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Normalt vinner Zenit
HHZenitHBrick stod inte riktigt att 

känna igen senast, men en gång 
är ingen gång? Han brukar sällan 
göra två dåliga lopp i rad och 
banan på Bergsåker brukar han 
gilla. Han är bästa hästen och ett 
spikförslag. QueerHFish har 
stigande form och tål jobb.

Formhäst från ledningen
HHStormHOdd,HEldvin och 

SmedsboHFaksen kan öppna alla 
tre men vi baserar tipset på att 
Magnus A Djuse kommer till spets 
med pånyttfödde Smedsbo Faksen. 
Han säljer sig dyrt därifrån. Blir 
öppningen tuff  bjuder man in 
TangenHHaapHi matchen.

Tidig spets på vinnaren
 HDen som kommer iväg bäst från 

springspåren av duon RushmoreH
Face och GlobalHTrust borde ha 
bra chans att överta ledningen 
från VästerboHGrosbois som trivs 
med lopp på rulle. Vi tror att det 
är lite fördel Global Trust i det 
här fallet.

Bra chans om rätt form
HHMasterHHill vann på en 1.12-tid 

över distansen näst senast och 
skulle han vara i den formen blir 
han svårslagen. Men han har dock 
inte startat på länge så formen är 
ett litet frågetecken och BonHEgo 
kommer att ställa en allvarlig 
fråga från start.

Dynamite i avslutningen
HHLeaderHBrodde och Light-

ningsky kommer nog att öppna 
snabbast. PerfectHDynamite 
hamnar bra till och kanske får 
överta om kusken ställer en tidig 
fråga? Annars går han lika bra 
bakifrån också och det är hästen 
att slå för övriga.

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

VINNAREN
HH2HZenitHBrick 

var inte märkvä-
dig senast men 
en gång är ingen 
gång. Det är 
trots allt hans 
årstid nu och 
han har slagit 
mycket bättre 
hästar än de han 
möter nu. Är han 
vid full vigör ska 
det vara en 
toppchans.

UTMANAREN
HH4HQueerHFish är sällan dålig och känslan 

är att formen är i stigande på den kanten. 
Oavsett resa kommer han att slåss om de 
främsta placeringarna.

VINNAREN
HH6HSmedsboH

Faksen har 
onekligen tänt 
till på alla 
cylindrar. Det har 
blivit två raka 
segrar efter tidig 
ledning och man 
är garanterat ute 
efter samma sak 
nu och spåret 
blev passande. 
Hästen att slå 
från spets.

UTMANAREN
HH10HTangenHHaap vann lätt senast i ett 

lite billigare lopp. Men samtidigt blir han 
bara bättre och bättre formmässigt och 
kan runda samtliga med minsta lilla klaff.

VINNAREN
 HVoltstart är 

inte så vanligt i 
Silverdivisionen. 
Men prickar 
Jorma Kontio 
starten medH
7HGlobalHTrustHär 
man ett spets-
bud och i den 
positionen 
brukar han sälja 
sig dyrt. Vår 
vinnare.

UTMANAREN
HH2HImportedfrmdetroit har vunnit 

V75-lopp på sistone och att tävla på 
hemmaplan är normalt sett en fördel. Trots 
att han går upp en klass måste han tas 
med i beräkningen.

VINNAREN
HH1HMasterHHillH

är inte helt 
pålitlig, men 
skulle han sköta 
sig är han snabb 
ut och ska kunna 
slå ett sådant 
här sällskap. 
Master Hill är en 
tänkbar chans-
spik för de lite 
mindre syste-
men.

UTMANAREN
HH3HBonHEgo visade startsnabbhet senast 

och kommer säkert att laddas från början. 
Och kommer Ove A Lindqvist till ledningen 
så lär han leda loppet en bit in på upplop-
pet åtminstone?

VINNAREN
HH3HPerfectH

Dynamite var 
den ende som 
lyckades vinna 
från spets senast 
och det var en 
stark prestation. 
Nu är man inne 
på att köra 
honom bakifrån 
och han går 
minst lika bra 
den vägen. En 
bra segerchans!

