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ÅLDERSGRÄNS FÖR SPEL 
ENLIGT LAG: 18 ÅR

SPELAR
DU FÖR 

MYCKET?
m Hos Stödlinjen får du som 
spelar hjälp att ändra dina 
spelvanor genom stöd, tips 
och råd. Du som är anhörig 
kan också få stöd.
STÖDLINJEN: 020-81 91 00

V75

Spets – och slut beställt
HH1HVain-

queurHR.P.H
joggade undan 
till enkel seger 
på Solvalla. 
Och det var 
med krafter 
kvar. Håller 
han upp inner-
spåret är 
massor vunnet. Vi tror att han har 
hyfsad chans till det. 3HCharruaH
Forlan kommer att utmana både 
från början och till slut. 8HVolnikH
DuHKrasHär kapabel och har inget 
emot ett tuffare upplägg. Vid tempo 
kommer 2HEvaluate fort.

Sämsta läget – men bäst
HH8HBurningH

Man har inte 
fått till det 
inom V75 men 
nu kan det 
vara dags. 
Imponerade 
vid senaste 
segern och vi 
kan räkna 
med ett 
offensivt 
upplägg.  
6HMcGarret är ett roligt motbud 
som kan speeda fort! 12HExitHAngot 
i ny regi rankas upp. Det vankas en 
hel del spännande ändringar...

Kihlström sitter på leken
HH7HVästerboH

Pokerface 
har inte 
startat på 
länge och nu 
ska vi spelarer 
gissa formen. 
Timo Nurmos 
brukar inte 
slarva och det 
är klart att vi 
kan förvänta 
oss en bra 
insats. Billigt inne. 3HKaptenHKidd 
kan öppna bra och är uppåt med två 
lopp i kroppen. 4HInspectorHhar tänt 
till och blir livsfarlig felfri.

Riordans kanon spikas
 HDagens 

andra E3-final 
och det ser bra 
ut för favori-
ten 3HAetosH
Kronos. Han 
är ruggigt 
vass och kan 
vinna med de 
flesta upplägg. 
Mycket 
svårslagen.     
2HGlobalH
Adventure kommer att försöka 
utmana och kan mycket väl göra 
det. Spets tar troligen 1HBelker och 
han kommer att hålla länge.

Svårslagen om han når tät
HH2HVeryH

Kronos ska ut 
och lufta sig 
igen. Det är en 
högkapabel 
sort som dock 
inte startat på 
länge. Skor  
på nu men 
spetschans 
finns och han 
trivs i front. 
Motbudet är 
11HGlobalHUndecided som var helt 
grym vid segern på Åby. Passande 
distans och kommer säkert att köras 
offensivt igen.

V75-3� 2 100 meter, auto V75-5� 3 100 meter, autoV75-4� 2 140 meter, volt V75-6� 1 609 meter, auto V75-7� 2 609 meter, auto

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Vainqueur R.P., B. Goop 40%
– Vi siktar på att starta honom 
under vintermeeetinget i Frankrike 
och vi valda att stå över Jubi-
leumspokalen. Det blev det även  
i gulddivisionen, men vi måste ändå 
tro på honom och han var riktigt bra 
senast, säger Anton Sverre.

2 Evaluate, Ö. Kihlström 20%
– Ska bli spännande att se i guldde-
buten. Han kommer att göra ett bra 
lopp och jag är säker att kapaciteten 
räcker för att han ska vara i striden. 
Barfota runt om, USA-sulky och öppet 
huvudlag, säger Stefan Melander.

3 Charrua Forlan, E. Leo 16%
– Han var tillbaka i normal författning 
senast och jag hoppas att han gör en 
bra insats igen. Han verkar fin  
i jobben. Han är snabb från början 
men det kan bli svårt att ta en längd 
på Björn Goops häst och då blir det 
svårare att vinna. Men om Charrua 
Forlan kommer till spets så ser jag 
gärna att han körs i den positionen, 
men det är kusken som bestämmer 
taktiken. Charrua Forlan brukar 
försvara sig bra i spets men har även 
gjort många bra lopp från dödens, 
säger Hans-Owe Sundberg.

4 Super Zantos, A. Lisell 1%
– Jag är jättenöjd med honom men 
det behövs bara lite mer tur framöver. 
Det blir säkert svårt att vinna, men är 
man med kan man vinna. Vi kör som 
tidigare med allt, säger Ante Lisell.

