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Inte Spik men givet streck
HHHSpetsstri-

denHstårH
mellanHPer-
flex, Spik 
LokeHochH
Myrsjös 
Stalo.HViH
hållerHSpikH
LokeHsomH
knappHfavoritHiH
denHkampenH
ochHkombine-
ratHmedHsittH
finaHlöphuvudH
harHhanHbästH
chans?HPyrmoHharHgåttHstarktHmedH
proffskuskarHpåHslutetHochHärHettHhot.

Startsnabb Wiking tippas
HHHÄvenHomH

MacelleriaH
öppnadeHvasstH
senastHfårHhanH
svårtHattHtaHenH
längdHpåH
Charlock 
WikingHsidaH
vidHsida.HOchH
viHtrorHattH
spetsstridenH
kanHbliHheltH
avgörandeHochH
tipparHMagnusHJakobssonsHhäst.H
MenHskulleHdockHdessaHtvåHköraHförH
tufftHmotHvarandraHbjuderHmanHinH
starkeHTwigs CeasarHiHmatchen.

Felfri blir hon svårslagen
HHHLady 

NadineHvarH
toppfinHefterH
vilaHsenastHpåH
vassHtid.HGårH
honHbaraH
felfrittHsåHtrorH
viHattHBjörnH
GoopHöverlåterH
ledningenHmedH
TimotejsH
GodisHochHdåH
ärHdetHbraH
vinstchans.H
Dallas AsHochH
Hope and DreamsHärHbästHfrånH
respektiveHtilläggsvolt.

Mest plus på Goops Visa
HHHTrionHVisa 

As, NY 
CoeurdesoleilH
ochHPeder 
MyklaHserHtillH
attHdetHblirHenH
rivigHinled-
ningHpåHloppetH
ochHledarenH
blirHattHräknaH
med.HMenHVisaH
AsHärHdenHsomH
harHbästHchansH
attHvinnaHloppetHfrånHenHannanH
positionHocksåHochHdetHavgjordeH
tipsvalet.HSanda LoveHärHdenHsomH
kanHprofiteraHpåHeventuellHöverpace.

Vi har feeling för Dollar...
HHHDetHärHsvårtH

attHtaHenHlängdH
påHDante 
Boko somH
gällerHsomH
knappHspetsfa-
vorit.HMenHdetH
ärHettHrivigtH
loppHdärHdetH
bordeHbliHbraH
tempoHochHviH
trorHattH
MilliondollarrhymeHkanHplockaHsinH
förstaHsegerHiHGuld.HNadal BrolineH
varHstrålandeHiHdetHhärHloppetHiHfjolH
ochHärHstörstaHhotetHtillsammansH
medHMilligan’s School.

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

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Perflex, J. Kontio 8%
– Perflex är i bra slag och gynnad av 
läget då han trivs i den främre 
träffen. Tävlar med samma utrust-
ning som senast och kan nog rekord-
sänka, säger Annelie Lagergren.

2 Klocksve Sprinten, T. Jansson 1%
– Han verkar pigg och glad och den 
här gången kör vi barfota runt om. 
Han är långsam från start och det är 
tufft emot vilket gör att vi är nöjd med 
pengar, säger Leif Persson.

3 Spang Express, M J Andersson 0%
Är segerlös efter 14 starter i år. 
Travsäker och kan plocka en slant.

4 Furderud Svarten, B B Humborstad 0%
– Hästen spurtade jättebra bakom 
Rappnor senast och har fin form. Jag 
tror att vi har möjligheter att sluta 
bland de tre igen, säger Björn.

5 Spik Loke, J. Jonsson 25%
– Spik Loke har gjort det jättebra i 
år och är under utveckling. Han gör 
inte mer än vad som behövs i 
loppen och det är en bra egenskap, 
samtidigt är det svårt att veta hur 
bra han är. Han är ganska stor men 
känns ändå stabil och spåret borde 
gå bra. Även om det är ett hårdare 
lopp nu är det klart att jag har lite 
förhoppningar, säger Jimmy.

