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V75-3

2 640 meter, auto

Vidöppet – fördel Ritchie
HSycamore
H
Broline och Dats So
Cool har visat att de kan öppna
men vi tror att den förstnämnde
släpper till den senare. Han har
dock bara vunnit ett lopp och det
är långt till mål. Ritchie Ås gör
debut i ny regi och kommer att
fälla många. Eclair du Mont?

VINNAREN

H14
H Ritchie Ås
är en fartylld
herre som ska bli
intressant att
följa i Adielssons
regi. Körs av
Anders Eriksson
i det här
lärlingsloppet
och kommer nog
att slåss om
segern utan störningsmoment
under vägen.

UTMANAREN

RANKNING

14 Ritchie Ås
  4 Elsztain
  7 Dats So Cool
  1 Eclair du Mont
11 Viper Lavec
15 Marys Overandout
3 Body Gear
12 Åsens Aragon
13 Elegant Frost
5 Bear Gift
10 Expresso Doc
9 Sofarsogood
2 Sycamore Broline
6 Medallion
8 Deepak Am

V75-4

2 640 meter, volt

Det luktar stalldubbel...

HVertigo
H
Knekten och Guli
Rubin krigar om spets. Men det
är långt till mål och Bellfaks ska
kunna ta tjugo meter på båda
dessa om han är på rätt humör.
Stallkompisen Järvsöodin är
gynnad av lång distans och är
säker på benen. Givet motbud.

VINNAREN

H9
H Bellfaks
kommer från en
imponerande
V75-seger och
kan ta en ny
fullträff här. Vi
tror inte att
distansen
kommer att fälla
honom. Det är
snarare en
galopp som kan
förstöra hans
segerplaner.

RANKNING

  9 Bellfaks
10 Järvsöodin
13 Guli Tor
5 Björs Viking
4 Bonaldo
3 Vertigo Knekten
8 Wilda Fille
6 Guli Rubin
14 Sippson
1 Arragon
2 Rus Can
11 Linda Kavat
7 Romleskat
12 Monster Monsun

UTMANAREN

V75-5

3

2 140 meter, volt

En spurtstark chansspik

HAnna
H
S.H. och Wind of Victory får kivas om ledningen. Vi
tror att den senare har bäst chans
att nå dit. Det borde kunna bli lite
körning och avslutar Fast
Moving Cash lika vasst som
senast blir hon tuff att stå emot.
Vi testar en rolig chansspik!

VINNAREN

H14
H Fast
Moving Cash
spurtade ettrigt
senast och hann
fram till seger
trots besvärligt
läge över kort
distans. Att det
är lite längre väg
till mål nu ska
inte vara något
problem. Blir
svårstoppad om
det klaffar.

UTMANAREN

RANKNING

14 Fast Moving Cash
5 Wind of Victory
7 Livi Memory
3 Lyckans Cash
12 Bear Victory
6 Bella M.J.
1 Anna S.H.
13 Twyla Face
11 Up North
4 Lutecia
9 Undazzled Eyes
15 Modern Love
10 Cyborg
8 Shutter Island
2 Passa

V75-6

3 140 meter, volt

Given formen sitter där

HManofthematch
H
var bra i
comebacken och har läge för att
kunna köra sig till ledningen. Kan
bli en svår motståndare, men
skulle Vincent As vara i bra form
är han alltid ett bud i långa lopp.
Tippas, men det är en smaksak
om vem man väljer först av dessa.

VINNAREN

H8
H Vincent As
chanstippas. Det
är spåret som
kan vara lite
lurigt och det är
dessutom ett tag
sedan han
startade senast.
Men löper
hästen upp till
sitt bästa är han
bra nog att
runda samtliga
i detta lopp.

UTMANAREN

RANKNING

  8 Vincent As
  3 Manofthematch
11 Global Unlimited
5 Je t’Aime Explosiv
7 Counterfeightr
12 Niky Flax
4 Cyrius d’Ariane
9 Toutre
6 Unique Findings
15 Vedalia
14 Einstein Sisu
13 Lövdala Principito
1 Kiss Me Tooma
10 Alexander U.R.
2 Colonello

V75-7

2 140 meter, volt

Dynamite i avslutingen

HVi
H har gått och väntat på att
Perfect Dynamite ska vinna lopp
och nu när han kommer ut från
ett bra läge ska det vara bra
chans. Han borde få en bra resa
i främre träffen av Peter Ingves.
Havbergs Knight är spetsfavorit
och kan leda loppet länge.