5 Snowstorm Hanover, S. Melander 1%
– Han känns fruktansvärt bra men är 
väldigt besvärlig från start. Går han 
felfritt så gör han säkert ett riktigt 
bra lopp, kanske 3-4:a? Skor runt 
om, svensk sulky och halvstängt 
huvudlag, säger Stefan Melander.

6 Montdore, C. J. Jepson 6%
Stark herre, inte helt golvad.

7 Zack’s Zoomer, P. Lennartsson 1%
– Har inte haft några vettiga lopp på 
länge så han får starta här. Från det 
här läget blir det svårt. Barfota runt 
om, USA-sulky och helstängt huvud-
lag, säger Stefan Melander. 

8 Volnik Du Kras, P. Gubellini 12%
Stallet uttalar sig inte för Expressen. 
Tuffing som räknas tidigt.

9 M.T.Joinville, J. Kontio 3%
– Är alltid lika fin hemma, men väldigt 
smidig för dagen. Han har snabba 
hästar och körglada kuskar framför 
sig och kan komma igenom fint. Han 
gick ett mycket bra lopp senast så 
han ska vara med långt fram. Inget 
ändras, säger Susanne Richter.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 On Stage Indika, M. J Andersson 1%
Bra läge men jagar bara pengar.

2 S.G.Charpentier, J. Kontio 16%
– Gar tränat jättefin och har ett bra 
spår, han har haft en del otur men 
känns fräschare och starkare nu. Han 
ska inte räknas bort och våra hästar 
har nog jämna chanser. Vi ändrar inget 
till lördagens start, säger Laura 
Marttinen i stallet.

3 Tsar Brodde, R. N Skoglund 12%
– Hästen ser bra ut fortsatt och 
håller fin form. Han har gått framåt 
med de sista fem loppen. Distansen 
borde passa då han är stark och det 
är en intressant uppgift, han är inte 
så jättesnabb ut men vi hoppas på 
hygglig position. Eventuellt lättas han 
lite fram som ändring. Kanske ryker 
framskorna, säger Björn Röcklinger.

4 Vine Vision, C. Sjöström 5%
– Han har varit jättefin men senast 
fick han gå utvändigt om Caligula. 
Det blev för hårt men Vine Vision var 
helt godkänd. Distansen är ett klart 
plus men han behöver gå med 
bakskor den här gången och det är 
ett minus, säger Claes Sjöström. 

5 Ufo del Rio, B. Falsig 2%
Fin spurtare men främst platsbud.

6 McGarret, M. Stjernström 4%
– Han känns fin efter senast och det 
verkar bra i jobben. Han är inte så 
snabb ut så det beror på var vi 
hamnar, men det är tre varv så det 
kanske kommer att kunna lösa sig. 
Han går väl ner lite i klass men det 
måste stämma ändå, men han ska 
räknas som jag ser det. Han går som 
tidigare, säger Jesper Hedqvist.

7 Findus M., J. A Björk 2%
– Han håller fin form men det har 
varit lite oturliga galopper på slutet 
som jag hoppas vi slipper nu. Risken 
finns att det kan bli dödens till en 
början men vi kanske kan bli avlösta. 
En luring om det klaffar och inget 
ändras, säger Thomas Lönn.

8 Burning Man, P. Untersteiner 36%
– Jag körde honom senast och  
han var helt grym den dagen och 
Burning Man var i ruggigt fin 
författning. Jag kört honom två 
gånger och han har varit bra båda 
gångar och det var en wow-känsla 
senast, säger Peter Untersteiner.

9 Mago, C. J. Jepson 4%
Gillar distansen och kan vara med 
långt framme, men tufft slå alla.

10 Ribaude, B. Goop 2%
– Han har inte startat på ett tag. Han 
gynnas av att tävla barfota och han 
känns bra i jobben. Han får jaga 
pengar i första hand är känslan, 
säger Anton Sverre

11 Arapaho Ghostdance, E. Adielsson 1%
– Han har gått väldigt bra de senaste 
sex, sju loppen, utan att få ”vinna 
ihjäl sig”. Men han har hamnat långt 
bak. Distansen kommer att passa nu 
då han kommer att kunna komma in  
i matchen till slut. Får han spara 
speeden har har chans att överraska. 
Man ska ha med honom. Inget nytt, 
säger Dante Kolgjini.

