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S˚ KØRS LOPPET
HH1HElH

FitzgeraldH
är mycket 
snabb ut, 
men körs 
knappast 
i ledningen. 
Utvändigt 
testas även 
4HValchi-
riaHO.P.H
som också har visat sig 
kunna öppna. Favoriten 
9HMellbyHFreeHsöker ryggar 
och speedar troligen ner allt 
till slut!

S˚ KØRS LOPPET
HH2HMaxi-

musHM.M.H
är kvick 
från start 
och håller 
han sig 
i skinnet 
tar knap-
past någon 
en längd på 
honom. 
Frågan är 
sedan vem 
som kliver fram för att göra 
jobbet, kanske 12HRajaH
Piraya?

S˚ KØRS LOPPET
HH2HZorroH

KronosHhar 
ett bra läge 
och lär 
testas från 
start, men 
kan få svårt 
att svara 
upp i första 
hand 
4HFilleHAmH
och utvän-
digt om 
denne kommer även 7HKidH
YouHNotHfarande med bra fart. 
Snabba första 500?

S˚ KØRS LOPPET
 HStorfavo-

ritenH
3HWho’sH
WhoHhar 
nu fått två 
lopp i 
kroppen 
och lär 
närma sig toppformen på 
allvar. Läget är dessutom 
passande och han lär köras 
till ledningen efter en kort bit 
av loppet. Sedan toppchans! 
2HZack’sHZoomer är snabb ut 
men släpper högst troligt till 
favoriten.

S˚ KØRS LOPPET
 HInte helt 

givet 
gällande 
vem som 
tar hand 
om kom-
mandot 
men det 
handlar 
oavsett 
bara om en 
temporär 
ledning. 
För 6HHankypankyHPeytonH
körs offensivt och får tidigt 
överta.

S˚ KØRS LOPPET
HH1HCesarH

F.C.Hska ses 
med bra 
chans att 
svara upp 
sitt inner-
spår varpå H
6HRockyH
TillyH
kommer 
farande 
från sitt 
springspår.  
Vem från tillägg körs först 
fram? Troligen 9HGlobalH
Undecided.

V86-1 2 140 meter, auto V86-2 1 640 meter, auto V86-3 2 140 meter, auto V86-4 2 140 meter, auto V86-5 2 140 meter, auto V86-6 2 640 meter, volt

TRÆNARKOMMENTARERNA

3 White Lightning, O J. Anders. 1%
– White Lightning hamnade 
lite illa på det senast och 
svarade för ett bra lopp. Hon 
är i fin form och fick ett bra 
läge och hon är snabb från 
start. Nu möter hon för bra 
konkurrenter och skulle hon 
vara trea-fyra är det bra gjort, 
säger Andreas Lövdal.

4 Valchiria O.P., A. Gocciadoro 4%
_ Var svag senast utan att vi 
vet riktigt varför. Hon tränar 
på som vanligt, men är svår-
bedömd och hon möter bra 
hästar nu och vi ligger lågt. 
Inga ändringar är planerade, 
säger Jori Turja.

5 Vanesia Ek, P. Gubellini 1%
– Var senast ute i ett försök till 
Sweden Cup och hon kom loss 
lite sent och spurtade piggt 
med full fart över mål. Hon 
vann ett stort lopp som 
unghäst och tjänade mycket 
pengar och det tar lite tid att 
växa in i klassen. Insatsen 
senast var positiv och hon kan 
säkert vara med där framme 
och kämpa om en plats, säger 
Jori Turja.

6 Inga in Heaven, C J. Jepson 3%
– Var bra senast i Frankrike och 
det var första loppet på några 
månader och hon har gått 
framåt en del med den genom-
köraren i kroppen. Hon skulle 
ha startat i ett lopp under 
Elitloppshelgen, men kom inte 
med så det kan vara lite långt 
mellan starterna för att ha den 
där riktiga toppformen. Spåret 
är lite långt ut och det kan bli 
svårt att komma till. Hon 
kommer att tävla i en jänkar-
vagn nu, säger Fredrik Wallin.

8 Viscarda Jet, U. Ohlsson 1%
– Är i mycket bra form och det 
är frustrerande med alla 
galopper. Hon är uppkollad 
och vi hittar inga fel. Hon 
känns fin i jobben och nu 
måste hon sköta sig och det är 
det som gäller i första hand. 
Kapacitet finns och hon är en 
rysare om hon får till det och 
det blir inga ändringar, säger 
Joseph Ruocco.

