– Jag räknar med att han ska ha gått 
framåt med det förra loppet i kroppen 
och han tog inte riktigt ut sig för fullt då. 
Jag ser gärna att han körs bakifrån då 
jag tycker att det passar honom bäst. 
Jag tror mest på honom av mina tre 
V75-hästar, säger Petri Puro.

5 Staro Leonardo, J. Lövgren 19%
– Det är en häst som jag verkligen gillar. 
Staro Leonardo har problem men han gör 
vad han kan och senast tackade han fölr 
ett fint lopp genom att spurta till seger. 
Det är många bra hästar i loppet men 
Staro Leonardo fick ett bra spår och kan 
nog vara med i matchen, säger Joakim.

6 Seal Kronos, S. Söderkvist 7%
– Han gick jobb i måndag och såg bra ut. 
Ska lättas lite i balansen fram till detta, 
sedan svensk jänlarvagn på och någon 
skygglapp på vänster insida. Han kommer 
att prova det i ett lättare banjobb i veckan 
men jag tror att det ska fungera. Han 
duger bra i klassen normalt men formen är 
inte där ännu, trea-fyra är rimligt att 
hoppas på, säger Admir Zukanovic.

7 Ibelieveinamerica, M. Alm 3%
– Han vann med krafte kvar senast och 
hålle jättebra form. Tyvärr är han bara 
medelsnabb från början och då det är flera 
som är det finns det risk för att det blir 
svårt att komma till i loppet. Jag tycker 
också att det ser ut att vara väldigt hög 
klass på loppet och det kommer att bli 
mycket svårare nu. Hästen går med 
samma utrustning som senast, säger 
Louise Frumerie.

8 Harran Boko, C. Lugauer 20%
– Han var fin senast och han håller mycket 
fin form. Det här spåret blev bedrövligt 
men han är snabb ut men jag vet inte hur 
det blir med taktiken eller hur det löser sig. 
Han ska inte räknas bort trots läget, vi vet 
vad han kan. Loppet senast så visade han 
verkligen bra takter, är mer stabil mentalt 
numera, menar Markus Waldmüller 
i stallet.

9 M.T.Mighty Winner, P. Untersteiner 6%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

10 Gullabo Däck Bling, J. Kontio 1%
– Han möter hästar som har tjänat lite 
mera pengar än honom och vi har bakspår 
och vi får hoppas på en slant i första hand 
och det blir inga ändringar. Han skulle vara 
lite gynnad om det blev ruskväder och 
smetig bana medan kallt och hårt kan vara 
ett minus, säger Stefan Eriksson.

11 Usain Cup, H. Lähdekorpi 1%
– Han hängde på en töm senast och hade 
han varit körbar hade han varit sämst 
tvåa. Vi ska byta bett till den här starten 
och hoppas han fungerar bättre. Han ska 
helst gå på innerspår och det blir att köra 
snällt och hoppas att han har en trudelutt 
till slut, säger Dick Robertsson.

12 Eldorado Mearas, J. Untersteiner 1%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

RANKNING
HHH3HTurnoHdiHAzzurra
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   5 Takethem
  2 B.B.S.Sugarlight
10 Shadow Gar
   9 Target Kronos
11 Speedy Foxy Vicane
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  8 Art on Line
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14HUappaHdiHAzzurra
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   2 Veiled
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  3 Vikens Fingerprint
  7 Global Rhapsody
11 Troja Ceasar
   8 Frances Yoda
 13 Aqua de Vie
   4 Bigaråå
  5 Unchap. Dance

RANKNING
HH2HOlleHRols
  4 Master Crowe
  1 Velvet Gio
  5 Västerbo Exact
  9 Stepping Spaceboy
11 J.H.Mannerheim
  3 Apapmand
  8 Dizzy River
10 Frankie Brodde
12 Partizan Face
  7 Thunder Peak
  6 Asterix Hornline

RANKNING
HHH3HCallipygian
HHH1HTootsieHBrodda
12HMistelnsHNapoleon
HH7HCody
10HTyfonHBrodde
   9 Scotch Brodde
 11 Dream of Nature
  5 Copitex
  4 Crossfire Simoni
  2 Arapaho Ghostdance
   8 Forza Rapida
   6 Ferrari Silas

RANKNING
HH4HDaHPepperboy
HH5HStaroHLeonardo
HH8HHarranHBoko
  2 Aquamarin
  9 M.T.Mighty Winner
  7 Ibelieveinamerica
  6 Seal Kronos
  1 Höwings Venus
  3 No Comment
11 Usain Cup
12 Eldorado Mearas
10 Gullabo Däck Bling

 WTIDSRANKEN: 11,5: 3 Turno di Azzurra. 
11,7: 7 Dante Boko. 12,3: 8 Art on Line, 11 Speedy 
Foxy Vicane.

 WTIDSRANKEN: 13,8: 10 Darling Harbour. 
14,2: 12 Queen of Sand, 13 Aqua de Vie. 14,3: 
2 Veiled. 14,4: 4 Bigarrå. 14,4: 7 Global Rhapsody.

 WTIDSRANKEN: 13,0: 1 Velvet Gio.  
13,4: 2 Olle Rols. 13,5: 5 Västerbo Exact.  
13,6: 9 Stepping Spaceboy. 13,7: 8 Dizzy River.

 WTIDSRANKEN: 13,0: 12 Mistelns 
Napoleon. 13,2: 3 Callipygian. 13,3: 2 Arapaho 
Ghostdance. 13,7: 6 Ferrari Silas, 9 Scotch Brod.

 WTIDSRANKEN: 13,4: 4 Da Pepperboy. 
13,7: 5 Staro Leonardo. 13,8: 8 Harran Boko. 
14,4: 9 MT Mighty Winner. 14,6: 1 Höwings Venus.

JormaHKontioHkörHfavoriten