VINNAREN

H2
H Perfect
Dynamite
galopperade
i segerläge på
V75 för ett par
starter sedan
och formen
borde inte vara
sämre nu med
ett par lopp
i kroppen. Peter
Ingves får
chansen i sulkyn
och ekipaget ska
räknas.

RANKNING

  2 Perfect Dynamite
  6 Havbergs Knight
10 Jaques Noir
  1 Survival Kit
4 Adiago Trot
12 Mrs Lindy
3 Malkin
9 Cantona Mearas
7 Conrads Wilhelm
13 Ajlexes Cubano
5 Bobbery
14 Ochongo Face
11 Largo
15 Mr Perfect
8 Hazelhen Hermes

UTMANAREN

H4
H Elsztain står
bra placerad och låter han bara bli att
galoppera finns det kunnande för att kriga
om segern.

H10
H Järvsöodin har vunnit ett par lopp
över lång distans och är samspelt med Ulf
Ohlsson. Han är mera stabil än tipsettan
och således ett tidigt bud.

HFinske
H
gästen
5 Wind of Victory har övertygat på
hemmaplan och ställer inte resan till det är
det nog svåraste utmanaren.

H3
H Manofthematch kommer säkert att köra sig till spets
tidigt och i den positonen måste han
räknas. Vann direkt efter lång paus senast.

H6
H Havbergs Knight har mjukat upp med
två segrar i lite enklare gäng men står sig
väl i den här omgivningen också.

KOMMENTARER I SISTA STUND

KOMMENTARER I SISTA STUND

KOMMENTARER I SISTA STUND

KOMMENTARER I SISTA STUND

KOMMENTARER I SISTA STUND

1 Eclair du Mont, C. Åkerlund

16%

2 Sycamore Broline, P. Zadel

2%

Läs vad Robert Bergh tror om chanserna
på annan sida.

– Har tränat bra och gått bra i loppen på
slutet. Han får försöka komma till sargen
och hänga med till en slant. Möjligen
jänkarvagn men det är långt ifrån bestämt,
säger Kristian Lindberg.

7%

3 Body Gear, M. Hansson

– Body Gear har bra form, bra läge och
rätt bra styrka. Hon är inte oärlig men jag
tror ändå hon får svårt att vinna här, men
ett bra lopp kommer hon säkert att göra.
Troligen öppet huvudlag, säger Stefan
Melander.

4 Elsztain, K Olsson

10%

– Han har känts bra i träningen och det är
en riktigt bra häst i grunden. Vi ska döva
ner honom lite mer den här gången och jag
tror att han ska sköta sig, han kan även
öppna väldigt snabbt om man vill ladda.
Jag tycker inte att man ska räkna bort
honom, säger Claes R Hamrin.

5%

5 Bear Gift, J. Dahlman

Avslutade plusbetonat senast och är i bra
form. Har dock inte vunnit lopp på
18 försök hittills. Platschans med klaff.

1%

6 Medallion, H. Halme

– Orkade inte riktigt senast efter en
opassande resa. Vi hoppas att det
stämmer bättre denna gång men det är en
slant som gäller, säger Mats L Andersson

6%

7 Dats So Cool, M. Niklasson

– Dats so Cool har riktiugt bra i somras.
Men blev sjuk i höstas och har inte riktigt
kommit tillbaka ännu. Senast var han
ursäktad av ett tufft inledningsvarv men
han tog loppet och var fin i ett jobb
i fredags. Jag tycker att han ska räknas
rätt tidigt här, säger Marcus Lindgren.

1%

8 Deepak Am, H. Larsen

– Det är debut på V75 och från det här
startspåret krävs det mycket tur. Vi måste
ligga lågt, säger Peter Strömberg.

9 Sofarsogood, M E Djuse

Visat hysad form men måste nog få det
serverat. Inget hett bud.

10 Expresso Doc, E. Leo

4%
7%

– Han nöter på bra men han är kanske
ingen V75-vinnare från ett bakspår, säger
Hans-Owe Sundberg.