9 Mellby Free, B. Goop 53%
– Har varit riktigt bra i de två 
starter hon har gjort i år. Hon 
har tagit ett steg till och det 
är sto-EM som är ett mål i år. 
Hon tränar på bra och ska 
räknas igen och vi ändrar 
inget, säger Anton Sverre.

10 Dibaba, T. Jansson 4%
Galopperade senast och hon 
skyggade för något och bröt 
ner i banan. Hon är inte att lita 
på helt enkelt. Hon känns 
jättefin och gjort ju ett mycket 
bra lopp efter galopp gången 
innan. Hon måste visa lite mer 
stabila tendenser för att vi ska 
kunna tro på henne samtidigt 
vet vi ju vilken kapacitet hon 
har. Att Dibaba har bakspår 
kan nog vara bra och hon är en 
outsider och vi ändrar inget, 
säger Kenneth Haugstad.

TRÆNARKOMMENTARERNA

2 Maximus M.M., A. Eriksson 20%
– Håller mycket bra form och 
han tränar fortsatt bra efter 
loppet senast. Läget är 
perfekt och han är snabb 
från start, men jag vet inte 
hur snabba dom andra är 
och det taktiska löser 
Anders. Nu är det tuffare 
emot än på slutet och det blir 
spännande att se hur långt 
han räcker, hästen är bra 
i ordning. Eventuellt blir det 
barfota runt om den här 
gången, säger Morten 
Waage.

4 Betting Rebel, O. Kylin Blom 6%
– Han var inte bra senast och 
han hade gått i en hage med 
alldeles för mycket gräs och 
han hade druckit dåligt. Nu 
känns han fin i träningen och 
han är mycket snabb från start 
och förutsättningarna är 
perfekta. Jag har svårt att se 
någon ta ledningen från 
honom och sedan tror jag han 
springer en 1.11-tid. Jag är 
optimist och jag har inte 
bestämt balansen, antingen 
barfota runt om eller tunna 
aluminiumskor, säger Micael 
Broberg.

6 Look Håleryd, P. Untersteiner 6%
– Look Håleryd är lite trög av 
sig men känns flegmatisk. Vi 
testade rycktussar i senaste 
loppet och det fungerade bra. 
På onsdag tar vi av alla skorna 
för första gången. Han kom-
mer säkert att göra en bra 
prestation, men får kanske 
svårt att hänga med nu när det 
är kort distans, säger Peter 
Untersteiner.

8 Jackpot Band, O J. Andersson 5%
– Jackpot Band är riktigt bra 
i ordning och jag har siktat på 
detta loppet ett tag. Tyvärr fick 
vi ett uselt utgångsläge och 
det gör det hela tuffare. Jag 
hade tänkt att maxa utrust-
ningen, barfota runt om och 
jänkarvagn och jag tror att det 
blir så trots läget, ska vi 
komma in i matchen så krävs 
det nog att vi går ”all in”. 
Hästen är bra, säger Fredrik 
Tengstad.

11 Don’t Worry, H. Svensson 2%
– Håller fin form och jag är 
nöjd med honom i träningen. 
Nu är läget dåligt och vi är 
utlämnade till vad dom andra 
hittar på. För att vi ska komma 
in i matchen på allvar måste 
det bli högt tempo och vi har 
lite tur på vägen. Jag får ligga 
lite lågt och den här gången 
kommer han att tävla med skor 
bak, inga andra ändringar, 
säger Henrik Svensson.

12 Raja Piraya, R. Bergh 3%
– Var väl sådär senast och han 
kan bättre. Han tränar bättre 
igen och är bra när han tävlar 
på topp, men från det här läget 
går det inte att ha några större 
segerförhoppningar. Vi gör 
inga ändringar, säger Brian 
Jörgensen.

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Västerbo Sky High, M. Djuse 4%
– Har inte startat på länge och 
är svårbedömd. Han känns fin 
och är väl förberedd och jag 
har tränat honom lite tuffare än 
tidigare. Läget är bra och jag 
tror på en bra prestation, men 
hur långt det räcker är svårt att 
säga, säger Christian Grosso.

2 Zorro Kronos, E. Adielsson 29%
– Har inte startat på ett tag. 
Han känns fin i träningen 
och hästen har bra kapacitet. 
Nu är han inte vässad och 
jag tror han behöver lopp 
i kroppen och får ses som en 
outsider, säger Svante Båth.

4 Fille Am, O J. Andersson 12%
– Har varit fin vid segrarna 
och han utvecklas lite hela 
tiden. Han tränar fortsatt fint 
och fick ett bra spår. Nu är det 
tuffare konkurrenter som 
väntar, men han är bra själv 
och ska inte nonchaleras och 
det blir barfota igen vilket 
fungerat mycket bra, säger 
Andreas Lövdal.

