
3XXXDAG XX MÅNAD 20XX TRAV

Piraten roffar åt sig...
HHOnHTrackHPiraten fick ett 

vettigt spår och Rikard N Skog-
lund lär ladda från början. Om 
inte Lutfi Kolgjini ”tjuvsvarar” 
med TargetHKronos borde han 
sitta i front tidigt och då är det 
toppchans. Strular det blirHPlatonH
Face högaktuell.

Ledaren känns hetast
HHRusHCan har ett bra läge och 

var toppfin senast. Vi tror att 
Torbjörn Jansson placerar henne 
i front och den postionen stannar 
hon länge. ÅdneHOdin besitter bra 
kunnande och utan galopp kan 
han blåsa förbi hela fältet tillsam-
mans med Björn Goop.

Alltid kul i veckoslutet...
HHRushmoreHFace och SuperH

Zantos öppnar kvickt. WeekendH
Fun kommer nog i ett andra skede 
och får han överta spets är det bra 
chans, men han kan blanda sig i 
striden på andra sätt också. Med 
bra ryggar fäller HawkHCliff 
många till slut igen.

Kan finnas en chansspik
HHLingboHEivor är snabbast från 

början men kusken släppe troli-
gen till en bra rygg. Den som är 
först framme av Dooley’sHU.N.G. 
och TonyHAfrikaHkan få överta. Vi 
nåddes av fina rapporter på 
Dooley’s U.N.G. under måndagen. 
En kul chansspik?

Perfekt läge för spiken
 HBetrodda duon Marvelous och 

RonzonHFace lär göra upp om 
ledningen och då vi tror att 
Marvelous kan vinna den kampen 
ska det också vara en bra seger-
chans. Spikas. Men blir det lite för 
högt tempo kan ExpensiveHRiver 
och RacingHRibb ha lite chans.
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VINNAREN
HH5HOnHTrackH

Piraten vann 
säkert senast 
och han tycks 
aldrig tappa 
stilen. Nu vann 
han mycket av 
loppet i spårlott-
ningen och 
utsätts han inte 
för onödigt svar 
om ledningen är 
det en toppchans. Men han måste inte ha 
ledningen till varje pris.

UTMANAREN
HH9HPlatonHFace har strulat till det för sig 

på sistone. Men när han fungerar är han 
väldigt bra och måste ses som den främste 
utmanaren till tipsettan.

VINNAREN
HH3HRusHCan 

visade toppform 
senast och här 
ser det ut att 
kunna bli 
ledningen och 
Torbjörn 
Jansson är vass 
på kallblod. Vi 
tror att hon kan 
freda sig för 
hästarna på 
tillägg.

UTMANAREN
HH11HÅdneHOdin 

kan mycket och 
insatsen senast skvallrade om att formen 
är på rätt väg. Räknas tidigt trots de 
dubbla tilläggen.

VINNAREN
HH8HWeekendH

Fun spurtade 
mycket starkt 
senast men fick 
ge sig på målfoto 
mot Hawk Cliff. 
Det var ett bra 
formbesked och 
den här gången 
får Björn Goop 
chansen för 
första gången 
i sulkyn. Klart intressant och vi tror att det 
kan bära till seger nu.

UTMANAREN
HH9HHawkHCliff vann alltså senast och spår 

nio behöver inte vara fel då han ändå inte 
hade varit något spetsbud med framspår. 
Spurten räcker långt igen.

VINNAREN
HH2HDooley’sH

U.N.G. har varit 
lite ojämn men 
visat fint 
kunnande i sina 
bästa stunder. 
Nu låter det bra 
från stallet och 
man ska lätta 
honom i balan-
sen. Löper han 
upp till sitt bästa 
blir han svår att 
besegra i det här 
stayerprovet.

UTMANAREN
HH10HTestaHdiHCavaloHavslutar bra varje 

gång och är en av de som är mest gynnade 
av den långa distansen.

VINNAREN
HH1HMarvelous 

höll bra senast 
men mötte 
övermakten. Nu 
är det inte riktigt 
lika hårt emot 
och han kan nog 
leda loppet från 
start till mål, 
men han går bra 
bakifrån också 
om han missar 
spets. Vi väljer 
att spika.