11 Viper Lavec, A I Karlsson

4%

Stark sort som gynnas av högt tempo. Ska
inte nonchaleras!

12 ˚sens Aragon, S. Eriksson

17%

– Han har gått jättebra på slutet. Jag
tycker inte att spåret gör så mycket över
lång distans och min är nog lite gynnad av
distansen. Stämmer det i loppet tror jag
att han kan ta en bra placering. Inga
ändringar, säger Caroline Björkegren.

13 Elegant Frost, P. Sövik

2%

Vann säkert senast och hålle nyttig form.
Står svårare till nu, bara aktuell om man
streckar många.

14 Ritchie ˚s, A. Eriksson

15%

– Ritchie Ås kom till oss på kvällen efter
den starten där jag tycker att han gjorde
det jättebra. Jag har kört honom på
rakbanan och sedan har han gått ett
jobb inne på Solvalla också. Han verkar
bra den här hästen. Jag tycker att
Ritchie Ås är given på kupongen i alla
fall, säger tränaren Erik Adielsson.

15 Marys Overandout, P H Sjöberg

6%

Har testat V75 ett par gånger och tillhör
de snabbaste i loppet. Ska inte vara helt
borta om det stämmer med ryggarna.
WWTIDSRANKEN: 15,9: 15 Marys Overandout. 16,1: 14 Ritchie Ås. 16,9: 12 Åsens Aragon.
17,1: 5 Bear Gift, 10 Expresso Doc.

2%

1 Arragon, K. Widell

– Jag har kört honom på slutet och tycker
att han verkar bra på att hålla farten och
jag är inte främmande för att distansen
kan passa honom bra. Det är lite svårt att
veta hur han ska öppna, det gäller att
komma i rätt rytm. Jag kan inte motståndet, men en outsider kan det vara, tror Kaj.

1%

2 Rus Can, C J Jepson

– Känns fin i träningen. Men jag ligger
ganska lågt, hon stannade senast och jag
vill se henne fullfölja loppet på ett bra sätt
i första hand. Distansen har hon gått bra
på förut, säger Lovisa Canneryd.

3 Vertigo Knekten, P. Untersteiner

1%

4 Bonaldo, C. Eriksson

1%

Långt efter Bellfaks näst senast. Klarar
distansen men är främst ett platsbud.

– Han har fått göra grovjobbet i de två
senaste starterna och fått stryk av
smygkörda hästar och den fysiska formen
är det inget fel på. Han klarar av spåret,
galoppen för tre starter sedan kom efter
ett halvvarv och berodde på ren pigghet.
Med ett bra lopp, kan han nog vara med
dem i mål, säger Anders Hafstad.

3%

5 Björs Viking, J. Kontio

– Hästen har bra form men jag är rädd för
att distansen är i längsta laget den här
gången, säger Annelie Lagergren.

1%

6 Guli Rubin, P. Ingves

– Han gick bra senast, det var ett av hans
bätrre lopp. Kämapde väl och är värd att
vinna lopp snart. Springspåret passar men
det är ett rätt så tufft lopp. Med en fin resa
kanske det kan vara ett skrällbud, säger
Oskar J Andersson.

0%

7 Romleskaft, T E Solberg

– Jag testade anmäla hit då han har bra
form och är distansgynnad. Men det är lite
för hårt emot och kan han vara fyrafemma är det bra, säger Jesper R Nilsson.
2 660 m:

8 Wilda Fille, E. Adielsson

Vinsterna i monté och är betydligt
osäkrare när det handlar om sulkylopp.
Inte mer än en outsider nu.

9 Bellfaks, R N Skoglund

3%

44%

– Det verkar som att hästen är bäst när
han får vara med där framme. När jag
körde honom för några starter sedan
blev det helt fel när vi stod med flera
tillägg och det gick sakta i täten. Det
känns på förhand som att det är min
bästa chans på V75, säger Rikard N.

10 Järvsöodin, U. Ohlsson

31%

– Han har inte startat på ett tag men
Jan-Olov (Persson) brukar ha dom bra
i ordning. Järvsöodin passar bra på
distansen och jag tycker att han ska vara
med i segerstriden, säger Ulf.