6 Myrsjös Stalo, U. Eriksson 2%
Klart slagen av Perflex näst senast. 
Kan dock bättre, inte helt golvad.
2 160:

7 Osen Prinsessa, O C Kjenner 1%
– Jag tycker att formen är bättre än 
vad raden visar. Men hon är inte att 
lita på och det krävs maxklaff om hon 
ska kunna vara med i striden. Vi 
ligger lågt, säger Jan Roar Mjölneröd.

8 U.R.Faxe, Ö. Kihlström 6%
– Var lite uppåt senast. Näst senast 
var han sämre men jag tror det var en 
humörsak. Han är bäst då han får 
smyga med i ryggar och rent kapaci-
tetsmässigt är han nog bäst av våra 
tre i fältet men formen är ändå lite 
svårbedömd. Eventuellt kan det bli tal 
om skoryck på lördag, men inget är 
bestämt, säger Jimmy Jonsson.

9 Motoddy, T. Granath 0%
Glad för en matlapp här.

10 Pyrmo, U. Ohlsson 18%
– Jag vet att han är bra i grunden och 
han kändes jättefin då jag vann med 
honom senast. Jag tycker att han är 
en av de som ska räknas, säger Ulf.

11 El Viktor, B. Goop 2%
– Femtespåret är inte så bra för 
honom. Men vi hoppas att El Viktor 
sköter sig och kan smyga med till en 
slant. Det kommer att bli barfota på 
honom, säger Jimmy Jonsson.

12 Björs Viking, E. Adielsson 4%
– Björs Viking är i jättebra form och 
klaffar det i loppet är han nog inte 
helt borta, säger Annelie Lagergren.

13 Lukas Rauen, M A Djuse 13%
– Lukas Rauen är i bra form och kan 
öppna bra och få en bra position 
direkt. Hästen ska nog tävla barfota 
för första gången i karriären på 
lördag, upplyser Frode Isdahl.

14 Rappnor, O J Östre 16%
– Han har vunnit med krafter kvar på 
slutet och jag tror att han kan rekord-
sänka på lördag. Trots läget känner 
jag mig inte slagen, säger Ole Johan.
2 180:

15 Minelli, C J Jepson 3%
Har ett tufft läge och får svårt att 
vinna trots mycket bra dagsform.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Eicas, Ö. Kihlström 8%
– Eicas har haft bra form en längre 
tid och fick äntligen vinna senast, 
men så var det kuskplus också. 
Hästen verkar fin efteråt och om inte 
bilen som så ofta kör för sakta så att 
innerspåret blir en fälla ska han 
räknas. Barfota runt om, öppet 
huvudlag och USA-sulky, säger 
Stefan Melander.

2 Tale of Jacks, K. Widell 5%
– Fick inte chansen förrän 100 kvar 
senast och Kaj trodde att man kunnat 
bli tvåa om det löst sig bättre. Formen 
verkar oförändrad och läget är bra. 
Taktiken överlåter jag till kusken, 
hästen går bra från alla positioner 
och jag tycker han ska räknas. Ingen 
ändring, säger Mikael Cedergren.

3 Vespertilio Jet, C J Jepson 2%
– Han fick ett väldigt tufft lopp 
senast men höll väldigt bra. Det blir 
barfota denna gången, annars inga 
ändringar. Kan han bli trea-fyra så är 
jag nöjd, säger Stefan P Pettersson.

4 Charlock Wiking, M. Jakobsson 21%
– Galopperade under Elitloppshel-
gen, men var uppfräschad till förra 
starten på Axevalla och kändes fin 
vid segern där. Charlock Wiking är 
snabb bakom bilen och även om vi 
har ett par startsnabba hästar 
utvändigt om oss måste vi göra ett 
försök att nå ledningen. Jag ändrar 
inget och ser honom som min bästa 
chans i omgången, säger Magnus.

5 Macelleria, R. Bergh 29%
Läs vad Robert Bergh tror om chan-
serna på annan sida.

6 Venerdi, J. Kontio 12%
Mycket startsnabb senast i Åmål. 
Haft bra form senaste tiden och ska 
inte vara helt golvad om det stämmer.

7 Victory Lee, A. Kolgjini 1%
– Victory Lee tycker jag är en fin häst 
som duger bra i denna klassen. Nu 
behövs det lopp i kroppen och jag 
kommer köra ett snällt lopp. Det blir 
skor runt om, säger Adrian Kolgjini.