5 Odds Indicator, A. Nilsson 0%
– Är känslig in i första sväng 
och har galopperat två gånger 
i rad. Kusken hörde inte att han 
var distad senast och körde 
efter galoppen och hästen gick 
en stark upphämtning. Nu är 
det tuffare konkurrens och det 
viktigaste för mig är att han 
fungerar och jag tynger ner 
honom lite den här gången, 
säger Alexander Nilsson.

6 Allie Hanover, V. Lyck 1%
– Har varit bra på slutet och 
känns fortsatt fin i jobben. Jag 
vet inte riktigt hur pass snabbt 
hon kan öppna eftersom enda 
gången hon hafr framspår 
bakom bilen så hade hon 
åttondespår och laddades inte. 
Jag kommer att rycka skorna 
för första gången och hoppas 
det ska ge en växel till. Kommer 
hon ner i banan på ett vettigt 
sätt så kan hon säkert vara 
med där framme, säger 
Veronica Sundberg.

8 Awaited, B. Goop 26%
– Svarade för en stark årsdebut 
och han kommer att gå framåt 
ytterligare med det loppet 
i kroppen. Han fick ett tråkigt 
läge och måste ha lite tur med 
positionerna. Han står sig bra 
i klassen och han tävlar som 
senast, säger Anton Sverre.

10 Selfie Brodde, T. Jansson 11%
– Är kapabel, men har problem 
med aktionen. Senast var han 
sämre och vi har inte hittat 
några fel. Hästen har hög 
kapacitet och jag hoppas att 
han lär sig mer och mer och 
fungerar. Jag ändrar inget, 
säger Hans-Owe Sundberg.

11 Oh Lord, C J. Jepson 6%
– Var bra vid segern senast 
och inte speciellt trött. Utveck-
las hela tiden och kommer att 
göra ett bra lopp. Läget gör att 
han är utlämnad till vad dom 
andra gör. Jag ändrar inget, 
säger Fredrik Wallin.

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Voltaire Gifont, P. Gubellini 5%
– Är en jättefin häst som var 
mycket bra senast mot tufft 
motstånd. Han blir bara bättre 
och bättre hela tiden. Han är 
lite trög av sig och jag är 
osäker på om han kan vara 
med och köra om ledningen, 
skulle han lyckas hålla spets 
så tror jag att han säljer sig 
dyrt. Han visade att han dög 
mot bra hästar senast och han 
ska ses med chans här, säger 
Jori Turja.

3 Who’s Who, Ö. Kihlström 72%
– Spurtade väldigt bra senast 
och hade full fart över mål. 
Örjan var jättenöjd och hästen 
såg ruskigt fin ut från sidan 
där jag stod. Planeringen går 
som det ska och han ska vara 
som bäst i Jubileumspokalen 
och han närmar sig formen på 
allvar. Han möter bra hästar 
och det kommer han väl att 
göra de flesta gånger framö-
ver. Han känns fin i jobben 
och det är klart att jag tror på 
honom och den här gången 
kommer han att tävla med 
skor bak, säger Pasi Aikio.

5 Von Wise As, A. Gocciadoro 13%
– Är en ganska fin häst som 
opererades i halsen inför den 
här säsongen och han har blivit 
mycket bättre. Nu möter han 
väldigt bra motstånd och får 
svårt mot Who’s Who och 
Voltaire Gifont bland annat. Kan 
Von Wise As vara trea-fyra är 
det bra gjort, säger Jori Turja.

6 Lucifer Lane, J A. Nilsson 2%
– Gör bra lopp hela tiden och 
han höll starkt senast efter att 
ha fått en tryckare mitt i loppet. 
Han känns fortsatt fin i jobben 
och utvecklas med de tuffa 
loppen. Han möter bra hästar 
igen och den här gången så tar 
nog Johan det lite lugnt 
i starten då det brukar bli 
tempo när italienarna är med. 
Samtidigt är det svårt att lägga 
upp någon taktik på förhand. 
Lucifer Lane öppnade snabbt 
senast och vi hade ändrat till 
ett halvstängt huvudlag i stället 
för ett helstängt och han 
kommer att tävla med samma 
balans och utrustning som 
senast. Det blir ett spännande 
lopp igen och hästen kommer 
att göra en bra prestation så 
får vi se hur långt det räcker, 
säger Thomas L Nilsson.

