
3XXXDAG XX MÅNAD 20XX TRAV

Spetsstriden avgör allt
HHDetHkännsHsomHattHstartenHavH

loppetHkommerHattHbliHväldigtH
avgörandeHMenHVästerboonthe-
newsHbrukarHöppnaHsnabbastHmedH
spårHmittHiHbananHochHviHärHinneH
påHattHhanHkanHluggaHDante BokoH
påHledningenHochHdåHärHdetHenHbraH
segerchans.

Bra chans utan strul
 HI’m he Only OneHärHkvickHutH

menHkörsHknappastHiHspetsHmotHdetH
härHmotståndet? Indian FrontHärH
favoritHtillHattHövertaHiHettHandraH
skede.HCheerful RivnerHförsökerH
kommerHnerHiHandraspårHsåHsnabbtH
somHmöjligtHochHdrarHuppHspurtenH
800Hkvar?HHästenHattHslå.

Tipsetta med drömläge
 HAdiago TrotHlottadesHtillHettH

perfektHandraspårHochHmanHharH
redogjortHattHdetHäHspetsHsomH
gäller.HKostarHdetHinteHförHmycketH
attHkommaHditHskaHdetHvaraHbraH
chans.HDynamite LightHharHfinH
formHochHslogHAdiagoHTrotHsenastH
Secret Mission iHryggHledaren?

Ledningen inget måste
 HDonbreakthebankÅsHochHVlad 

del RoncoHbordeHgöraHuppHomH
ledningen.HDenHsenareHärHdockH
starkHnogHattHvinnaHtrotsHliteHspårH
påHvägenHocksåHochHfårHtipsetHutanH
störreHtvekan.HFormhästarnaH
Niras BumblebeeHochHThriller 
N.P. kanHutmanaHmedHklaff.

Øppet – vi har en kul idé
 HWingait C.H.HladdasHinvändigtH

ochHgällerHsomHknappHspetsfavoritH
ävenHomHbådeHStepping SpaceboyH
ochHVästerbo ExactHkanHöppnaH
fort.HDetHluktarHhårdHöppningHochH
detHkanHbäddaHförHVelvet GioHsomH
bordeHfåHettHbraHloppHiHandra-HellerH
tredjeHytter?

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

VINNAREN
HH5HVästerbo-

onthenewsHvar 
bra som tvåa 
bakom On Track 
Piraten på 
Axevalla senast 
och visade att 
formen är bra. 
Han har faktiskt 
tagit en längd på 
Dante Boko vid ett tillfälle förut och vinner 
han spetsstriden tror vi att han även 
vinner loppet.

UTMANAREN
HH4HDanteHBoko var nedsatt av någonting 

senas då han gav sig lite för tidigt. Är han 
vid sunda vätskor blir det full laddning och 
lyckas han hålla ut tipsettan har han visat 
sig svårslagen på kort distans.

VINNAREN
HH6HCheerfulH

Rivner återkom 
efter vila senast 
och lyckades 
vinna sedan 
ledaren stannat 
ordentligt sista 
biten. Men hon 
travade ändå 
1.13,7 över 
distansen och 
ska vara ännu 
bättre nu.

UTMANAREN
HH10HOkaloosaH

Bell vann nyligen 
på V75 och är en häst under stark 
utveckling. Tidigt bud om tipsettan skulle 
svika av någon analedning.

VINNAREN
HH2HAdiagoHTrotH

fick ett ganska 
avvaktande lopp 
senast och 
avslutade fullt 
godkänt. Nu 
aviseras det en 
mer optimistisk 
styrning och han 
har vunnit 
V75-lopp på 
hemmaplan 
förut. Vårt val 
i ett öppet lopp.

UTMANAREN
HH5HDynamiteHLight besegrade tipsettan 

senast och kan givetvis göra det igen om 
det stämmer i loppet. Han kan öppna om 
kusken vill ladda från start.

VINNAREN
 HEdvin Ceka-

tränade 5HVladH
delHRonco gjorde 
oss inte besvikna 
senast och 
hästen är i 
väldigt bra slag 
för dagen. Har 
ett framspår nu 
och verkar 
oberoende av 
löpningar. Det är 
nog en bra chans 
återigen.

