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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

En Winner oavsett resa?
HHH7 Global 

WinnerHhöllH
braHfrånH
dödensHsenastH
ochHformenH
skaHinteHvaraH
sämreHmedHtvåH
loppHiHkroppenH
efterHvila.HViH
tyckerHattHdetH
härHloppetHärH
någotHenklareH
änHdetHhanHvarH
uteHiHsenast.H9 Crazy First LoveHkanH
mycket,HharHhanHvaknatHpåHrättHsidaH
kanHhanHgeHfavoritenHenHmatch.H
4 YrwingHomHhanHkommerHtillHspets?

Han klarar det mesta...
HHH9 Tale of 

JacksHvannH
ettHV86-loppH
frånHledningenH
senast.HNuHfårH
hanHattackeraH
bakifrån,HmenH
hanHgårHlikaH
braHdenHvägenH
ochHkanHtaH
andraHrakaHiH
ettHöppetHlopp.H
SkulleH
5 Sweet EddieHskötaHsigHärHhanHettH
tufftHmotbud.HThomasHLönnsHduoH
1 Hungarian HotwaxHochH6 Findus 
M.HkommerHmedHtoppform.

Det är bara galopp emot
HHHEttHkall-

blodsloppHdärH
11 BellfaksH
kommerHattH
vinnaHomHhanH
sköterHsig.HDetH
kanHmanHdockH
inteHlova,HdetH
ärHbaraHattH
tittaHpåHradenH
somHsägerHattH
detHkanH
kommaHenH
galoppHibland.H
MenHviHhoppasH
påHenHfelfriHdagHförHhonomHochHdåHärH
detHettHbraHsingelstreck.

Uträknad i högre skolan
HHH2 Milli-

gan’s School 
kanHöppnaH
vasstHochHävenH
omHhanHinteH
skulleHkunnaH
svaraHutH
3 Charrua 
ForlanHsåHtrorH
viHattHhanHärH
snabbareHänH
4 Double 
ExposureHochHkanHövertaHkomman-
dotHiHettHandraHskede.HOchHfrånH
ledningenHharHhanHskaffatHsigHenH
storHfördelHiHJämtlandsHStoraHPris.HH
ViHgårHpåHsingelstreckHraktHav.

Sign Me Up i avslutningen
HHHViHtrorHpåH

enHvildHspets-
strid.H1 Nobel 
Amok, 
2 Weekend 
FunHochH
8 M.T.InsiderH
kommerHattH
tryckasHavHochH
detHblirHminstH
1.10HförstaH
500.HDetH
passarH5 Sign 
Me Up TooHsomHsmygerHmedH
iHandra-HellerHtredjeHutvändigtHochH
attackerarHsistaH600HochHavgörHmedH
enHsäkerHlängd?

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

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Whitsun Madonna, E. Leo 1%
– Det är en fin häst som satt fast på 
Bergsåker nyligen och jag är inte 
främmande för att hon kan en 
1.13-tid på medeldistans. Hon är 
ingen blixt från start, men löser det 
sig känner jag mig inte helt slagen, 
varnar Emilia Leo.

2 Pelle Roc, U. Ohlsson 4%
– Han har blivit bättre och bättre och 
varit en positiv överraskning. Vi är 
sugna på att testa honom med en 
jänkarvagn på lördag och jag tror att 
han har bra chans att dyka upp bland 
de tre främsta, säger Thomas Lönn.

3 Don’t Worry, H. Svensson 2%
– Jag tycker att han har utvecklats 
efter vinterträningen. Han är lite trög 
och kommer nog bäst till sin rätt då 
han är med där framme så jag måste 
prova en bit från start. Jag har svårt 
att sätta in honom i loppet, det blir 
barfota och helstängt huvudlag igen, 
säger Henrik Svensson.

4 Yrwing, M. Djuse 11%
– Det är en trevlig häst som utvecklas 
hela tiden och blir bättre och bättre. 
Yrwing kan öppna hyggligt bakom 
bilen och utan att han koll på motstån-
det tycker jag att han kan duga i den 
här klassen, säger Mattias Djuse.