TRÆNARKOMMENTARERNA

2 Asajj T.Dream, P. Untersteiner 8%
– Har varit bra på slutet och 
det var starkt gjort av henne 
att vinna senats när det inte 
var något tempo på loppet. 
Hon har hittat en växel till utan 
skor och hon går så igen. 
Spåret är bra och hon är vass 
över ett upplopp och gör alltid 
sitt bästa, säger Ronny Palm.

4 My Newt, T. Korvenoja 15%
– Var jag nöjd med senast. 
Hon hade inte startat på ett 
tag och fick inte riktigt pausa 
någon gång i loppet. Hon 
känns rappare i jobben efter 
det och har säkert gått framåt 
lite. Jag tycker att detta är en 
bra häst och hon fick ett bra 
spår. Jag ändrar inget, säger 
Tuomas Korvenoja.

5 Ti Amo Face, E. Adielsson 3%
– Galopperade senast i ett bra 
läge och hon slog sig på ett 
knä. Hon hade krafter kvar och 
känns stark i träningen. Nu 
sätter jag dit knäkappor och 
jag tycker att hon ska ses med 
chans, säger Reijo Liljendahl.

7 Mellby Glorious, B. Goop 5%
– Spurtade bra senast efter ett 
invändigt lopp. Hon är lite 
speciell och kör man för tufft 
med henne så har hon inte så 
mycket kraft kvar. Hon behö-
ver ett snällt lopp och Björn 
kommer att köra på chans. 
Med klaff kan hon säkert vara 
med och kämpa om en plats 
och hon tävlar som senast, 
säger Anton Sverre.

10 Passa, K. Widell 1%
– Har inte startat på ett tag. 
Hon har stora problem med sin 
fräschör och har inte riktigt 
kunnat tävla på kontinuerligt. 
Hon tränar helt ok nu, men jag 
tycker att hon möter för bra 
hästar den här gången. Kaj får 
köra snällt med henne och jag 
är nöjd om hon gör ett bra lopp 
och tjänar lite pengar. Passa 
kommer att tävla med skor 
runt om, säger Li Hanné.

12 Real Caviar, T. Jansson 17%
– Är jag klart nöjd med. Hon 
gör bra lopp hela tiden och tar 
loppen på rätt sätt och utveck-
las för varje gång. Hon tränar 
bra, men spåret gör att hon 
måste ha en hel del tur. Hon 
tävlar som hon gjort tidigare, 
säger Hans-Owe Sundberg.

TRÆNARKOMMENTARERNA

1 Cesar F.C., K. Widell 14%
– Gillar jag. Han var bra senast 
och det är nog ingen skam att 
få stryk av Fleet Admiral. Cesar 
F.C. känns fin i träningen och 
klarar distansen utan problem. 
Han är snabb från start och 
gillar ledningen så jag hoppas 
att han kan gå där och har 
förhoppningar. Jag ändrar 
inget, säger Thomas Lönn.

3 Zaffiro G.Z.O., C J. Jepson 6%
– Var kanske lite sämre senast 
utan att jag vet varför. Han var 
bra i starten innan mot Short 
in Cash och Zaffiro G.Z.O. gör 
alltid sitt bästa och har inget 
emot distansen. Han är lite 
svårbedömd, men är han som 
näst senats så ska han kunna 
vara med och kämpa om en 
plats, säger Jori Turja.

5 Dugur, Ö. Kihlström 4%
– Är väldigt kapabel och stark. 
Senast hade jag öppet huvud-
lag på honom och det fung-
erade inte alls så jag återgår 
till stängt. Formen är fin och 
den långa distansen är en klar 
fördel. Det känns tryggt med 
Örjan som kusk och jag tycker 
att Dugur är en outsider, säger 
Zandra Vidén.

6 Rocky Tilly, O J. Andersson 7%
– Galopperade senast. Han 
slog i vagnen och det var trist 
för hästen är i riktigt fin form 
för dagen. Snabb från start och 
spåret passar perfekt och den 
långa distansen är också en 
fördel. Kommer han till led-
ningen så tror jag att han säljer 
sig dyrt och detta blir spän-
nande, säger Andreas Lövdal.

8 Copimade, P. Lennartsson 1%
– Startade senast i ett bredd-
lopp och var hygglig. Han har 
ingen toppform just nu och han 
får smyga med här och försöka 
roffa åt sig en peng. Vi ligger 
lågt, säger Andreas Lövdal.