UTMANAREN
HH11HThrillerHN.P. har formen på topp och 

går från alla positioner. Ju fortare det går 
första varvet desto mer ökar hans chanser 
att blanda sig i striden till slut.

VINNAREN
HH3HVelvetHGio 

gör bra lopp hela 
tiden och skulle 
man rycka 
skorna på lördag 
är det ett stort 
plus. Även om 
det är ett tag 
sedan han vann 
känns det som 
att han är 
högaktuell denna 
gång.

UTMANAREN
HH6HVästerboHExact är också gynnad av att 

slippa skor på fötterna och han har även 
presterat riktigt bra med skor på slutet. Är 
bara formen intakt på lördag så är han 
också ett hett segerbud.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Kadett C.D., R. Bergh 5%
– Han gjorde ett klart bra lopp på Bergs-
åker i lördags och han blir bara piggare 
och piggare. Jag tror inte att täta starter 
ska vara negativt i hans fall, men sådant 
vet ju aldrig på förhand. Jag tycker att 
Kadett C.D. är allround vad det gäller 
distanser och från det här fina läget borde 
han kunna ha lite platschans, säger Brian 
S Jörgensen i stallet.

2 Timone Ek, C. Eriksson 6%
– Insatsen senast på Axevalla var ett steg 
bakåt. Hästen var fin i värmningen i alla 
fall men jag måste ligga lågt och tror inte 
att det blir seger i det här loppet. Jag 
kommer att testa ny balans i ett tränings-
jobb på torsdag och efter det bestämmer 
vi hur vi gör på lördag. Han har tävlat 
barfota förut och det kan vara ett alterna-
tiv. Jag hoppas först och främst att han 
fungerar och tror att Dante Boko blir 
svåslagen under alla omständigheter, 
säger Jerry Riordan.

3 Donatomite, T. Uhrberg 31%
– Donatomite var väldigt fin då han vann 
senast på en 1.11-tid direkt efter ett 
uppehåll och bomullen satt kvar i öronen. 
Han känns jättefin för dagen och jag är 
nöjd med läget även om han fick ett par 
riktigt snabba hästar utvändigt om sig. 
Men jag tror att Donatomite gör ett bra 
lopp och tror på en bra platschans. Han 
kommer att tävla barfota fram, säger Frode 
Hamre.

4 Dante Boko, A. Kolgjini 37%
– Var irriterad i svalget senast och det var 
orsaken till den svagare insatsen. Senast 
hade han norskt huvudlag och gick med 
skor men nu blir det barfota runt om och 
ett helstängt huvudlag. Jag tycker att det 
ser ut som en lämplig uppgift och tror att 
Dante Boko spetsar och vinner, säger 
Adrian Kolgjini.

5 Västerboonthenews, C J Jepson 18%
– Det verkar bra med honom och jag var 
nöjd senast. Jag visste att han skulle 
vara förbättrad den gången. Jepson får 
försöka vinna loppet, men hur han ska 
göra är upp till honom… Min är snabb ut 
men det är även Dante Boko. Jag tror på 
en stark insats och jag tycker att han 
ska räknas. Vi kör barfota runt om nu, 
säger Lars Brindeborg.

6 Deuxieme Picsous, J. Untersteiner 1%
Har inte startat på länge och är knappast 
i toppform direkt. Får smyga med och jaga 
en slant denna gång.

7 Rocky Winner, P. Ingves 1%
– Han vann den här tävlingsdagen i fjol, 
även då efter ett uppehåll. Rocky Winner 
har tränat på under vintern och kommer 
väl förberedd till loppet. Men vi kan inte 
begära att han ska gå ut och vinna igen 
utan är nöjda med fina pengar, säger 
Jörgen Westholm.