UTMANAREN
 HBjörn Goop har fått härlig snurr påH

6HRonzonHFace som kommer till start med 
tre raka segar och han lär utmana både 
från början och till slut.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 West Wing, O. Kylin-Blom 1%
Har haft svårt att räcka till framskjutna 
placeringar i Gulddivisionen. Får smyga 
med invändigt och ta det som bjuds.

2 Target Kronos, L. Kolgjini 5%
– Han missade nog andraplatsen senast 
när pappa inte fick ur tussarna. Target 
Kronos har bra form och kommer att gå 
barfota runt om den här gången men han 
är i första hand ett platsbud, säger Adrian 
Kolgjini.

3 Rocky Winner, O J Andersson 0%
– Han rullade över i galopp senast. Vi 
lägger på ett par lättare boots den här 
gången, i övrigt inga ändringar. Vi är nöjda 
med fina pengar, säger Jörgen Westholm.

4 Officer C.D., R. Bergh 1%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
på annan sida.

5 On Track Piraten, R N Skoglund 74%
– Det är fortsatt allt väl med honom och 
han känns fin i jobben, han tränar på 
som vanligt. Det ser spännande ut och 
bra ut på papperet och han kommer att 
gå barfota fram minst, men det kan bli 
runt om. Det ser bra ut och jag måste 
vara optimist. Inget annat ändras, säger 
Hans R Strömberg.

6 Radieux, Ö. Kihlström 1%
– Han känns bra i jobben och ska vara i fin 
form till på lördag. Vi fortsätter med skor 
runt om och han behöver ett snällt lopp för 
att komma till sin rätt. Radieux är väl inget 
vinstbud utan en fin peng är vad vi hoppas 
på, säger Gaute Lura.

7 Nappa Scar, P. Lennartsson 3%
Bra insats som tvåa i V75 senast och har 
visat fin form en längre tid. Sämre läge och 
och får svårare att nå en plats?

8 Deep Sea Dream, B. Goop 1%
– Han avslutade bra vid andraplatsen 
senast och har fin form. Tyvärr fick han ett 
ännu sämre läge än Radieux och det är väl 
en platschans i bästa fall. Han kommer 
däremot att tävla barfota om banan blir 
bra, säger Gaute Lura.

9 Platon Face, A. Kolgjini 9%
– Det har inte stämt för honom på slutet  
och senast var han väldigt hämmad av 
banan när han inte fick fäste. Men Platon 
Face känns stark och fin i jobben och den 
här gången blir det barfota fram som nog 
är den optimala balansen för dagen. 
Bakspåret var en besvikelse men bara han 
sköter sig kan han vinna det här, säger 
Adrian Kolgjini.

10 Phantasm Soa, J. Untersteiner 5%
– Hade lite krafter sparade senast på 
Axevalla och formen blir bara bättre och 
bättre. Nu möter vi On Track Piraten igen 
som dessutom fått ett bättre läge än oss 
och den blir svår att slå. Men jag tror dock 
att min häst kan slåss om platserna 
närmast denne. Han går barfota om banan 
blir fin, men han går lika bra med skor 
också, säger Anders Wolden Lundström.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Fanny Tabac, R. Skoglund 16%
– Galoppen senast berodde på att hon var 
för laddad och formen är nästan för bra. 
Jag är nöjd med läget och tror att hon tål 
att gå i ledningen över medeldistans. Jag 
tror på bra chans, säger Robert Skoglund.

2 Lill Maria, H. Brunlöf 0%
Lite för enkel för V75-sammanhang.

3 Rus Can, T. Jansson 32%
– Kändes bra på Solvalla näst senast 
och jag förstod att formen var på gång 
inför senast. Hon vann säkert och hade 
inte hög puls efter mål. Torbjörn känner 
henne sedan tidigare och får sköta det 
taktiska, men jag gissar att man får 
någon tryckare om man sitter i spets. 
Kommer att gå med sommarbalans och 
jag är optimist, säger Lovisa Canneryd.

4 Bork Odina, R. Bergh 1%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
på annan sida.

5 Sundbo Samuraj, R N Skoglund 0%
– Han var uppåt senast och läget är 
passande då han är ganska snabb ut. 
Stämmer det kan det vara ett platsbud. 
Eventuellt blir det en svensk bike nu, säger 
Robert Skoglund.