UTMANAREN
HH9HIt’sHShowtimeHZaz går hela vägen in i 

mål och skulle tveklöst vara gynnad om 
det gick lite för fort från början. Tidigt bud 
bakom tipsettan.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Elian Web, J. Kontio 7%
Kapabel häst med stigande formkurva. 
Kan inte räknas bort helt med med tanke 
på läget.

2 Zenit Brick, K. Widell 60%
– Det verkar som det ska med honom 
även om han kanske var lite blek på Åby. 
Men han har gjort mängder av bra lopp 
och han hade nog bara en dålig dag helt 
enkelt. Han möter inte det allra värsta 
motståndet och brukar trivas ypperligt 
på Bergsåker så det är klart att det ser 
bra ut på förhand, säger Andreas Lövdal 
i stallet.

3 Nappa Scar, P. Lennartsson 3%
– Han hade tre raka segrar innan han 
senast förlorade mot Queer Fish. Lite lös 
bana den gången som missgynnade Nappa 
Scar. Han är bättre med fast underlag men 
det är ett par som är lite bättre och jag 
hoppas att vi kan bli trea, fyra, säger Per 
Lennartsson.

4 Queer Fish, U. Eriksson 12%
– Jag var väldigt nöjd med Queer Fish 
senast och det mesta känns uppåt. Det är 
väl det att vi har spår utvändigt om Zenit 
Brick som man kan vara besviken över. 
Men min häst går från alla positioner och 
jag känner mig inte slagen på förhand 
i alla fall. Han kommer att gå med jänkar-
vagn igen, säger Magnus Träff.

5 Ochongo Face, O A Lindqvist 0%
– Formen är helt okej men det är alldeles 
för hårt emot för att jag ska kunna tro på 
vinstchans, säger Fredrik Palm.

6 West Wing, R N Skoglund 0%
Galopperade igen senast men har annars 
visat bra form i ett par starter. Kan vara en 
platsrysare.

7 Highspeed Call, O J Andersson 0%
– Hästen är bra i ordning och jag körde ett 
lite skarpare jobb i tisdags och var 
jättenöjd med hur han kändes där. 
Sjundespåret är väl inte det bästa och jag 
vill ju helst att han kommer ner till sargen 
och smyger. Även om Zenit Brick inte var 
som allra bäst senast får min svårt att 
vinna loppet, kan Highspeed Call sluta trea 
eller fyra är jag nöjd, säger Nicklas 
Pettersson.

8 Beau Mec, U. Ohlsson 1%
– Jag tycker att Beau Mec var uppåt 
senast och hade förhoppningar fram till 
det att jag såg startspåret. Även om jag 
tycker att han tillhör de bättre i loppet så 
blir det väldigt svårt att vinna från det här 
utgångsläget, det är i regel alltid några 
som får ett bättre lopp, säger Lars 
Wikström.

9 Erik Sting, Ö. Kihlström 14%
– Han har stått på tur länge och det var 
riktigt skönt att han fick sätta pricken över 
i:et senast. Erik Sting gör debut i Gulddivi-
sionen men jag vill ändå varna lite för 
honom, bra Silverhästar brukar kunna 
duga i högsta klassen också och blir det 
lite tempo har han ju alltid en vass 
avslutning att plocka fram, säger Andreas 
Lövdal i stallet.

10 Kadett C.D., E. Adielsson 1%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
på annan sida.

11 Target Kronos, A. Kolgjini 1%
Fick ett kanonlopp senast och hängde med 
bra. Har ett sämre läge nu och är knappast 
något för vinnarspelarna.