11 Linda Kavat, J. Untersteiner

0%

–Det är en tuff proposition för henne men
vi provar ändå då jag tycker att hon är
i form. Hade hon stått på start hade det
kunnat vara en outsider, men nu får vi
sikta in oss på en slant, säger Jan-Olov.

12 Monster Monsun, K. Eriksson

0%

– Jag har bytt balans på honom och han
kändes bra i torsdagens jobb. Men han har
tränat bra tidigare också så jag är inte
speciellt uppåt, säger Fredrik Fransson.

13 Guli Tor, Ö. KIhlström

8%

Uppåtform i nya regin och bra grundkapacitet. Ska räknas tidigt även om han aldrig
har vunnit över lång distans.

14 Sippson, B. Goop

6%

Vann på V75 i november. Har pausat inför
detta och inte glödhet trots Goop.
WWTIDSRANKEN: 25,2: 9 Bellfaks.
26,6: 5 Björs Viking. 27,5: 1 Arragon, 6 Guli Rubin.
27,6: 11 Linda Kavat. 27,8: 3 Vertigo Knekten.

1 Anna S.H., C J Jepson

16%

Vunnit tre av fem lopp hittills. Möter bättre
motstånd nu men ska inte räknas bort.

2 Passa, T E Solberg

0%

3 Lyckans Cash, P. Ingves

4%

Får svårt att spräcka nollan i ett V75-lopp.

– Lyckans Cash höll bra senast då hon fick
lägga två speeder i loppet. Hon ser ut att
ha tagit det loppet bra. Stå bra inne i
loppet och borde kunna dyka upp bland de
tre-fyra främsta, säger Stefan Arvidsson.

4 Lutecia, E. Adielsson

2%

– Näst senast fick hon harva i dödens och
visade fin styrka och uppfattning. Är
normalt travsäker och löser det sig från
start så hoppas vi på en hygglig slant,
säger Sofia Aronsson.

5 Wind of Victory, B. Goop

38%

– En trevlig häst som gått väldigt bra i min
regi och vid förlusten näst senast blev hon
tempotorsk. Jag ser inte spåret som något
problem och jag är nöjd med kusken. Hon
måste räknas, säger Risto Airaksinen.
2 160 m:

6 Bella M.J., J. Kontio

7%

– Hon kunde inte svara Fast Moving Cash
senast men hon fullföljde ändå bra och gör
bra lopp hela tiden. Hon är allround och
Jorma har kört henne förut. Skulle det
stämma i loppet ska hon kunna dyka upp
bland de tre, säger Hans-Owe Sundberg.

7 Livi Memory, K. Widell

2%

– Jag tror att det 80-procentig form. Livi
Memory fixar spåret. Hon möter några fina
hästar, men blir det hyggliga förutsättningar tror jag att min springer en 1.13-tid
och då ska det vara en bra chans. Inga
ändringar, säger Patrik Jacobsson.

8 Shutter Island, P. Untersteiner

0%

9 Undazzled Eyes, R N Skoglund

1%

Inget extra på sistone. Får svårt.

– Hon var fin senast och avslutade raskt
mellan hästar och borde ha gått framåt till
det här loppet. Lite osäker i volt men det
känns som om hon är stabilare, så det
borde fungera. Lite tuffare emot säkert
men klaffar det så kan hon vara med
i striden, tror Oskar J Andersson.

10 Cyborg, K. Oscarsson

1%

– Spåret är inget problem. Senast blev allt
fel med punktering och lite annat. Hon är
inte så tokig och kan vara en outsider.
Norskt huvudlag nu, säger Jim Oscarsson.

11 Up North, K. Eriksson

1%

– Höll bra senast, men kanske inte var
gynnad av distansen. Det är bättre nu med
lite kortare väg. Läget är spännande då
hon är snabb, hon kommer sitta bra på det
direkt. Det lyser form om henne, hon är fin
i kropp och päls, säger Adrian Kolgjini.

12 Bear Victory, J. Untersteiner

5%

13 Twyla Face, U. Ohlsson

1%

Mycket fin efter uppehåll senast. Är inte
borta om det skulle lösa sig från läget.

– En fin häst. Twyla Face gick nyligen ett
1.20-jobb inne på Solvalla och kändes fin.
Jag hoppas att hon ska hå lite chans trots
det tråkiga läget, säger Reijo Liljendahl.