6 Vertigo Knekten, U. Ohlsson 4%
– Håller fin form och det ser ut som en 
spännande uppgift. Han hade krafter kvar 
senast. Tror att han kommer att gå som 
senast, barfota fram och sommarskor bak. 
Ska vara långt framme, tycker Ola Åsebö.

7 Viking Faks, K. Haugstad 1%
– Han är i bra form och är inte sämre för 
sulky än för sadel, han vann ju sitt senaste 
sulkylopp för tre starter sedan. Men han 
har mött lite enklare gäng på slutet och 
det är väl en platschans i första hand. Han 
går med skor, säger Andre H Stensen.

8 Silver Jo, O J Andersson 0%
Ej startat på länge och segerlös i fjol. Nej.

9 Guli Rubin, J. Westholm 8%
– Han gjorde en bra insats senast och 
visade fin moral över upploppet. Vid en 
liknande insats kan han dyka upp i seger-
striden. Det blir skor och troligtvis 
jänkarvagn, säger Jörgen Westholm.

10 Sjö Kongen, D. Aarum 3%
– Han har gått bra i de tre senaste 
starterna och det sista loppen han gjorde 
var det bästa. Han är van att möta tufft 
motstånd och jag tycker att han går hela 
vägen in i mål och inte är oärlig. Det ser ut 
som ett öppet lopp men jag tror att vi kan 
slå de norska hästarna i alla fall, säger 
Anders Wolden Lundström.

11 ˚dne Odin, B. Goop 14%
– Var förbättrad vid spetssegern senast 
och formen pekar fortsatt uppåt. Han är 
inte helt stabil men klarar han andraspåret 
tycker jag att han ska vara med och göra 
upp om segern, säger Erik Killingmo.

12 Lex Peidei, C J Jepson 2%
Bra form och behöver ett rygglopp i det 
längsta för att segerstrida. Bara outsider.

13 Sjö Vinn, Ö. Kihlström 6%
– Har nog bättre chans än Vertigo 
Knekten. Han är tuffare och har bättre 
kapacitet. Han kom inte till i senaste 
loppet men såg fin ut. Han är i bra slag och 
formen är uppåt. Han kommer att gå med 
sommarskor och kanske en ryckhuva. Jag 
tror på vettig chans, säger Ola Åsebö.

14 Hövding Jaros, K. Lindberg 0%
Tveksam form och jobbigt läge. Nja.

15 Björs Frej, P. Lennartsson 11%
Jämn och säker och går på alla distanser. 
Kan inte räknas bort helt.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Rushmore Face, A. Kolgjini 17%
– Han var bra senast och har känts ännu 
bättre i jobben efter den starten. Rush-
more Face är startsnabb. Jag laddar och 
kommer vi till ledningen vill jag köra jag 
där. Det blir åtminstone barfota bak, säger 
Adrian Kolgjini.

2 Super Zantos, A. Lisell 8%
– Han var grym senast och de som slog 
honom gick i rygg på oss. Nu fick vi ett bra 
spår. Jag kommer att ladda från början 
och kommer Super Zantos till ledningen 
kör jag där. Han kan inte gå barfota så det 
blir inga ändringar i utrusningen, säger 
Ante Lisell.

3 Under the Counter, O J Andersson 1%
– Hon kommer att vara ringrostig den här 
gången efter uppehåll och jag tror inte att 
Under the Counter är något för spelarna. 
Det blir barfota om banan är bra, säger 
Joakim Elfving.

4 Valeur, P G Norman 1%
Positiv som fyra i skymundan senast 
bakom bland annat Hawk Cliff. Har riktigt 
bra form för dagen och kan vara trea-fyra 
om det stämmer med resan.

5 Bullyoung, R. Bergh 5%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
på annan sida.

6 Monfalcone, T. Horpestad 2%
– Han har fått stryk av samma häst två 
gånger i rad i Norge och gjort det bra, så 
toppformen sitter där. Men han är uppe 
i Silverdivisionen och jag tror att han får 
svårt att räcka till vinst. En platschans 
kanske det kan vara om det stämmer. Det 
krävs en jättebra bana för att han ska 
kunna tävla barfota, för vid minsta 
tveksamheter runt banan blir det skor, 
säger Tom Horpestad.