12 Exit Angot, Ö. Kihlström 13%
– Han har tränat bra och starkt 
hemma men han har inte varit här så 
länge. Han är mer stark så vi provar 
det här långa loppet så får vi se. Vi 
hoppas att han gör ett bra lopp. 
Eventuellt kan det bli barfotakörning 
och jänkarvagn samt blinkers, 
meddelar Laura Marttinen i stallet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 The Real Face, E. Adielsson 16%
– Han tränar på fint efter senast och 
vi är nöjda med honom. Han har haft 
problem med fräschören så han har 
annorlunda stil från gång till gång. 
Man ska kolla i värmningen hur han 
ser ut för dagen. Han har styrka och 
kapacitet att vinna. Troligen barfota 
bak igen, säger Dante Kolgjini.

2 Ara, G. Lång 2%
– Jag var nöjd med honom senast 
men det blev ju fel med dödens. 
Motståndet är väl ungefär som 
vanligt i klassen, ett jämnt lopp där 
han är en bit fram säkert. Spåret 
borde vara lugnt och han är snabbare 
med volt. Jag hoppas kunna köra 
barfota runt om, men minst fram, 
säger Göran Lång.

3 Kapten Kidd, P. Untersteiner 19%
Uttalar sig Peter Untersteiner om på 
annan sida i tidningen. 

4 Inspector, B. Goop 17%
– Gjorde ett fruktansvärt lopp efter 
galopp senast och var nära att hinna 
dit. Han är jättebra för klassen och 
om han sköter sig tror jag att han har 
bäst chans av våra på lördag, säger 
Anton Sverre.

5 Untilwemeetagain, K. Eriksson 2%
– Han är sex år men fortsatt under 
utveckling. Han ska inte glömmas 
bort av spelarna då han spurtade bra 
senast och duger i klassen. Han är 
stor av sig men travsäker, så spåret 
borde funka. Men det är inget spets-
bud. Hoppas han får en bra resa. Han 
går barfota igen och så vanlig vagn 
nu, säger Jonas Eriksson i stallet.

6 Running Like Hell, L. D Carlson 11%
– Han var bra senast och det verkar 
bara bra efter. Läget är väl lite lurigt 
då han inte är så snabb de första 
stegen, men vi hoppas att det löser 
sig. Får han ett passande lopp så 
hoppas jag att han är med dem. Vi 
kör som vi har gjort nu tre gånger  
i följd, säger Lars D Carlson.

7 Västerbo Pokerface, Ö. Kihlström 19%
– Nu har han ju inte startat på ett 
bra tag men han har tränat bra och 
han är väl förberedd. Det ser ut att 
vara ett passande lopp, då han är 
bra för klassen. Men lite lurigt läge 
kanske. Jag är osäker på balans 
och utrustning men tror inte att det 
blir några stora ändringar, säger 
Laura Marttinen i stallet.

8 Stole the Show, M. Stjernström 1%
– Allt verkar precis som vanlig med 
hästen. Han känns normal i jobben. 
Han har ett bra smygläge och det 
känns lite spännande. Han borde få 
ett bra lopp härifrån. Kanske kör vi 
barfota bak, men det beror på banan. 
Han gick bra senast tycker jag utan 
att vara tom, säger Jesper Hedqvist.

9 Adamant, M. J Andersson 1%
Fin form men räcker inte till.

10 Juicebox, K. Widell 1%
Borde få det mycket svårt att hävda 
sig inom V75-spelet.

11 Dolorosa Am, K. Lindberg 1%
– Han gjorde ett jättebra lopp senast, 
hade varit ifrån och blivit behandlad 
innan det. Fick gå ett tufft lopp och 
gick bra hela vägen hem tycker jag. 
Han kommer att vara vassare nu, 
men vi måste ha tur från ett dåligt 
läge. Det är en bra häst för klassen 
annars, säger Kristian Lindberg..

12 Global Unesco, M. Jakobsson 10%
Kapabel sort, men det är klart att 
läget ställer till det.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Belker, T. Jansson 9%
– Han var strålande senast och det är 
klart att jag hoppas att vi ska vara 
med i striden, men det är ju stentufft 
emot alltså. Innerspåret i Örebro är 
ingen fara längre och han kan ju 
öppna bra. Klart vi räknas med chans 
med tanke på vilken häst det är, säger 
Torbjörn Jansson.

2 Global Adventure, E. Adielsson 17%
– Har gjort det mesta rätt och senast 
var ingen undantag. Han är kvick från 
start, men Erik får bestämma taktiken 
helt och hållet. Jag har klurat på att 
köra barfota, men det kommer att bli 
skor på. Jag tycker att han ska 
räknas, säger Svante Båth.