14 Fast Moving Cash, Ö. KIhlström

21%

– Kul att hon fick utdelning senast efter
att ha gjort fina lopp. Tränade i måndags
och såg lika formstark ut som tidigare.
Hon hamnade tyvärr långt bak nu men
ska gå i ryggar. Krävs mycket klaff men
hon är vass till slut. Vi ändrar inget,
säger Pär Pergenius i stallet.

15 Modern Love, C. Eriksson

0%

Visat finfin form och tål att göra en del
grovjobb. Passas om det blir hårt tempo.

WWTIDSRANKEN: 15,4: 7 Livi Memory. 15,6:
6 Bella MJ. 15,9: 11 Up North, 15 Modern Love.
16,0: 14 Fast Moving Cash. 16,4: 12 Bear Victory.

1 Kiss Me Tooma, P. Untersteiner

3%

2 Colonello, P. Ingves

1%

Bara en vinst på 37 starter. Inget hett bud
trots bra kusk och bra läge.
– Jag har alltid tyckt att han varit bra och
på slutet har han höjt sig lite. Det ska bli
spännande, jag har lite svårt att bedöma
chansen, säger Kent P Gustavsson.

29%

3 Manofthematch, J. Kontio

– Var lite trög i comebacken senast men
kunde ändå avgöra och han ska kunna
vara ännu lite bättre den här gången. Han
är stark och tre varv borde passa honom
bra. Det är tuffare på V75 men jag tycker
ändå att han är en av de som kan vinna
loppet, säger Andreas Lövdal i stallet.

2%

4 Cyrius d’Ariane, T E Solberg

– Blir bara bätte och bättre och vi har
siktat på det här loppet ett tag. Det ska
inte vara någon galopprisk och han tål att
göra lite jobb. Han bör streckas, säger
Timo Korvenheimo.
3 160 m:

24%

5 Je T’aime Explosiv, B. Goop

– Han har tränat på som han ska. Han har
tjänat en del snabba pengar och det är väl
en liten brasklapp, men samtidig har han
inte fått dem på något bluffsätt. Vi byter
till jänkarvagn och sedan ett halvstängt
norskt, säger Ruth J Andersson.

1%

6 Unique Findings, R N Skoglund

– Jag har sett hästen som har varit jättefin
i två raka segrar. Daniel Wäjersten har fina
hästar och han är en duktig tränare som
jag har vunnit åt förut. Som den här
hästen har sett ut på slutet tror jag att han
är långt framme, säger Rikard N Skoglund.

6%

7 Counterfeightr, Ö. KIhlström

– Har varit fin i alla fem loppen i sin
comeback och det är roligt att han varit fin
i alla fem loppen i sin comeback. Det var
ett tag sedan han startade med volt men
jag tror att det ska gå bra. Problemet är att
han har ett speciellt humör och måste
hålla sig lugn och gör han det är distansen
en fördel, säger Marcus Lindgren.

8 Vincent As, C J Jepson

17%

Vann överlägset över distansen i ett
V75-lopp i oktober. Kapabel och blir
segerfarlig om formen sitter där.

1%

9 Toutre, K. Widell

Gick bra som trea bakom Unique Findings
senast. Stark sort. En platsrysare.

10 Alexander U.R., K. Oscarsson

0%

11 Global Unlimited, E. Adielsson

12%

Ospeedig och bra emot. Får nog svårt.

– Var inte som bäst senast och är uppfräschad efteråt. Känns fin i jobben för
dagen men formen är ändå ett litet
frågetecken. Normalt så ska han duga en
bit här och distansen är en fördel. Tävlar
han på topp blir jag inte förvånad om han
slutar långt framme, säger Svante Båth.

12 Niky Flax, J. Untersteiner

2%

– Var lite seg senast men jag tror att det
beror på att vi varit för snälla mot honom
i träningen. Niky Flax bör ha gått framåt av
det loppet och han klarar distansen. Från
det här läget kör jag på chans och hoppas
på fina pengar, säger Johan.

13 Lövdala Principito, K. Eriksson

0%

14 Einstein Sisu, U. Ohlsson

1%

15 Vedalia, C. Eriksson

0%

Jobbigt läge och inget hett bud.

– Jag är lite osäker på formen hos honom
och ligger lågt, säger Ulf.