8 Mr Southwind, U. Ohlsson 1%
Möter lite värre motstånd nu och med 
tanke på startspåret är det nog inget 
för vinnarspelarna.

9 Twigs Ceasar, B. Goop 15%
– Han är stökig i transporten och här 
hemma. Bättrar sig då han kommer 
till banan och är en bra tävlinghäst. 
Han skall med om man garderar. 
Nadal och Ragazzo känns som något 
bättre chanser i omgången, säger 
Anton Sverre i stallet.

10 Mellby Frodo, K. Malmin 3%
– Han höll bra på en fin tid senast 
men det som var före honom i mål var 
helt enkelt bättre. Formen är liknande 
och jag hoppas att han ska kunna 
vara bland de fyra främsta igen. Vi 
byter från vanlig vagn till jänkarvagn 
nu, säger Trond Anderssen.

11 Findus M., J A Björk 2%
– Vann på bra sätt senast med 
krafter kvar. Det är en liten fighter 
med kalasform och det var otur att 
han inte fick ett bättre spår. Men han 
kan gå en rejäl repa och skulle han ha 
lite flyt på vägen är han nog inte helt 
borta. Inga ändringar planerade, 
säger Thomas Lönn.

12 Red Rock Canyon Ås, T. Uhrberg 1%
– Verkar allt bara bra med. Nu fick vi 
ett dåligt spår då han inte kan göra så 
mycket grovjobb själv så vi får 
hoppas på fina pengar. Det blir inga 
ändringar, säger Jerry Riordan.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Timotejs Godis, B. Goop 5%
– Har varit struken sedan senast. 
Hon har haft en del problem men är 
en bra häst då allt fungerar. Läget 
talar för en skaplig placering men då 
det gäller vinstchans ligger jag lågt, 
säger Anton Sverre i stallet.

2 Lady Nadine, J. Kontio 37%
– Hon imponerade senast och det 
finns ingen anledning att ändra på 
något. Sköter hon sig är det klart att 
vi måste tro på henne, säger 
Clas-Göran Björkroth i stallet.

3 Insignia, V. Lyck 0%
Nyttig form men segerviljan ett?

4 S.H.T.’s Piraya, A. Eklundh 0%
– En startsnabb och travsäker häst. 
Nu möter hon några riktigt tuffa så vi 
får sikta på att få med oss en hyfsad 
peng, säger Thomas Uhrberg.

5 Nightingale Jaycee, J. Rask 1%
– Har fin form och är stabil i voltstart 
och borde kunna få en fin resa. Det är 
mycket tuffare emot nu och jag vill ge 
henne ett snällt lopp och hoppas på 
en fin premie i första hand. Hon 
tävlar barfota runt om, säger Jeppe.
2 160:

6 Bravivivicimo, E. Adielsson 3%
Vunnit i V75 förut och ska inte 
nonchaleras med Adielsson.

7 Fruska Am, K. Lindberg 1%
– Jag tycker att formen är bra, men 
hon måste gå med skor nu och det är 
ett litet minus. Hon är dock så pass 
bra att hon kan vara en outsider om 
det klaffar, säger Kristian Lindberg.

8 Denco’s Moon Kilab, S. Söderkvist 0%
Visat tveksam form på slutet och får 
slå ur underläge.

9 Delicious Dream, L A Kolle 1%
Vinner sällan. Kan tända till med 
körspö och är ett skrällbud.

10 A Taste of Honey, M. Törnqvist 1%
– Har tränat på bra under veckan och 
känns väldigt stark, laddad och 
spänstig för dagen, säger Maria.

11 Dallas As, R. Bergh 10%
Läs vad Robert Bergh tror om chan-
serna på annan sida.

12 Ottens Dibaba, M. Jakobsson 12%
– Gjorde ett av karriärens bästa lopp i 
Åmål senast och formen sitter där. 
Läget med springspår kan vara lite 
vanskligt, hon var lite svår i voltstart i 
fjol. Sköter hon sig och får ett bra 
lopp är hon inte sämre än någon 
annan och kan vara en outsider. Inga 
ändringar, säger Magnus Jakobsson.
2 180:

13 Carja, J A Björk 1%
– Hon har ett tråkigt läge men det 
fanns inte så många andra passande 
lopp att välja på. Kan hon lifta med till 
en hygglig slant får vi vara nöjda. Inga 
ändringar, säger Thomas Lönn.