5 Katinka, T. Jansson 1%
– Hon är i bra form och kan få ett 
passade lopp i i främre träffen från 
det här läget. Jag är inte förvånad om 
Katinka är med bland de tre främsta. 
Det blir jänkarvagn och barfota igen, 
säger Thomas Claesson.

6 Eskimo Brother, M B Svedberg 5%
– Har gått bra sen comebacken och 
känns starkare för varje lopp. Tyvärr 
blev han sjuk efter senaste starten så 
det är väldigt långt mellan starterna. 
Han har i alla fall tränat på några 
veckor och känns bra. Vi smyger med 
och hoppas på en fin slant. Barfota 
runt om, öppet huvudlag och vanlig 
vagn, säger Markus B Svedberg.

7 Global Winner, J. Kontio 60%
– Gjorde det bra senast och kom-
mer att bli riktigt bra med tiden. 
Spåret är inte optimalt, men löser 
det sig tycker jag att han ska 
räknas, säger Clas-Göran Björkroth.

8 Topnotch Liss, P. Linderoth 0%
– Vann på ett bra sätt senast men det 
var i beskedligt sällskap. Topnotch 
Liss är hårt inne den här gången och 
från det här utgångsläget får vi vara 
nöjda med pengar, säger Per.

9 Crazy First Love, O A Lindqvist 13%
Stark som tvåa näst senast och vann 
lätt senast. Verkar vara på rätt väg 
och är en maffig sort med hög 
kapacitet. Given vid gardering.

10 Digital Catapult, Ö. Kihlström 2%
– Är även han bra för dagen. Var bra 
vid segrarna och vi var nöjda även 
senast. Står lite svårt till, kanske kan 
vara trea-fyra här? Barfota fram, 
eventuellt skygglappar och USA-sulky, 
säger Stefan Melander.

11 Vallee de Lumiere, C J Jepson 1%
Lite för trist läge för att vara någon 
segerkandidat den här gången.

12 Beach Lover, F. Simonsson 0%
– Formen är riktigt bra och han är 
startsnabb så det var surt med 
spåret. Det kan eventuellt bli ett 
open-eye huvudlag för att coola ner 
honom från början. Han har öppnat 
i 1.11-tempo och även kunna avsluta 
bra, så jag åker med förhoppningar 
om att bli bättre än sjua, säger Frida.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Hungarian Hotwax, C J Jepson 21%
– Vi gjorde en del ändringar som föll 
väl ut senast och det blir nog samma 
igen, möjligen att han får gå med en 
lätt tåsko, men det har fungerat bra 
förut. Han får svårt att hålla spets, 
men distansen passar och löser det 
sig är han inte borta ur segerstriden, 
säger Thomas Lönn.

2 Jolly Jumper G.L., O A Lindqvist 1%
Visat jättebra form på sistone. Lång 
distans är nog ingen fördel och ett 
smyglopp är att föredra. Inget hett 
vinstbud.

3 Viktor Barsk, M E Djuse 2%
Viktor Barsk har höjt sig ett par 
snäpp vid segrarna på sistone. Dock 
lite långt mellan starterna nu. Bara 
aktuell vid större gardering.

4 Golden News, P. Linderoth 9%
– Han har haft lite problem men är fin 
igen och vann på ett bra sätt senast. 
Han hanterar distansen och jag 
tycker inte att han är helt borta. 
Barfota runt om igen, säger Per.

5 Sweet Eddie, T. Jansson 4%
– Formen är jättebra och jag hoppas 
att han ska sköta sig den här gången, 
vi har övat lite extra med start-
momentet. Han sprang 1.13,9 på 
distansen nyligen och gick med skor 
då, så vi byter till den balansen igen. 
Sköter han sig bara måste han ha 
chans, säger Thomas Claesson.

6 Findus M., J A Björk 9%
– Har visat jättebra form och trivs 
med kusken. Det blir inga ändringar 
på Findus M. och slipper han bara 
dödens kan även han dyka upp 
i segerstriden, säger Thomas Lönn.