12 Speed Delicious, N. Westerholm 0%
Visade bra form i höstas men galopperade 
i comebacken senast. Dunkel form och ett 
iskallt läge gör det svårt nu.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Storm Odd, U. Ohlsson 17%
– Han har fin form. Härifrån får han ett bra 
rygglopp eller så kan han gå i ledningen 
men det får Ulf Ohlsson sköta som han vill. 
Senast på Bergsåker vann Storm Odd på 
1.21,3/1 640a och jag skulle tro att han 
kan gå en 1.24-tid över den här distansen, 
säger Ola Martin Foss.

2 Eldvin, J. Westholm 5%
– Har haft en längre paus men han är tufft 
tränat inför det här. Kan behöva ett lopp 
i kroppen för toppform, men kan dyka upp 
bland dem tre på grundkapacitet. Även 
han går med en jänkarvagn, säger Jörgen 
Westholm.

3 Titan Tabac, O. Kylin-Blom –%
STRUKEN!

4 Sjö Vinn, J H Andersson 2%
– Jag har varit nöjd med honom i de 
senaste starterna och av träningen att 
döma blir han bättre och bättre. Jag tror 
att han gör ett bra lopp men det krävs 
ändå maxklaff om han ska vinna. Det 
kanske blir ryckhuva den här gången som 
ändring, säger Ola Åsebö.

5 Sjö Odin, O A Lindqvist 0%
Pausat länge och vann inga lopp under 
fjolåret. Svår att tro på denna gång.

6 Smedsbo Faksen, M A Djuse 37%
– En jättefin häst som är jäkligt fin att 
köra. Banan var seg senast och det var 
starkt att gå 1.24, prestationen var nog 
ännu bättre än det såg ut från sidan. 
Förhoppningsvis kan vi ta oss till 
ledningen igen, han är väldigt snabb ut. 
Det är väl Storm Odd som kan tänkas ta 
emot oss. Jag tror mycket på honom, 
säger Magnus A Djuse.

7 Brödsjö Odin, A. Eriksson 0%
– Han kommer bäst till sin rätt över kort 
distans och kan han fixa en peng är vi 
nöjda, säger Peter Eriksson.
2H160Hm:

8 Smedheim Solan, R N Skoglund 9%
Var lite sämre i de senaste starten och har 
pausat ett tag efter det. Är dock van att 
möta tuffa sällskap och inte helt ofarlig om 
det sämmer i loppet.

9 Järvsö Pegasus, Ö. Kihlström 2%
Hamnade i en dålig rygg senast och är lite 
bättre än resultatraden. Får Kihsltröm 
i sullkyn nu. Platsskräll?

10 Tangen Haap, B. Karlsson 21%
– Tangen Haap håller bra form för dagen. 
Litet fält är ett plus för honom och jag 
hoppas det blir lite körning. Han slipper 
säkert brodden fram den här gången med 
vilket är avgörande för hur han presterar. 
Vi kör med ett öppet huvudlag, rycktussar 
och en customvagn. säger Björn Karlsson.

11 Art Kjarvald, M P Djuse 1%
– Har gått okej från svåra lägen på slutet 
och formen blir bara bättre och bättre för 
varje start. Han vann den här årstiden i fjol 
från liknande läge, men det blir nog svårt 
att komma åt Smedsbo Faksen som 
troligen tar ledningen. Men en platschans 
ska det kunna vara, säger Camilla Röste.

12 Ingbest, U. Eriksson 5%
– Ingbest känns bra igen efter att ha haft 
lite halsproblem i slutet av den förra 
säsongen. Mina hästar brukar behöva lopp 
i kroppen efter vila, men jag har tränat lite 
annorlunda med honom och bland annat 
kört banjobb på 1.30 med en riktig snabb 
avslutning och han känns fin för dagen. 
Normalt sett ska ha räknas tidigt, men 
kommer Smedsbo Faksen till ledningen 
och får fuska bort en bit blir det jobbigt för 
oss på tillägg, säger Fredrik Fransson.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Vic de Luxe, M A Djuse 17%
– Vann jag med från ledningen i enklare 
omgivning senast. Jag har aldrig kört 
honom i voltstart och vet inte hur snabb 
han är där, men oavsett så är jag inställd 
på att hitta en bra rygg. Tränaren är inne 
på att hästen tar i bättre då han får gå på 
rulle så förhoppningen är ledarryggen på 
en bra häst. Med fritt borde han bli giftig, 
säger Magnus A Djuse.