10 West Wing, O. Kylin Blom 2%
– Tog inte ut sig riktigt senats 
och dom här lite äldre hästarna 
väljer sina slag. Per tycker att 
hästen kändes väldigt fräsch 
och jag är nöjd med honom 
i jobben. Nu är det lång distans 
och det passar honom bäst. 
Jag tror att han kan vara 
trea-fyra. Han kommer att 
tävla med skor den här gången, 
säger Micael Broberg.

11 Springover, P. Untersteiner 16%
– Var riktigt fin i comebacken 
och var mycket löpsugen. Det 
är inte otänkbart att han är 
bättre den här starten. Det 
känns i varje fall som att 
Springover är på väg upp i 
form, säger Peter Untersteiner.

12 Reckless, B. Goop 27%
– Fullt godkänd i årsdebuten. 
Han ska vara bättre med den 
genomköraren i benen, 
samtidigt är det tufft att 
plocka tillägg. Han har en bit 
till absoluta toppformen och 
han är väl en av flera med 
chans. Han tävlar med skor 
igen, säger Anton Sverre.

RANKNING
  9 Mellby Free
  4 Valchiria O.P. 
10 Dibaba 
  2 Hevin Boko  
  8 Viscarda Jet 
  5 Vanesia Ek 
  3 White Lightning 
  1 El Fitzgerald 
  6 Inga In Heaven
  7 Beautiful Bac.

RANKNING
   2 Maximus M.M. 
  3 Bottnas Fant. 
  6 Look Håleryd 
  7 Precious Lord 
12 Raja Piraya
  5 Eicas  
10 Digital Catapult 
  8 Jackpot Band  
  4 Betting Rebel  
11 Don’t Worry
  1 Au Gratin  
  9 Dream Weaver

RANKNING
  2 Zorro Kronos  
  4 Fille Am  
  8 Awaited
10 Selfie Brodde  
  7 Kid You Not 
  6 Allie Hanover 
11 Oh Lord  
  9 Foppa Sisu
  3 Headupdisplay 
  1 Västerbo Sky H. 
  5 Odds Indicator 
12 Johana Baker

RANKNING
  3 Who’s Who
  5 Von Wise As  
  2 Zack’s Zoomer  
  1 Voltaire Gifont 
  6 Lucifer Lane 
  7 Snowstorm H.

RANKNING
  6 Hankypanky P. 
  7 Mellby Glorious
  2 Asajj T.Dream 
  4 My Newt
  5 Ti Amo Face 
12 Real Caviar 
  8 Fairchild  
10 Passa  
  1 Mogas Sabrina  
11 Digital Class
  3 Line Select 
  9 Landing Gear

RANKNING
12 Reckless  
11 Springover 
  9 Global Undec. 
  6 Rocky Tilly 
  3 Zaffiro G.Z.O.
  1 Cesar F.C.
10 West Wing 
  8 Copimade  
  5 Dugur 
  2 Celinn Palema 
  4 Gold Twister 
  7 On the Dot

 WTIDSRANKEN: 12,7: 
8 Viscarda Jet. 13,3: 5 Vanesia Ek. 
13,5: 9 Mellby Free. 13,6: 3 White 
Lightning. 13,7: 7 Beautiful Bacardi.

 WTIDSRANKEN: 13,3: 
2 Maximus MM, 9 Dream Weaver. 
13,4: 5 Eicas. 13,5: 4 Betting Rebel, 
12 Raja Piraya. 13,7: 11 Don’t Worry.

 WTIDSRANKEN: 15,2: 4 Fille 
Am. 15,3: 8 Awaited. 15,4: 9 Foppa 
Sisu, 11 Oh Lord. 15,7: 12 Johana 
Baker. 16,0: 6 Allie Hanover.

 WTIDSRANKEN:  
11,4: 1 Voltaire Gifont.  
12,3: 3 Who’s Who.  
12,6: 7 Snowstorm Hanover.

 WTIDSRANKEN: 14,1: 
12 Real Caviar. 14,3: 4 My Newt. 
15,0: 9 Landing Gear. 15,1: 2 Asajj 
T Dream. 15,8: 1 Mogas Sabrina.

 WTIDSRANKEN: 13,6: 
12 Reckless. 14,2: 11 Springover. 
14,3: 9 Global Undecided. 14,6: 
7 On the Dot. 14,7: 1 Cesar FC.

V86
• SOLVALLA P˚ ONSDAG

9 MELLBY FREE (V86-1)
Har övertygat i två starter efter 
en vila och blir åter svårslagen.

TV˚
TROLIGA

ANDERS 
NILSSON

ESKIL
HELLBERG

Pietro Gubellini sitter bakom 
ett tänkbart skrällbud.

Reijo Liljendahl låter opti-
mistisk inför kvällens start.