7 Twinkle Kronos, U. Ohlsson 11%
– Twinkle Kronos sköt till bra mellan 
hästar i V75 i Gävle senast och blev 
fyra även om det tog stopp kort innan 
mål. Han visade att formen är uppåt 
och han har visat förut att han klarar 
lång distans. Han är snabb ut och jag 
tror att Ulf kör till  en bit från start. En 
outsider kan han vara. Barfota runt 
om igen, säger Magnus Träff.

8 Major Vici, E. Adielsson 1%
Inga plusinsatser på sistone och letar 
fortfarande efter formen. Fick ett 
jobbigt läge, svårt trots Adielsson.

9 Tale of Jacks, K. Widell 13%
– Han har varit bra och allt ser bra 
ut inför detta också. Han fungerar 
bra bakifrån och det kan eventuell 
bli rycktussar som ändring på 
lördag. Motståndet är förvisso tufft 
men min har blivit tuffare också och 
jag är optimist trots bakspåret, 
säger Mikael Cedergren.

10 Knifetown Lover, N. Westerholm 12%
– Han blev lite stressad senast och 
galopperade direkt. Knifetown Lover 
är annars bra i ordning och han tål 
att göra en del grovjobb, säger Kevin 
Svedlund i stallet.

11 Grammofon, Ö. Kihlström 14%
– Han spurtade bra som tvåa bakom 
Yrwing senast och vann trots galopp 
näst senast. Han har hittat formen på 
allvar och lång distans är ett plus. Det 
blir nog inga ändringar och vi känner 
oss inte slagna, säger Jevgeni Ivanov.

12 Wrongdoer, A. Eriksson 3%
– Anders var jättenöjd med hur han 
kändes senast och jag tycker att han 
fortsätter att utvecklas. Spåret är 
trist, men det är ju 2 640 meter och 
då är det inte lika illa. Nu rycker vi 
skorna runt om och jag tror på en bra 
insats, säger Peter Eriksson.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Röyns Kasper, A. Solhus 5%
– Han har gått jättebra på slutet, men 
jag har stor respekt för motståndet 
och är glad om han liftar med till en 
premie, säger Monika Fremstad.

2 Fanny Tabac, R. Skoglund 1%
– Det blev helt fel för henne senast 
med en tuff öppning till dödens. Hon 
kan springa fort när hon är på rätt 
humör och är en ständig outsider. Det 
lutar åt skor igen, säger Robert.

3 Minelli, M A Djuse 2%
Lite för anonym senast men vass 
näst senast. Ska helst smyga och 
spara speeden i det längsta. Plats?

4 Faks Nils, J O Olsen 10%
– Har jättebra form och han är 
kanske till och med stabilare i volt-
start än bakom bilen. Distansen 
spelar inte någon roll. Han behöver få 
det lite serverat och med klaff är han 
är en outsider. Inga ändringar för-
utom kusken då, säger Jan Ove.

5 Helle Spik, T. Jansson 2%
– Helle Spik snubblade sig i galopp 
senast men hade varit stabil innan 
det. Formen är inte så tokig men det 
är ett tufft lopp och jag har stor 
respekt för Bellfaks och även Eids-
haugdjerven. Kommer att tävla med 
skor som vanligt och är väl bara en 
outsider, säger Erlend Gutteberg.

6 U.R.Faxe, U. Ohlsson 14%
– U.R.Faxe har suttit fast båda 
gångerna i år då jag kört honom och 
han känns fin, formen är bättre än 
raden i alla fall. Vi har siktat lite mot 
det här loppet. Han är snabb ut och 
ska kunna vara långt framme, säger 
Jimmy Jonsson i stallet.

7 Joel Klipp, P. Linderoth 3%
Positiv senast i ett enklare gäng än 
detta. Trea-fyra känns rimligt.
2 160 m:

8 Guli Storm, E. Adielsson 2%
– Han känns bra formmässigt och 
läget behöver inte vara fel då han ska 
köras lite på chans. Jag blir inte 
förvånad om han dyker upp på en 
plats, säger Gustav Andersson.