7 Zelov, J. Untersteiner 5%
– Han var lite tunt jobbad inför starten på 
Axevalla. Nu är han bättre förberedd och 
känns väldigt bra. Han går från alla 
positioner och jag tror på en vass insats 
på lördag. Jag har respekt för Hawk Cliff 
men bakom den ska min räknas. Det kan 
bli barfota i någon form, det hänger lite på 
vädret, säger Anders Wolden Lundström.

8 Weekend Fun, B. Goop 26%
– Var jättefin senast och avslutade 
i 1-10-tempo med brodd i skorna. Jag 
hoppas att det blir kallt väder och skulle 
det inte gå att köra barfota är vi nog mer 
gynnade än många andra. Men vi har 
otur med spåren på V75, jag vill inte att 
kusken ska tömma tanken i första sväng 
utan hellre backa ned. Får han lite tempo 
och bra ryggar blir han segerfarlig den 
här gången. Norskt huvudlag och 
jänkarvagn igen, säger Daniel Wikberg.

9 Hawk Cliff, Ö. Kihlström 30%
– Han har fått många tuffa lopp på sistone 
och det var välförtjänt att han äntligen fick 
vinna senast. Ingenting tyder på att han 
ska vara i sämre form på lördag och jag 
tycker att läget är ganska passande för 
honom. Hawk Cliff duger bra i klassen och 
måste ses med bra vinstchans. Balansen 
är inte bestämd men det kan bli barfota, 
säger Andreas Lövdal i stallet.

10 Västerbo Grosbois, R. Pöllänen 3%
– Jag tycker att han borde ha hållit lite 
bättre senast även om vi inte fick sitta 
ifred i ledningen. Men jag tror att han inte 
var helt hundra i halsen och vi tog lite 
lugnt med honom några dagar efter loppet. 
Som alltid måste det stämma med resan 
om man ska ha med utgången att göra 
i V75, men jag tror på en bra insats. 
Barfota fram är tanken, säger Rauno.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Magic Cash, Ö. Kihlström 20%
– Magic Cash var jättefin senast och det 
var inte oväntat, det är en väldigt rejäl och 
grundkapabel häst när han sköter sig. 
Men ett innerspår kan vara lurigt och det 
finns galopprisk från innerspåret. Distan-
sen borde vara ett plus och felfri slutar 
han långt framme, säger Andreas Lövdal 
i stallet.

2 Dooley’s U.N.G., O. Svanberg 11%
– Dooley’s U.N.G. Var sjuk senast och 
loppet i Kalmar glömmer vi. Det tog en 
stund innan han blev frisk, men han gick 
ett rejält banjobb och var finare än 
vanligt och avslutade i 1.10-tempo. Jag 
har lättat honom med 200 gram och tror 
att han kommer vara som vanligt. Han 
hade jänkarvagn för första gången näst 
senast och det blir samma på lördag, 
säger Oskar Svanberg.

3 Alize Katzner, M J Andersson 1%
Vunnit två raka i lite enklare gäng och det 
här blir något helt annat. Inte tidig.

4 Lingbo Eivor, R. Pöllänen 0%
– Det är första gången Lingbo Eivor testar 
på V75 och är ett tufft kliv. Men formen är 
i alla fall på topp och distansen ska hon 
tåla. Jag hoppas på ett bra rygglopp och 
kan hon vara bland de fyra främsta är jag 
nöjd. Hon kommer att gå med skor igen, 
men vi kör i jänkarvagn nu, säger Rauno.

5 Tony Afrika, A. Kolgjini 20%
– Han har bra senast och har en jäkla 
styrka. Till den här starten ska jag ändra 
lite på checken och också lätta honom och 
jag tror att Tony Afrika kommer att vara 
bättre med de ändringarna. Jag laddar 
från början och försöker hålla ett hårt 
tempo, säger Adrian Kolgjini.

6 Digital Science, R. Bergh 6%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
på annan sida.

7 Peakster, B. Goop 4%
– Han har ett lopp i kroppen men det var 
ett tag sedan. Det kanske fattas lite till 
toppformen ändå, Men distansen är en 
fördel för Peakster och en plats bland de 
tre kanske finns inom räckhåll, säger 
Anton Sverre i stallet.