8 Probo O.P., W. Paal 1%
– Probo O.P. har haft en träningsperiod 
och känns redo att börja starta igen. Jag 
tror på en bra insats, men läget gör att jag 
inte kan hoppas på mer en en liten 
platschans. Vi rycker skorna och det 
brukar vara ett stort plus för honom, säger 
Wilhelm Paal.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Domestic ˚s, J. Kontio 1%
– Var kanske lite seg senast men det 
stämde inte och jag tror att formen är okej. 
Det är en bra häst i grunden och jag tror 
att Jorma kommer att passa bra på henne. 
Vinna blir svårt, kan vara bland de tre om 
det stämmer. Barfota runt om denna gång, 
säger Dick Robertsson.

2 Modern Love, T. Dalborg 1%
Stark och inte så tokig, kan vara en rysare 
om det blir överpace i loppet.

3 I’m the Only One, D-Å Olsson 1%
Startsnabb men borde släppa i den här 
konkurrensen. Kan ha platschans om det 
stämmer i loppet.

4 Hip Hurray Boko, S. Persson 1%
– Hon har svårt att vinna i vanliga lopp. Nu 
handlar det om V75 och jag är nöjd om Hip 
Hurray Boko tjänar en slant, säger Stefan.

5 Je t’Aime Lucky, J. Untersteiner 6%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

6 Cheerful Rivner, P. Untersteiner 37%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

7 Indian Front, C J Jepson 12%
– Var jättefin senast och kommer inte att 
vara sämre den här gången Att vi kan 
plocka bort framskorna är också ett plus. 
Kusken får ladda och från spets tror jag på 
chans, säger Tomasz Wisniewski.

8 Bara Min, T O Eriksson 3%
– Hon kändes jättebra vid segern senast 
och  jag tror inte att formen är sämre nu. 
Bara Min står sig bra i det här sällskapet, 
men det är ju utgångsläget som kan ställa 
till det för oss och det behövs lite tur för 
att komma till i loppet, säger Tobias.

9 Kiss My Lips H.C., C. Eriksson 1%
– Fick helt fel lopp senast och jag tycker 
att hon höll bra med tanke på det. Ett 
smygläge passar bra och skulle det 
stämma kan hon vara en outsider. Hon går 
med skor igen, säger Christoffer Eriksson.

10 Okaloosa Bell, T. Uhrberg 14%
– Gick jobb i måndags och kändes väldigt 
fin. Hon håller formen och ska utvecklas 
hela tiden. En brokig samling ston här, hon 
möter en del tuffa men hon borde stå sig 
väl. Hon har en bra startrygg och ska 
räknas med chans. Vi funderar på barfota 
runt om, säger Lars Järpedal.

11 Global Tenderness, E. Adielsson 1%
– Hon är cool i träningen och verkar vara 
en löphäst. Men det är ändå tävlingsdebut 
för mig och lite svårt att bedöma chansen, 
säger Jerry Riordan.

12 Tour Knight, H. Larsen 0%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

13 Darling Harbour, J. Sjunnesson 13%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

14 Amphibian Madness, T. Karlstedt 2%
– Amphibian Madness har visat bra form 
länge och det verkar som hon bibehållit 
den i jobben. Nu möter hon tuffa ston och 
har ett svårt läge. Jag tar av skorna på 
lördag och sätter på en jänkarvagn. Den 
kombinationen har hon bara tävlat i vid 
några enstaka tillfällen. Jag tror att det får 
bra effekt, säger Tommy Karlstedt.

15 Ryssebo la Reine, A. Knutsson 7%
– Hon klarar tredjespår i 700 meter och 
väl i dödens brukar hon tugga ner dem. Vi 
får se hur fort det går, går det fort i början 
är det bara att sitta kvar och låta henne gå 
till slut. Jag är övertygad om att hon är 
bland de fem första, säger Pär Thole.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Secret Mission, P. Untersteiner 14%
– Han gick jobb i veckan och han håller 
formen som det känns. Nu blir det barfota 
runt om och det har viss effekt. Peter får 
lägga upp det taktiska men visst känns det 
bra att äntliga ha fått ett bra läge i V75, 
säger Johnny Mårtensson.