9 Karlängs Linda, K. Svanstedt 0%
Står för tufft till den här gången och 
får inrikta sig på en matlapp.

10 Hallsta Vinnex, M O Jonsson 0%
– Han brukar tappa formen på 
sommaren. Men han har gått bra på 
1.25-tider på slutet så vi provar ett 
tag till. Men jag ligger när det gäller 
vinstchansen, säger Magnus.

11 Bellfaks, J-O Persson 42%
– Han är inte helt att lita på, men 
galoppen senast berodde till viss 
del att han trampade i en grop på 
banan. Bellfaks kan runt 1.22,5 om 
han sköter sig. Inga ändringar, 
säger Jan-Olov Persson.

12 Stumne Scott, F. Fransson 0%
Brukar trivas i Sverige. Vinner dock 
sällan och spår fem i volt är ingen 
höjdare. En mittfältare?

13 B.W.Sture, Ö. Kihlström 17%
– B.W.Sture vann det här loppet i fjol. 
Han tränar mycket fint inför sin 
årsdebut, upplyser Jan-Olov Persson.

14 Vill Solen, J. Kontio 1%
Gör comeback efter vila. Har bra 
grundkapacitet men kan säkert 
behöva något lopp i kroppen.

15 Eidshaugdjerven, V. Bugge 2%
– Formen är bra men läget är lite 
vanskligt. Han kan nog runt 1.24 
igen, men det måste ändå stämma för 
att vi ska segerstrida, säger Veronika.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Shocking Superman, R N Skoglund 1%
– Han är uppfräschad och känns 
jättefin. Han får smyga med och 
spurta till slut. Inga ändringar till 
denna start, säger Oscar Berglund.

2 Milligan’s School, C J Jepson 21%
– Blev det fel för i Elitloppet men 
verkar ha tagit äventyret rätt. Känns 
ruggigt på tårna efteråt och det här 
känns väldigt spännande. Från ett 
drömläge är jag optimist. Barfota 
runt om, öppet huvudlag och 
jänkarvagn, säger Stefan Melander.

3 Charrua Forlan, T. Jansson 1%
– Läget kan jag inte klaga på. Han 
hade otur och blev fast i en trött rygg 
i det här loppet i fjol och vi hoppas att 
det ska klaffa bättre nu. Att han får 
en ny kusk kan vara bra för motiva-
tionen, i övrigt blir det inga ändringar, 
säger Hans-Owe Sundberg.

4 Double Exposure, Ö. Kihlström 59%
– Double Exposure hade en sämre 
dag senast i Elitloppsförsöket. Jag 
tror att våra hästar hade fått i sig för 
mycket grönt gräs helt enkelt, allt 
verkar som det ska hemma i jobben. 
Hon har visat att hon kan öppna och 
det blir bike och barfota på lördag. 
Känslan är att hon kommer att göra 
ett bra lopp den här gången, säger 
Pär Pergenius i stallet.

5 Queer Fish, U. Ohlsson 8%
– Var fantastiskt fin senast och jag 
tycker inte att han är helt borta här 
heller om det blir lite körning och han 
får ett bra lopp. Skulle Double 
Exposure få glida till ledningen och 
bestämma blir det värre. Att det är 
500 meter längre nu är bara en 
fördel. Grundplanen är att köra 
barfota, men bakhovarna blev slitna 
senast och vi får avvakta lite innan vi 
bestämmer oss, säger Magnus Träff.

6 Voltaire Gifont, P. Gubellini 1%
Liftade med okej som fyra i Copen-
hagen Cup. Plats med klaff?

7 Mindyourvalue W.F., R. Bergh 3%
Läs vad Robert Bergh tror om chan-
serna på annan sida.

8 Angle of Attack, O A Lindqvist 0%
Läs vad Robert Bergh tror om chan-
serna på annan sida.

9 Generaal Bianco, E. Adielsson 1%
– Satt fast på Solvalla senast. Han 
har utvecklats och är riktigt på gång 
för dagen. Ett platsbud kan han vara, 
tror Peter Untersteiner.