2 Importedfrmdetroit, U. Ohlsson 12%
– Han har blivit lugnare och går nu framåt 
för varje start. Han har fått börja sist varje 
gång men nu får han ett bättre läge direkt 
och jag tror att Importedfrmdetroit blir 
svårslagen den här gången. Spår två är en 
liten källa tlll bekymmer men Ulf (Ohlsson) 
är säker och han tar iväg honom felfritt, 
säger Markus Pihlström.

3 Carelin, E. Adielsson 1%
– Carelin brukar ju ha lite svårt när det 
handlar om V75 och tjänar han lite pengar 
är det bra gjort, säger Stefan Arvidsson.

4 Valeur, S. Nordemo 1%
– Han får godkänd för insatsen senast. 
Men från det här spåret blir det ingen 
snabb start och det blir svårt att komma 
till. Jag ligger lite lågt även om formen ska 
vara uppåt med de senaste loppen, säger 
Peter G Norman.

5 Västerbo Grosbois, R. Pöllänen 7%
– Spår fem tror jag inte spelar någon roll 
för honom. Han är snabb ut även i 
voltstart och det är inte omöjigt att jag kör 
i ledningen om vi kommer dit. Jag känner 
mig absolut inte slagen på förhand med 
honom, säger Rauno Pöllänen.

6 Rushmore Face, A. Kolgjini 15%
Kördes offensivt senast och höll bra som 
tvåa. Prickar man starten finns det 
spetschans och då är Rushmore Face även 
ett segerbud.

7 Global Trust, J. Kontio 31%
– Han gjorde det bra vid segern i Kalmar 
senast där han fick köra ganska tufft 
från början. Jag tror att han kommer att 
hantera springspåret på ett vettigt sätt 
och med en bra start har han ju visat att 
han hävdar sig bra i den här klassen, 
säger Andreas Lövdal i stallet.

8 Hagentoy, D. Wäjersten 2%
Kanonfin på slutet men hårdare emot nu 
och har chansartat läge. Behöver tur.

9 Askö Q., O J Andersson 0%
– Han har varit från men brukar inte behöva 
lopp i kroppen och jag hoppas att det är 
samma visa nu. Jag tycker att han duger i 
klassen och blir inte förvånad om han tar en 
framsjuten placering, säger Jevgeni Ivanov.

10 Super Zantos, A. Lisell 2%
– Han fick gå i hagen och ta det lugnt ett 
tag efter finalerna på Solvalla, men han 
kändes väldigt bra vid segern på en bra tid 
senast och det känns faktiskt som att han 
har utvecklats trots sin ålder. Det var synd 
med bakspåret, men jag tror att han 
kommer att göra ett bra lopp på lördag och 
vi får hoppas att det bli lite körning 
i loppet, säger Ante Lisell.

11 Hawk Cliff, Ö. Kihlström 10%
– Hawk Cliff var duktig igen på Åby senast 
och han gör bra lopp i stort sett hela tiden. 
Han har ett sämre läge än Global Trust, 
men med ett bra lopp är han inte sämre än 
denne utan ska ses som en outsider, säger 
Andreas Lövdal i stallet.

12 Weekend Fun, R N Skoglund 2%
Inte startat sedan 5 januari. Normalt ett 
tidigt bud men vilan och läget är två 
frågetecken.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Master Hill, J. Kontio 30%
– Master Hill var jättefin då jag vann 
okörd med honom men sedan var han 
mycket sämre på Jägersro gången efter 
det. Han känns som han ska i träningen 
men det är ett tag sedan han startade så 
lite svårbedömd är han även om det är 
en riktig fin häst. Han är ganska start-
snabb och läget borde passa bra, säger 
Andreas Lövdal i stallet.