14 Waffle Cone, T. Uhrberg 11%
– Waffle Cone slog I hjulet på vagnen 
senast det var därför hon galoppe-
rade. Det är alltid tufft att stå 40 
meters tillägg framför allt på V75 
men skulle det lösa sig är hon långt 
framme, säger Thomas Uhrberg.

15 Hope and Dreams, E. Leo 17%
– Fick starta tätt i början av juni och 
fyra veckor mellan loppen är inget 
som oroar, hon känns fortsatt jätte-
fin. Jag tycker att den här uppgiften 
är ganska lik den hon hade senast 
och stämmer det bara på vägen ska 
hon ha vinstchans. Kan gå barfota 
runt om nu och det ska ju vara ett 
litet plus, säger Oscar Berglund.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Visa As, B. Goop 62%
Fick en tuff resa senast och höll 
ställningarna jättebra som tvåa på 
1.11,5/2 140 auto. Hästen att slå 
om det inte strular från innerspåret.

2 NY Coeurdesoleil, M T Gundersen 7%
– Har varit bra i varje start på slutet. 
Det är en bra häst som vann på 
Solvalla under Elitloppshelgen. 
Normalt tävlar han med norskt 
huvudlag men på Solvalla satte vi på 
skygglappar. Är egentligen inte 
jättekvick ut men på Solvalla öpp-
nade han bättre och om allt faller lika 
bra ut som senast i Sverige är vi med 
i matchen, tror Magnus T Gundersen.

3 Prince Tanic, M. Jakobsson 0%
– Han ska gå framåt med det förra 
loppet då han haft en liten tävlings-
paus innan det. Det är dock stenhårt 
emot och det är en slant som gäller i 
första hand. Vi maxar med jänkar-
vagn och barfota runt om den här 
gången, säger Nina Haugen.

4 Jaques Noir, Ö. Kihlström 11%
– Det gick för sakta första varvet 
senast för att han skulle ha någon 
vinstchans men avslutningen var det 
inget fel på och formen sitter där. Om 
det klaffar är han väl inte helt borta, 
tror Clas-Göran Björkroth i stallet.

5 Peder Mykla, C J Jepson 4%
Startsnabb och kan en del i sina 
bästa stunder. Passande distans och 
är en rysare med Jepson i sulkyn.

6 Sanda Love, R. Bergh 10%
Läs vad Robert Bergh tror om chan-
serna på annan sida.

7 Lexington Hall, J. Kontio 3%
– Han har visat bra form men från det 
här spåret kan det bli svårt att 
komma till. Inga ändringar, säger 
Clas-Göran Björkroth i stallet.

8 Super Strong, V. Hop 0%
– Han fick gå i dödens en stor del av 
loppet senast och det var bra gjort att 
bli trea. Läget är dock för dåligt för 
att jag ska våga tro på någon vinst-
chans och han går med samma 
balans och utrustning som senast, 
säger Lars Magne Sövik.

9 Viggo Laday, E. Adielsson 1%
Får smyga med och ta vad som bjuds, 
är inget för V75-spelarna.

10 Conrads Wilhelm, K. Lindberg 0%
– Han var godkänd efter lite vila 
senast och hade inga banjobb i 
kroppen. Conrads Wilhelm ska ha 
gått framåt med det loppet och han 
brukar kunna gå bra över 1 640 
meter. Men det krävs ordentligt 
tempo om han ska kunna skrälla. 
Inga ändringar aktuella på honom, 
säger Kristian Lindberg.

11 Zio Tom Jet, H. Larsen 1%
– Behövde loppet i kroppen senast 
och lär ha gått framåt. Samma här så 
fick han ett dåligt spår så vi behöver 
mycket tur för att han ska räcka till. 
Inga ändringar, säger Jerry Riordan.