1 Survival Kit, Ö. KIhlström

21%

2 Perfect Dynamite, P. Ingves

19%

– Känns fantastiskt fin för dagen. Läget är
jag nöjd med även om det finns risk för att
bli fast, men jag har en kusk som brukar
lösa det mesta. Får Survival Kit bara
chansen är han en av de som kan vinna
loppet, säger Magnus Träff.
– Han fick en tuff resa senast och höll
med tanke på det bra. Han gick jobb
under torsdagen och allt verkade bra.
Han är stabil och kan nog öppna snabbt
från det här spåret. Jag tycker det känns
som en bra chans, säger Ante Lisell.

3 Malkin, K. Widell

Slagen tidigt efter en tung resa senast.
Står bättre till nu. Ska inte räknas bort.

7%

4 Adiago Trot, C. Eriksson

13%

5 Bobbery, J. Untersteiner

3%

– Han var inte fräsch senast och galopperade i en tuff öppning men Adiago Trot är
bättre nu. Fjärdespåret är inte bra men jag
tror att Christoffer (Eriksson) tar iväg
honom, säger Marcus Lindgren.
Elvaåring i bra form. Möter lite värre
motstånd nu och är knappast spetsaktuell
från ett femtespår. Bäst trea-fyra?

6 Havbergs Knight, R N Skoglund

19%

7 Conrads Wilhelm, C J Jepson

2%

8 Hazelhen Hermes, J. Kontio

0%

9 Cantona Mearas, B. Goop

6%

10 Jaques Noir, K. Eriksson

5%

11 Largo, P. Untersteiner

1%

12 Mrs Lindy, U. Ohlsson

2%

– Såg jag senast när han vann på Romme
och den här hästen är jättefin som
kommer med två raka segrar. Han är
väldigt bra för sin klass och det ser
spännande ut. Han är startsnabb och det
är bara att ladda iväg, säger Rikard N.

– Han har hyfsad form och gör jämna lopp
hela tiden. Han har nog svårt att starta
fort men kusken är rask… men tur kommer
att behövas. Löser det sig är han säkert
långt framme, säger Kristian Lindberg.

– Jag är inte så besviken över läget
eftersom han behöver snälla lopp. Med bra
ryggar kanske han kan vara ett platsbud,
säger Timo Korvenheimo.
– Han känns bra i jobben och krävs det
broddar på lördag är det inget som
missgynnar honom. Jag tror att vi kör med
jänkarvagn fast det är voltstart och tror på
en bra insats, säger Stefan Persson.

– Han fick problem med dåliga blodvärden
efter sista starten i fjol. Nu känns han bra
igen och våra hästar brukar kunna gå bra
efter vila och Jaques Noir har visat att han
duger bra i klassen. Jag vill ändå ligga lite
lågt tills vi sett honom prestera i lopp först,
säger Andreas Lövdal i stallet.
– Var väl inget extra senast och med tanke
på läget får vi vara nöjda om han kan fixa
en slant, säger Hans-Owe Sundberg.
– Hon gick mycket bra senast i Sundsvall.
Jag hade stora förhoppningar på Mrs
Lindy innan jag fick se startspåret, säger
Reijo Liljendahl.
2 160 m:

13 Ajlexes Cubano, E. Adielsson

3%

14 Ochongo Face, T E Solberg

0%

15 Mr Perfect, K. Oscarsson

0%

Allra bäst i ledningen och inte mer än en
outsider denna gång.
Gick bra senast. Svårt läge dock. Nja.

– Det är uppåtform. Men jag tror ändå att
Vedalia får svårt att vara med bland de
allra främsta här, säger Reijo Liljendahl.

– Han känns fortsatt bra i jobben så
formen sitter där. Men läget är lite fel för
honom och kan han smyga med till en
peng är det bra, säger Jim Oscarsson.

WWTIDSRANKEN: 15,4: 8 Vincent As.
16,0: 11 Global Unlimited. 16,1: 3 Manofthematch,
13 Lövdala Principito. 16,2: 7 Counterfeightr.

WWTIDSRANKEN: 14,0: 2 Perfect Dynamite.
14,2: 4 Adiago Trot. 14,3: 13 Ajlexes Cubano,
15 Mr Perfect. 14,5: 14 Ochongo Face.