2 Let It Happen W.W., J. Eriksson 5%
– Gjorde det bra senast även om hon gick 
segen till skänks. Det blir nog tuffare att 
vinna nu, men formen ska i alla fall inte 
vara sämre med det senaste loppet 
i kroppen och läget är bra, säger Jens.

3 Bon Ego, O A Lindqvist 15%
– Bon Ego öppnade väldigt fort första 300 
senast och jag var orolig för att mjölksyran 
skulle slå till, men hon vann enkelt och 
hämtade sig snabbt efter loppet. Hon har 
flyttat fram sina positioner efteråt och 
formen borde vara ännu bättre nu, säger 
Björn Röcklinger.

4 M.T.Master Don, M. Djuse 23%
Har spurtat bra tre gånger i rad och borde 
kunna hamna bra till från fjärdespåret. 
Ska kunna sluta bland de tre främsta igen 
med ett vettigt lopp.

5 Kias Mando, H. Hiltunen 1%
– Han kanske inte är redo för att vinna på 
V75 ännu, men kanske blir det med tiden. 
Jag kommer att köra en bit från start då 
jag gärna vill ner till sargen med honom 
och jag hoppas väl på en slant i första 
hand, säger Heidi Hiltunen.

6 Okashi Cheri, R N Skoglund 3%
Var inte helt tom i V75 näst senast som 
sexa och har visat skaplig form. Ganska 
startsnabb och kan vara ett skrällbud om 
det stämmer i loppet.

7 Ripkin Joe, P. Linderoth 1%
Lopp i kroppen efter vila nu och på gång. 
Har dock aldrig vunnit över kort distans.

8 Lovely Tooma, O J Andersson 1%
– Har inte startat på ett tag och även om 
hon känns bra kan det behövas något lopp 
i kroppen innan det är toppform. Från det 
här läget är det nog en platschans som 
bäst, säger Jevgeni Ivanov.

9 What a Vap, B. Svedlund 2%
– Jag är nöjd läget och hoppas att det inte 
går för sakta på mellanvarvet. Men rätt 
lopp är jag inte alls främmande för att vi 
kan dyka upp bland de tre, han är riktigt 
bra i ordning. Även om jag matchat honom 
i flera sprinterlopp är det väl distansen 
ingen fördel. Men som sagt, blir det bara 
tempo tror jag att han hävdar sig bra mot 
dessa, säger Billy Svedlund.

10 Copitex, J S Eriksson 13%
– Copitex gick jobb med Xanthis April i 
veckan och jag var även mycket nöjd med 
honom. Han är matchad för detta och det 
blir helstängt huvudlag och vanlig vagn, 
säger Jörgen S Eriksson.

11 Whitsun Eve, M A Djuse 1%
– Var jättebra senast, klart bättre än 
tidigare. Jag vet inte varför, men hon 
kändes betydligt finare i travet. Jag 
hoppas att hon är lika fin igen. Läget gör 
att vi behöver mycket tur på vägen, men 
hästen är i alla fall inte sämre bakifrån, 
säger Magnus A Djuse.

12 Kingofthehill F., U. Ohlsson 4%
– Han har gjort skapliga lopp och har rätt 
så bra form. Men från ett toltespår på kort 
distans har jag inga större segerförhopp-
ningar med honom, det måste stämma till 
hundra procent då, säger Ulf.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Sir Henry P.Hill, J. Westholm 1%
– Har haft en tävlingspaus. Fick ett fint 
smyläge här, är inte så snabb ut men har 
kapacitet för att vara med i främre träffen. 
Det blir jänkarvagn, säger Jörgen.

2 Zorro Swing, J. Eriksson 6%
– Zorro Swing gjorde ett bra lopp senast, 
även om den som ledde gjorde allting rätt 
så hann han fram till vinst. Det var full fart 
över mål och han gick sig inte tom. Läget 
är jag nöjd med, han ha blivit stabilare 
men det lutar åt att vi kör bakifrån igen. 
Han är nära toppformen och även om det 
är betydligt hårdare emot än senast så 
känner vi oss inte slagna, säger Jens.