12 Urgent Call, O J Andersson 1%
– gjorde en bra insats i skymundan i 
V75-finalen senast. Han fick aldrig 
riktigt chansen fullt ut, men svarade 
för ett snabbt slutvarv och han har 
skött träningen som han ska efter 
senast. Vi fortsätter med optimal 
utrustning för hans del och förhopp-
ningen är att han rent av ska vara 
ytterligare någon procent vassare 
den här gången, men från det här 
spåret så är vi utlämnade till vad de 
övriga hittar på och får ligga mycket 
lågt, säger Oskar J Andersson.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Dante Boko, A. Kolgjini 14%
– Dante Boko var blek senast i 
Kalmar och det handlade om en 
humörsak. Vi fick ett bra utgångsläge 
och jag kommer ladda för spets där 
han trivs som allra bäst. Jag tror på 
en förbättrad insats. Inga ändringar, 
säger Adrian Kolgjini.

2 Nadal Broline, B. Goop 25%
– Hästen var strålande näst senast 
på Solvalla vilket också var första 
starten i vår regi. Vi trodde att han 
bara skulle blåsa till dom då han fick 
ett fint lopp på Solvalla men han var 
sämre. Berodde säkert på att han var 
hovöm. Nu blir det troligen skor bak 
men han sitter i andraspår direkt och 
det är en bra chans, säger Anton 
Sverre i stallet.

3 Uza Josselyn, E. Adielsson 6%
– Hon har haft extrem otur med 
spåren i Norden. Nu har hon fått ett 
intressant spår. Tränaren René 
Aebischer är nöjd med henne, men 
han har svårt att säga var formen är. 
Formen är svårbedömd, men visst 
kan hon vinna, säger Erik Adielsson.

4 Lionel N.O., G. Antonsen 1%
Kunde inte sätta klorna i Fossens 
Bonus senast och verkar inte vara i 
samma slag som förut. Får slå lite ur 
underläge den här gången.

5 Milliondollarrhyme, F B Larsson 13%
– Han utvecklas för varje lopp. Han 
känns fortsatt riktigt bra inför detta. 
Inga ändringar, skor på, helstängt 
huvudlag och vanlig vagn. Jag är 
med i början och hoppas vi kommer 
rätt på det. De är snabba hästar 
innanför men vi fick ett av de bästa 
spåren och det är en bra chans, 
säger Fredrik B Larsson.

6 Milligan’s School, U. Eriksson 20%
– Han håller superform och var 
väldigt fin vid segern senast. Han är 
med i striden om han bara kommer till 
från sjättespåret. Det blir barfota 
fram, öppet huvudlag och USA-sulky, 
informerar Stefan Melander.

7 Sorbet, Ö. Kihlström 15%
– Han är uppfräschad sedan Elitlop-
pet där han inte var helt hundra för 
dagen. Jag tror inte att han tappat så 
mycket och han kommer säkert att 
göra ett bra lopp, men sjundespåret 
gör ju att det blir svårt att vinna 
loppet. Jänkarvagn och barfota igen, 
säger Pär Pergenius i stallet.

8 Day or Night In, J. Untersteiner 3%
– Day or Night In har fått en tränings-
period och känns fin i jobben. Tyvärr 
fick han spår åtta igen. Jag tror på 
bra insats men läget fördärvar 
mycket, säger Johan Untersteiner.

9 Disco Volante, U. Ohlsson 2%
– Disco Volante har varit ursäktad av 
fel omständigheter på slutet. Det blir 
dock tufft att vinna loppet från det 
här läget, även om han har blivit 
bättre bakifrån är detta sämsta 
spåret för honom. Vi kör barfota 
fram, öppet huvudlag och en USA-
sulky, säger Stefan Melander.

10 Cokstile, W. Paal 1%
– Han är lite flegmatisk i träningen 
och det är svårt att riktigt veta vart 
man har honom, men han brukar ju 
skärpa sig när det blir allvar. Spår tio 
i ett sprinterlopp mot tufft motstånd 
var inte vad vi hade önskat oss och vi 
får ligga lite lågt. Det kommer större 
uppgifter längre fram och jag ser 
gärna att det blir ett snällt upplägg. 
Det är inga ändringar planerade, 
säger Anders Wolden Lundström.
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Rauen. 25,6: 12 Björs Viking, 15 Minelli. 
25,9: 10 Pyrmo, 14 Rappnor.
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