3 Aetos Kronos, J. Untersteiner 65%
– Han är bra stammad och har ju 
verkligen förutsättningar för att bli 
en riktigt bra häst och så här långt 
är det som att han blir bättre för 
varje lopp. Han har farten, styrkan 
och inställningen som gör honom till 
en topphäst och vi måste så klart 
vara optimistiska igen. I försöket sa 
Johan (Untersteiner) att han hade 
mycket krafter sparade. Vi kör 
barfota runt om igen men byter det 
helstängda till ett can’t see back-
huvudlag, meddelar Jerry Riordan.

4 Easy So Easy, C. Sjöström 2%
– Han gick en 1.11-tid senast och 
var jättebra. Jag har inte tryckt av 
honom från start tidigare men det 
visslade det bara till. Jag drog inte 
huvan till slut men Easy so Easy 
avslutade mycket bra bakom Aetos 
Kronos. Taktiken får jag tänka på 
under veckan, säger Claes Sjöström.

5 Usain Töll, Stefan Söderkvist 1%
– Det känns som han utvecklas hela 
tiden och tar loppen på rätt sätt. Det 
är härligt psyke på hästen. Det måste 
bli svårt att slå de bästa redan nu, så 
är det ju men han är fin. Vi hoppas på 
fina pengar och tar det som en 
lärdom. Vi kör troligen som senast, 
möjligen barfota bak om banan är 
jättefin, säger Admir Zukanovic.

6 Bailamos, K. Lindberg 0%
– Jag hoppas och tror att han kom-
mer att vara vassare i finalen, vilket 
behövs om han ska få något med sig  
i det här tuffa loppet. Troligen stängt 
huvudlag och urryckare nu, säger 
Kristian Lindberg.

7 Rally Hans, R. N Skoglund 0%
– Är en fin häst men från det här 
läget mot det här motståndet är vi 
glada för pengar. Barfota runt om, ev 
USA-sulky och ev helstängt huvud-
lag, Stefan Melander. 

8 Surf’n Turf, Ö. Kihlström 1%
– Pengar en framgång. Barfota fram, 
ev USA-sulky och ev helstängt 
huvudlag, säger Stefan Melander.  

9 Zola Key, B. Goop 4%
– Zola Key har utvecklats för varje 
lopp och blir bättre och bättre. Belker 
och Aetos Kronos är för bra och Zola 
Key får kriga om tredjeplatsen. 
Eventuellt blir det barfota runt om, 
säger Anton Sverre.

10 Alien Kronos, U. Ohlsson 1%
– Gick en rejäl repa senast och 
visade då att han räcker i de här 
sällskapen. Nu blir det troligen 
barfota runt om. Jag tycker att han  
är ett platsbud, säger Svante Båth.

11 Matadoren Eme, T. Pettersson 0%
Blir troligen kvar i kön.

12 B.W.T.Echo, J. Kontio 0%
Viss fart men hopplöst placerad.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Output Pressure, P. Lennartsson 1%
– Tränar starkt och håller bra form. 
Tufft motarånd men bra läge och 
klarar distansen så är inte borta. 
Barfota fram, USA-sulky och ev 
skygglappar, säger Stefan Melander.

2 Very Kronos, E. Adielsson 21%
– Var vi så nöjda med i senaste 
starten i Frankrike att vi helt och 
hållet riktade in oss mot hösten och 
han har haft en träningsperiod. Han 
har varit inne på Solvalla och gick 
1.17/2.000 meter på bra sätt, men 
det är inte toppform. Tanken är att 
han ska få några lopp i Sverige 
innan han går ned till Frankrike 
igen. Han tävlade barfota i Frank-
rike, men det kommer att bli skor på 
nu. Han har förstås kapacitet att 
räcka långt, säger Svante Båth. 

3 Perfect Dynamite, R. N Skoglund 10%
– Han håller toppform, men han var 
väl loj bakom hästar senast. Han är 
inte så van att gå bakom hästar. Nu 
har vi ett bättre läge och han kan 
öppna bra om man vill. Jag tycker 
han att han ska ses med hyfsad 
chans. Vi kommer att köra som 
tidigare, säger Ante Lisell.

4 Zoko Lane, S. Persson 1%
– Han ska vara på väg uppåt i form 
men det är väl ingen toppform ännu. 
Det blir säkert svårt att vinna, men 
han är ju bra i grunden. Han var fin 
senast vid överlägsen seger men det 
är annat emot nu. Vi kör likadant som 
senast, säger Roger Persson.