3 Perfect Dynamite, R N Skoglund 68%
– Han var jättebra senast, jag visste inte 
riktigt hur han skulle fixa den tunga 
banan men det var ju inget bekymmer. Vi 
gick igenom honom efter loppet och allt 
var som det skulle och han känns 
fortsatt bra i träningen. Min känsla är att 
han bara blir bättre och jag har svårt att 
tro att han skulle vara i sämre form än 
senast i alla fall. Kusken behöver inte 
ladda utan hellre köra på säkerhet från 
start. Jag tycker att jag har fog för att 
vara optimist, säger Ante Lisell.

4 Global Undecided, Ö. Kihlström 4%
– Han gick helt okej senast på Axevalla 
och känslan är att täta starter kan passa 
honom bra. Han fick ett bättre läge än vår 
andra häst och jag har feeling för att han 
kommer att göra ett bra lopp på lördag, 
säger Andreas Lövdal i stallet.

5 Leader Brodde, M. Djuse 2%
Har tre raka andraplatser och det kan nog 
vara läge att köra bakifrån nu och se om 
han bjuder till bättre. Typisk outsider.

6 Lightningsky, U. Ohlsson –%
STRUKEN!

7 Toutre, O A Lindqvist 1%
– Toutre gjorde ett helt okej lopp senast på 
V75 och den som vann var väldigt bra 
(Vincent As). Han är väldigt pigg hemma-
vid och vi testar att gå ut här även om vi 
inte hade tänkt det från början. Vi hoppas 
att han hittar ner i slagläge och kan ta en 
fin slant, säger Linda Frölander.

8 Love de Villeneuve, T. Skutnabb 0%
– Han gjorde ett bra lopp senast och 
formen är lika fin som senast vi gästade 
Bergsåker och vann. Men det är nog 
tuffare emot nu samtidigt som vi fick ett 
dåligt spår. Jag ligger lågt vad det gäller 
vinstchansen, säger Tamara Skutnabb.

9 It’s Showtime Zaz, N. Westerholm 10%
Fullföljde bra i en snabb avslutning senast 
på V75 och besegrade Perfect Dynamite 
näst senast. Måste räknas väldigt tidigt 
trots bakspåret.

10 Sebastian Journey, J. Kontio 4%
– Sebastian Journey blev lite för pigg 
senast och slösade bort krafter i onödan. 
Formen verkar sitta där fortfarande och 
jag tycker inte att är sämre bakifrån. Våra 
två hästar är jämgoda och den som får 
bästa resan kan slåss om segern, säger 
Andreas Lövdal i stallet.

11 Malkin, K. Widell 1%
Bra senast och jänkarvagn på den här 
gången Ett skrällbud.

12 Survival Kit, U. Eriksson 1%
– Var ursäktad av underlaget senast. Från 
spår tolv i V75 går det år en del tur om 
man ska segerstrida. Jag har dessutom 
stor repekt för Perfect Dynamite som varit 
kanonfin på sistone och vi får nog ligga 
lågt på förhand den här gången, säger 
Magnus Träff.
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26,0: 9 Järvsö Pegasus.

 WTIDSRANKEN: 13,0: 7 Global Trust.  
13,7: 10 Super Zantos. 13,9: 1 Vic de Luxe.  
14,0: 2 Importedfrmdetroit, 12 Weekend Fun.

 WTIDSRANKEN: 14,1: 3 Bon Ego. 14,4: 
6 Okashi Cheri, 10 Copitex. 14,5: 2 Let it Happen 
WW, 4 MT Master Don. 14,6: 9 What a Wap.

 WTIDSRANKEN: 14,0: 9 It’ Showtime Zaz. 
14,1: 3 Perfect Dynamite. 14,2: 8 Love de 
Villeneuve. 14,5: 2 Zorro Swing.