8 Livi Majesty, U. Ohlsson 4%
Vann säkert från spets i ett sprinterlopp 
senast. Fixar lång distans också. Outsider.

9 Undazzled Eyes, J. Westholm 2%
– Hon gjorde det okej från dödens senast. 
Har ett fint smygläge och vi tror hon ska 
tåla distansen. Barfota är ett plus och hon 
håller fortsatt god form. Eventuellt barfota 
runt om och jänkarvagn, säger Jörgen.

10 Testa di Cavolo, R N Skoglund 15%
– Han är stark och rejäl som häst och 
borde passa på distansen. Han är seg från 
början men stark till slut. Han borde ha 
chans, det känns så. Jänkarvagn nu och 
sedan lätta skor på nytt. Det känns lite 
spännande, säger Hans R Strömberg.

11 Tengil Face, L. Kolgjini 1%
– Han fick tryck i omgångar senast och var 
trött när han rullade över i passgång. 
Tengil Face är distansgynnad men för 
dagen är nog Tony Afrika lite vassare. Jag 
kommer att tynga ner honom lite den här 
gången, säger Adrian Kolgjini.

12 Willmer Gel, J. Untersteiner 15%
– Han galopperade senast och har har lätt 
för att fela. Autostart och den långa 
distansen är en fördel och jag tror att han 
tar ned många till slut. Han har tidigare 
gått med halvstängt huvudlag, på lördag 
blir det eventuellt helstängt, säger Johan 
Untersteiner.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Marvelous, Ö. Kihlström 33%
– Jag tycker att han var bra senast, han 
fick stryk av två hästar som var riktigt 
bra helt enkelt. Han kan ju öppna så spår 
ett passar honom bra och jag tror att han 
går framåt för varje lopp. Det blir 
troligtvis norskt huvudlag och barfota 
igen och han måste vara ett tidigt bud, 
säger Andreas Lövdal i stallet.

2 Silent Hill, J. Untersteiner 12%
– Han var inte perfekt trots att han vann 
senast. Men tanken är att han ska tävla 
barfota på lördag om banan är fin och det 
ska vara ett plus. Inga andra ändringar, 
säger Peter Untersteiner

3 Explosive River, P. Nilsson 7%
– Han har haft bekymmer med fräschören 
men nu verkar han vara på rätt väg och 
han lovade mycket som unghäst. Han är 
hygglig ut och det har funnits krafter kvar 
vid segrarna. Det är ett annat motstånd nu 
när det är V75 men det ska bli spännande 
att prova och han är hygglig ut från start 
och har kunnat köra sig till ledningen vid 
segrarna. Hästen är på gång och fungerar 
på alla underlag, säger Karl O Johansson.

4 Deepak Am, M. Jakobsson 0%
Visat bra form utan att vinna lopp på 
slutet. Möter ändå tufft motstånd och får 
sikta på en bra slant i första hand.

5 Qamaro C.D., R N Skoglund 2%
– Han håller väl stilen och har hygglig form 
för dagen men kan få svårt att komma till. 
Han är stark men får säkert svårt att 
vinna, är entaktad av sig. Han kommer att 
gå utan skor och med jänkarvagn, säger 
Hans R Strömberg.

6 Ronzon Face, B. Goop 21%
– Ronzon Face är i kanonform och skulle 
han komma till ledningen tror jag att han 
har bra chans att vinna. Kommer han inte 
dit är han väl lite mer sårbar, säger Anton 
Sverre i stallet.

7 Fighting Joe, T. Horpestad 0%
– Fighting Joe fick inget bra spår och det 
gäller bara att kmma ner till sargen och 
smyga. Han kommer att gå barfota fram 
vilket är en klar fördel, men det går ändå 
inte att hoppas på mer än en liten peng, 
säger Tom Horpestad.

8 Ribaude, C J Jepson 2%
– Han är faktiskt obesegrad på Färjestad 
och det ska man ta i beaktning. Han blir 
även tjugo meter bättre på barfotabalans 
vilket är tanken. Men spåret drar ned 
förhoppningarna lite, säger Anton Sverre.