5 Mr Lindy, P. Ingves 2%
– Han håller bra form och klarar lång 
distans, men det är ingen fördel. Han 
får säkert fin resa och det kan vara 
så att han kan ta ledningen för att 
sedan släppa till någon bra. Han gör 
säkert ett bra lopp och det är inga 
ändringar planerade på hästen, säger 
Veijo Heiskanen.

6 Antonio Trot, J. Kontio 6%
– Han var helt okej på Åby. Han håller 
formen och nu är det mer passande 
distans. Troligen inget nytt på honom 
och jag hoppas att han ska vara med 
långt framme. Ett högt tempo hade 
varit ett plus för hans del, menar 
Laura Marttinen i stallet.

7 Doctor Doxey Zenz, M. Andersson 2%
Gillar årstiden och kommer att 
laddas. Viss chans komma till täten.

8 Vienvia Font, P. Gubellini 8%
Stallet uttalar sig inte för Expressen. 
Knallform, passas noga i spurten!

9 Velvet Gio, C. J. Jepson 14%
– Det är lite svårbedömt med tanke 
på att han varit ifrån men han är 
väldigt bra, ju. Han har jobbat mycket 
bra och kändes fin i ett jobb i tisdags. 
Vi kör barfota runt om vid fin bana 
och sedan med jänkarvagn. Bra emot 
men han är riktigt bra själv så han 
räknas, säger William Ekberg i stallet.

10 Legend Brodde, U. Ohlsson 1%
Gott om sparat senast men inga 
optimala förutsättningar här.

11 Global Undecided, Ö. Kihlström 26%
– Han var helt otroligt bra senast, 
rent grym, och han har fått träna 
lugnt i veckan och allt verkar bra. 
Den långa distansen är bra för honom 
och visst ska han räknas om han går 
som senast trots ett svårt spår. 
Troligen inga ändringar här heller, 
säger Laura Marttinen i stallet.

12 Vaprio, B. Goop 7%
Stallet uttalar sig inte för Expressen. 
Goop upp, viss skrällchans.

RANKNING
   1 Vainqueur R.P.
  8 Volnik Du Kras
  3 Charrua Forlan
  2 Evaluate
  6 Montdore
  5 Snowstorm Han.
  7 Zack’s Zoomer
   9 M.T.Joinville
  4 Super Zantos

RANKNING
  8 Burning Man
  6 McGarret
  3 Tsar Brodde
12 Exit Angot
  4 Vine Vision
  5 Ufo Del Rio
  2 S.G.Charpentier
  7 Findus M.
  9 Mago
11 Arapaho Ghostd.
10 Ribaude
  1 On Stage Indika

RANKNING
   7 Västerbo Pokerface
  3 Kapten Kidd
  4 Inspector
  6 Running Like Hell
  1 The Real Face
12 Global Unesco
11 Dolorosa Am
  5 Untilwemeetagain
10 Juicebox
  8 Stole the Show
  2 Ara
  9 Adamant

RANKNING
   3 Aetos Kronos
  2 Global Adventure
  1 Belker
  9 Zola Key
  5 Usain Töll
10 Alien Kronos
  4 Easy So Easy
  6 Bailamos
12 B.W.T.Echo
11 Matadoren Eme
  8 Surf’n Turf
  7 Rally Hans

RANKNING
   2 Very Kronos
11 Global Undecided
  9 Velvet Gio
  8 Vienvia Font
  3 Perfect Dynamite
  6 Antonio Trot
  4 Zoko Lane
12 Vaprio
  7 Doctor Doxey Zenz
  1 Output Pressure
 10 Legend Brodde
  5 Mr Lindy

 WTIDSRANKEN: 11,8: 1 Vainqueur 
R.P. 11,9: 2 Evaluate, 3 Charrua Forlan. 
12,0: 7 Zack’s Zoomer, 8 Volnik Du Kras.

 WTIDSRANKEN: 14,4: 1 The Real 
Face, 7 Västerbo Pokerface. 14,6: 4 Inspec-
tor. 14,7: 6 Running L. H., 9 Adamant.

 WTIDSRANKEN: 11,3: 3 Aetos 
Kronos. 11,5: 2 Global Adventure.       
11,8: 10 Alien Kronos. 12,0: 9 Zola Key.

 WTIDSRANKEN: 13,9: 8 Burning 
Man. 14,6: 2 S.G.Charpentier, 4 Vine Vision. 
14,7: 3 Tsar Brodde. 14,8: 11 Arapaho G.

 WTIDSRANKEN: 12,6: 8 Vienvia 
Font. 12,9: 2 Very Kronos, 11 Global 
Undecided. 13,0: 9 Velvet Gio. 