2 Adiago Trot, C. Eriksson 33%
– Har två plumpar i raden. Den ena 
gången klarade han inte hakar och 
sedan var det voltstart och det gick inte. 
Men Adiago Trot avslutade bra senast 
efter ett defensivt upplägg och han har 
fin form. Han är snabb ut och spets 
underlättar. Han kommer att gå med skor 
igen, säger Marcus Lindgren.

3 Star Keeper, F. Jensen 8%
Behövde loppet senast och formen ska 
vara i stigande. Star Keeper har vunnit 
i Sverige förut och ska inte vara helt borta 
från ett bra läge.

4 Uappa di Azzurra, C. Fiore 7%
– Det fungerar bra att varva sulkylopp 
med montélopp för henne. Jag är säker på 
att hon kommer att vara i bra form på 
lördag och nu plockar vi av skorna och det 
kommer att ha effekt. Jag tror att hon 
kommer att springa mellan 1.11,5 och 
12,0 nu, säger Laura Myllymaa.

5 Dynamite Light, A. Kolgjini 12%
– Han fick gå en lång spurt senast och 
gjorde det bra som vann. Nu tar vi av 
framskorna och då kan jag skicka iväg 
Dynamite Light från start utan att det är 
någon stor risk för galopp. Jänkarvagn nu 
och på plussidan också att han verkar 
trivas extra bra i Halmstad, säger Adrian.

6 Harpos Rockland, J. Untersteiner 1%
Gamling i skaplig form men att det ska bli 
seger känns väldigt långsökt.

7 Global Takeover, T. Uhrberg 1%
– Han fick en het häst på utsidan sist och 
blev förklarligt trött redan vid 300 meter 
kvar. Nu fick han ett dåligt läge men han är 
naturligt startsnabb och trivs över 
distansen. Men med tanke på att han har 
spår sju så får vi väl räkna honom till en 
platschans, han är inte ett jättehett 
vinstbud även om han håller bra form och 
trivs över distansen, säger Sebastian M 
Nilsson i Lars I Nilssons stall.

8 Kung Edward, J. Lövgren 1%
– Kung Edward fick ett opassande lopp 
senast och läget gör att det kan bli svårt 
den här gången också. Jag ligger lågt trots 
att vi får rycka skorna den här gången, 
säger Niclas Dyhrberg.

9 Bonnies Celebrity, S. Persson 6%
– I det senaste sulkyloppet kändes han 
väldigt fin när han skyggade och galoppe-
rade för någonting. Bonnies Celbrity har 
utvecklats av montéloppen. Jag tror 
fortfarande att han kommer att prestera 
bra också i sulkylopp och senast hade vi 
varit bland de tre främsta om han inte 
galopperat, säger Stefan Persson.

10 Peder Mykla, D. Aarum 1%
– Formen är det inget fel på men läget är 
inte bra då han inte kämpar på samma sätt 
bakifrån och det visade han senast också. 
Han kommer att gå med sommarskor den 
här gången, säger Johan Danielsson.

11 Counterfeightr, R N Skoglund 2%
– Han är ungefär lika bra som Adiago Trot. 
Men Counterfeightr har fått ett utgångs-
läge som drar ner hans chans rejält, säger 
Marcus Lindgren.

12 Vikings Preacher, E. Adielsson 14%
Imponerat på sistone. Dock osynad på kort 
distans, behöver nog ha överpace.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Niras Bumblebee, K. Eriksson 5%
Vann på V75 näst senast från spår tolv 
över sprinterdistans. Står bättre till denna 
gång och den längre distansen ska inte 
vara något minus. Värd att passa!

2 Marvelous, J. Kontio 6%
– Han behövde loppet senast och det var 
väntat. Jag tror att han kommer att gå 
framåt till den här starten och det kan bli 
aktuellt att rycka skorna på honom och 
det är också en fördel. Marvelous duger 
bra i klassen och ska inte vara helt borta, 
säger Andreas Lövdal i stallet.