10 Volnik du Kras, J. Kontio 4%
Suverän i fjol. Debut i Gulddivisionen 
nu. Bara en outsider.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Nobel Amok, R. Bergh 22%
Läs vad Robert Bergh tror om chan-
serna på annan sida.

2 Weekend Fun, R N Skoglund 19%
– Jag var jättenöjd med honom 
senast då han slog hästar som tjänat 
tre miljoner och att det var skitig 
bana gynnade honom, jag tror aldrig 
han förlorat på sådant underlag och 
det kan blir regn på lördag… Spåret är 
bästa tänkbara, tanken är att köra 
utan skor. Jag är lite optimistisk, 
säger Daniel Wikberg.

3 Overtimeosåfin, L-G Söderberg 1%
– Han börjar hitta formen på allvar. 
Han är uppe i en högre klass och 
även om det är bra förutsättningar 
blir det svårt att skrälla, platschans 
som bäst. Jänkarvagn, norskt huvud-
lag, barfota fram, säger Lars-Göran.

4 Sugar Daddy, E. Adielsson 2%
– Vann förvisso bara ett breddlopp 
senast men var ändå lite uppåt och 
jag tycker överlag att mina hästar är 
uppåt efter en liten svacka. Här är 
han lite uppanmäld, han får glida med 
och försöka ta några till slut. En 
platschans i bästa fall. Det blir 
barfota runt om, säger Magnus Träff.

5 Sign Me Up Too, E. Leo 27%
– Känns bara fin, det enda som kan 
oroa en smula är att det blir lite tätt 
mellan starterna. Men jag tror det 
ska gå bra och tycker att vi ska ha 
en skaplig chans. Nu åker det 
helstängda huvudlaget på, det var 
ett tag sedan senast, säger Emilia.

6 Te Quiero Grif, U. Ohlsson 2%
Var riktigt bra på 1.11,5 efter uppe-
håll senast. Gör andra starten i ny 
regi nu och kan vara ett skrällbud om 
det stämmer på vägen.

7 Eldorado B., T. Jansson 7%
– Var nära att komma till ledningen 
i Sweden Cup-försöket senast och då 
hade han lika gärna kunnat vinna 
istället för att bli fyra. Jag var nöjd 
och tycker att han duger bra i klas-
sen. Kommer han bara in i matchen 
från tycker jag att han är en av de 
som ska räknas. Inga ändringar, 
säger Hans-Owe Sundberg.

8 M.T.Insider, O. Alsén 2%
– Han sprang 1.10,4 i fjol i Öster-
sund och han kan springa en låg 
10-tid även i år. Tyvärr fick han spår 
åtta och det var ju inte det jag 
hoppats på. Men det är bara att gilla 
läget, han har vunnit V75 från spåret 
förut. Han kan vinna om allt stämmer 
men jag kräver inte vinst. Kommer att 
gå med lätta framskor nu, säger Olle.

9 Picasso, T. Andersen 1%
– Han har känts fin på slutet men 
haft för dåliga lägen helt enkelt. 
Formen är bra, men jag tror ändå det 
blir svårt att vinna från spår nio. 
Klaffar det kanske han kan vara trea 
eller fyra och han går bra på alla 
underlag, säger Troels Andersen.

10 Royal Ice, O A Lindqvist 0%
Läs vad Robert Bergh tror om chan-
serna på annan sida.

11 Ural, J. Kontio 13%
Visade allt väl med formen senast. 
Fartfylld och inte golvad trots spåret.

12 Flash Hammering, Ö. Kihlström 3%
– Var mycket bra i sin debut i silver. 
Tråkigt läge den här gången och vi 
siktar på att få med oss fina pengar. 
Första gången Örjan Kihlström kör, 
annars inga ändringar. Barfota bak, 
halvstängd norskt och jänkarvagn, 
säger Jörgen Westholm.
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