9 Racing Ribb, A. Kolgjini 6%
– Han blev lite för het senast och mot den 
bakgrunden gjorde han det riktigt bra när 
han vann. Racing Ribb är gynnad av att 
kunna gå barfota bak men från det här 
spåret är han väl bara en outsider, säger 
Adrian Kolgjini.

10 Zio Tom Jet, C. Eriksson 14%
Vass avslutning senast och verkar bara bli 
bättre och bättre. Var sexa på tre varv 
nyligen och tycks behärska alla distanser. 
Ska inte räknas bort helt.

11 Sundbo Tibast, J-O Åeberg 0%
– Hästen har lyft sig på sistone efter att 
han fått springa med i några lopp mot tufft 
motstånd på grund av lite startpoäng och 
varit riktigt rejäl i de två senaste starterna. 
Men vi är utelämnade härifrån, hade 
behövt ett bättre spår för att tro på någon 
riktig chans, säger Jan-Olov Åberg.

12 Real Masterpiece, O J Andersson 1%
Hade ingen tur med spårlottninge då han 
gjort sina bästa lopp i den främre träffen. 
Får slå ur underläge här.

RANKNING
HHH5HOnHTrackHPiraten
   9 Platon Face
10 Phantasm Soa
  7 Nappa Scar
  2 Target Kronos
  3 Rocky Winner
  1 West Wing
   4 Officer C.D.
  8 Deep Sea Dream
  6 Radieux

RANKNING
HH3HRusHCan
11HÅdneHOdin
10HSjöHKongen
15HBjörsHFrej
HH9HGuliHRubin
 13 Sjö Vinn
  1 Fanny Tabac
  6 Vertigo Knekten
12 Lex Peidei
  7 Viking Faks
  4 Bork Odina
14 Hövding Jaros
  5 Sundbo Samuraj
  2 Lill Maria
  8 Silver Jo

RANKNING
HHH8HWeekendHFun
HHH9HHawkHCliff
HH1HRushmoreHFace
   2 Super Zantos
 10 Västerbo Grosbois
  7 Zelov
  6 Monfalcone
   5 Bullyoung
   3 Under the Counter
   4 Valeur

RANKNING
HHH2HDooley’sHU.N.G.
 10 Testa di Cavolo
 12 Willmer Gel
  1 Magic Cash
  7 Peakster
  5 Tony Afrika
  6 Digital Science
  8 Livi Majesty
11 Tengil Face
   9 Undazzled Eyes
   4 Lingbo Eivor
   3 Alize Katzner

RANKNING
HH1HMarvelous
  6 Ronzon Face
  9 Racing Ribb
  3 Expensive River
  2 Silent Hill
10 Zio Tom Jet
  5 Qamara C.D.
  8 Ribadue
  4 Deepak Am
12 Real Masterpiece
11 Sundbo Tibast
  7 Fighting Joe

 WTIDSRANKEN: 13,6: 1 West Wing, 5 On 
Track Piraten. 14,2: 7 Nappa Scar. 14,5: 2 Target 
Kronos. 14,6: 10 Phantasm Soa.

 WTIDSRANKEN: 25,6: 12 Lex Peidei, 
15 Björs Frej. 26,0: 13 Sjö Vinn. 26,3: Rus Can. 
26,5: 9 Guli Rubin. 26,9: 1 Fanny Tabac.

 WTIDSRANKEN: 13,1: 8 Weekend Fun. 13,6: 
5 Bullyoung. 13,7: 2 Super Zantos. 13,9: 9 Hawk 
Cliff. 14,1: 1 Rushmore Face, 10 Västerbo Grosbois.

 WTIDSRANKEN: 16,9: 10 Testa di Cavolo. 
17,0: 1 Magic Cash. 17,3: 11 Tengil Face.  
17,4: 8 Livi Majesty, 12 Willmer Gel.

 WTIDSRANKEN: 14,2: 1 Marvelous, 10 Zio 
Tom Jet. 14,6: 11 Sundbo Tibast. 14,9: 9 Racing 
Ribb. 15,0: 2 Silent Hill. 15,1: 8 Ribaude.

StrömbergHärHnöjdHmedH”Piraten”.