3 Infinitus, J. Lövgren 3%
– Han satt långt bak senast och fick 
bränna sitt krut när skulle runda en trött 
rygg på sista långsidan. Infinitus har fin 
form men han är trög från början och 
behöver hårt tempo för att komma in 
i loppet. Han har gått barfota en gång men 
det gav ingen effekt och jag får fundera på 
balansen under veckan, säger Joakim.

4 Dontbreakthebank˚s, A. Kolgjini 5%
– Han var ruskigt bra efter galopp senast 
och har verkligen toppform just nu. Jag 
tror på en bra insats igen och tycker att 
hästen ska räknas tidigt. Inga ändringar, 
säger Adrian Kolgjini.

5 Vlad del Ronco, E. Adielsson 67%
– Han har tränat bra efter senaste 
loppet och ska vara i minst lika fin form 
som tidigare. Han kommer att gå med 
någon annan form av vagn den här 
gången, men vilken har vi inte bestämt. 
Vad vi vet ska han tävla barfota runt om 
denna gång och det blir spännande. Jag 
tror på min häst, säger Edvin Ceka.

6 Sinfonia d’Amore, T. Jansson 1%
– Jag var optimistisk senast och var 
väldigt glad över att det gick vägen och 
insatsen var riktigt rejäl. Formen är 
jättebra och vi fortsätter med samma 
balans och utrustning som tidigare Det är 
hårdare emot nu än senast och tar hon en 
plats är det jättebra, säger Ronny Palm.

7 No Comment, A Christiansson 0%
Haft lite stolpe ut på slutet. Inget drömläge 
nu heller och ett platsbud i första hand.

8 Panamera, J. Sjunnesson 1%
– Han har varit bra i samtliga starter 
förutom i debuten för mig. Panamera har 
höjt sig ytterligare i de två senaste 
starterna och jag var imponerad av honom 
senast. Nu fick vi tråkigt läge och det 
känns som om Jörgen får backa ned och 
köra till slut, säger Ola Karlsson.

9 Höwings Venus, T O Eriksson 1%
– Hon kommer från en väldigt positiv 
insats på V75 i Kalmar. Läget gör inte så 
mycket eftersom hon behöver ett rygglopp 
för att komma till sin rätt. Men det är tufft 
att runda ett helt fält och vi siktar på en 
bra slant i första hand, säger Tobias.

10 Powderfinger, P. Untersteiner 4%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

11 Thriller N.P., C J Jepson 7%
Thriller N.P. har gjort fyra starter i år och 
vunnit tre av dessa på bra sätt. Känns som 
en V75-häst som ska tas på allvar trots 
startspåret.

12 Callmeawinner, T. Uhrberg 1%
– Hon går antagligen barfota fram men det 
är ingen jättegrej. Det blir även jänkarvagn 
nu. Hon känns stark och fin i jobben men 
har ett urkasst utgångsläge, så det gäller 
att det klaffar så hon kanske kan ta en 
plats. Ett offensivt upplägg är inte fel, om 
jag får välja. Men vi får se, säger Lars 
Järpedal.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Wingait C.H., S. Persson 6%
– Han vann finalen i Bronsdivisionen på 
ett bra sätt och jag tror att han kommer att 
klara sig fint också i Silver. Wingait C.H. 
gjorde ett jättebra lopp i kval till Derbyt så 
jag tror inte att han får några problem med 
distansen. Han är snabb ut och tanken är 
att köra i ledning, säger Stefan Persson.

2 Rafiki Fri, A I Karlsson 3%
– Han går bara lugna jobb mellan star-
terna men känns fortsatt fin och jag tror 
att han är inne i en uppåtgående trend. 
Distansen är definitivt en fördel för oss. 
Nu är det många som rycker extraväxlar 
och vi ska även prova att köra barfota 
denna gång. Det funkade inte i fjol men 
han har längre fötter nu och har fått 
mogna ett år, jag hoppas det har effekt, 
säger Hans Karlsson.

3 Velvet Gio, C J Jepson 20%
Gör sällan ett dåligt lopp och klarar av 
distansen utan problem. Får nog ett bra 
lopp och chanstippas.

4 J.H.Mannerheim, J. Untersteiner 7%
Läs vad Johan Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

5 Stepping Spaceboy, R N Skoglund 5%
– Fick inte chansen senast och ser väldigt 
taggad ut i jobben. Stepping Spaceboy har 
vunnit på 2 640 och ska inte vara borta. 
Barfota fram, säger Admir Zukanovic.

6 Västerbo Exact, T. Uhrberg 28%
– Han vann utan att behöva tömma sig 
senast och formen känns fortsatt bra. Nu 
blir det barfota runt om och det gynnar 
honom mycket. Kusken måste ladda en bit 
och löser det sig med positionerna måste 
jag tro på honom, säger Roger Persson.

7 Olle Rols, P. Ingves 9%
Inte rätta bettet senast. Kapabel men lite 
svårbedömd för dagen ändå.

8 Legend Brodde, K. Widell 6%
– Jag har nog aldrig haft en så bra häst 
som är rankad sist överallt, men jag vet att 
det är ett svårt spår och ett tufft lopp. Jag 
förstår till viss del men samtidigt är han 
bra. Vi får försöka göra det bästa av det. 
Ingen skräll för mig om han vinner. Vi kör 
minst barfota fram, säger Lars Brindeborg.

9 Pacific Face, G. Lubrano 3%
– Han var bra senast och allt är som det 
ska efteråt. Tuffare emot nu på lördag men 
spåret passar då han inte är så snabb ut. 
Han kan göra mycket själv men jag vet inte 
om vi kör så offensivt nu, det får ge sig 
under loppet. Eventuellt barfota fram men 
det är inte bestämt, säger Giuseppe.

10 Transcendence, R. Bergh 4%
– Han ser fin ut i jobben och det är ju inte 
så länge sedan han startade i Frankrike så 
jag tror inte det är något fel på formen. 
Hästen är uppe i en tuff klass, men när 
han fungerar är han bra. Det ser ut som ett 
bra lopp och det är svårt att bedöma 
chansen. Klaffar det kan han sluta långt 
framme, säger Brian S Jörgensen i stallet.

11 Master Crowe, C. Eriksson 2%
– Han for illa av banan senast och blev 
sliten. Den här gången har jag inga större 
krav på Master Crowe utan han får gå med 
och ta vad han får. Det blir barfota bak, 
säger Petri Puro.

12 Elliot Coger, F. Persson 5%
– Jag har varit mycket nöjd med honom 
och han ser fortsatt pigg och alert ut. Han 
har inte gått sig trött så ofta och det är 
nog en del i förklaringen till varför han går 
så bra nu. Får vi bra ryggar och kan spara 
speeden till sista sväng blir han nog farlig. 
Barfota fram denna gång, säger Fredrik.
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  2 Rafiki Fri

 WTIDSRANKEN: 12,7: 2 Timone Ek.  
12,8: 4 Dante Boko. 13,1: 5 Västerboonthenews. 
13,4: 1 Kadett CD.

 WTIDSRANKEN: 13,7: 6 Cheerful Rivner. 
14,1: 13 Darling Harbour. 15,2: 8 Bara Min. 15,3: 
1 Domestic Ås, 9 Kiss My Lips HC, 14 Amp. Madness.

 WTIDSRANKEN: 12,8: 2 Adiago Trot, 8 Kung 
Edward. 13,0: 5 Dynamite Light. 13,1: 1 Secret 
Mission. 13,2: 6 Harpos Rockland.

 WTIDSRANKEN: 14,2: 1 Niras Bumblebee. 
14,3: 11 Thriller NP. 14,4: 4 DontbreakthebankÅs, 
5 Vlad del Ronco, 9 Höwings Venus.

 WTIDSRANKEN: 14,6: 1 Wingait CH, 
11 Master Crowe, 12 Elliot Coger. 15,0: 3 Velvet Gio, 
9 Pacific Face. 15,1: 4 JH Mannerheim, 7 Olle Rols.

VÆLJ BLAND FLERA OLIKA ANDELS-
SPEL OCH HITTA DIN FAVORIT. LÆS 

MER P˚ EXPRESSEN.SE/ANDEL

SPELA�V75�MED�OSS


