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Flera om budet – trots få
HHInteHheltH

givetHvemHsomH
vinnerHtrotsH
attHdetHärHfåH
hästarHsomH
tävlar.HJagHtrorH
mestHpåHJohanH
UntersteinersH
4 Dear 
Friend.HHonHmatcharHdessaHhästarH
utanHproblemHochHlärHvaraHännuH
vassareHmedHettHloppHiHkroppen.HÄrH
snabbHutHmenHdetHkanHbliHtufftHattH
kommaHtillHspets.HDärHsitterHnogHHHHHHHHHH
1 Bugatti BrickHiHkraftHavHbästaH
läget.HDenHsenareHlärHhållaHemotH
länge.H7 Wild LoveHärHenHhårding.

Norska gästen mosar allt
 H6 Iggy B.R.H

ärHinteHsnabbH
utHmenHdestoH
bättreHöverH
upploppet.H
KommerHattH
gynnasHavHattH
manHfårHhaH
körspöHiHloppH
ochHkanH
mycketHvälH
krossaHallt!HHHHH
3 Surf’n TurfH
ärHsnabbHbakomHbilenHochHkanHstickaH
tillHledningen,HutmanasHsäkertHrejältH
avH5 Pine Muscle.H2 Odds Indicator 
kanHbliHfarligHiHspurten.

V75-1� 2 140 meter, auto V75-2� 2 140 meter, auto

Stefan�Melander: Fransmännen bjuder 
inte på något – Goop radar upp bedrifter
Drömmen om en svenskfödd häst i världens 
tuffaste travlopp fick ett trist uppvaknande.

Vi får nöja oss med svenskfött bakom Prix 
d’Amerique-favoriten.

Travsveriges blickar riktades motHParisHiHsöndagsH
närHvåraHtvåHsvenskföddaHhoppHinförHåretsHPrixH
d’AmeriqueHskulleHtaHchansenHattHdirektkvalifi-
ceraHsigHtillHvärdensHtuffasteHtravlopp.HMenHdröm-
menHstannadeHjustHvidHenHdrömHochHviHfickHänHenH
gångHseHhurHtufftHdetHärHattHlyckasHnereHpåHVincen-
nes.HEnHpåminnelseHöverHhurHbraHGigant NeosH
prestationerHdärnereHegentligenHvarHpåHsinHtid.

Maharajah-kopianHWho’s WhoHfickHenHtufftH
resaHiHfemåringsloppetHTenorHduHBauneHochHvarH
tidigtHslagen.

FörHConrad Lugauers Campo BahiaHvarH
förlustenHiHfyraåringsloppetHCriteriumHContinen-
talHförsmädlig.HHästenHgalopperadeHiHledningenHpåH
vägHinHpåHupploppetHmedHstorfavoritenHFace Time 
BourbonHjagande.HNaturligtvisHsyndHförHallaH
svenskarHutomHBjörn GoopH–HsomHkördeHkonkur-
renten.

MmM Hur loppet hade slutat för Campo Bahia utan 
galopp är svårt att säga.
MenHjagHkanHinteHbliHannatHänHruskigtHimpone-

radHavHsegrandeHFace Time Bourbon.HAttHkunnaH
avslutaHpåHdetHsättHhästenHgörHtrotsHdetHtempoH
loppetHgårHiHklararHfåHhästar.HDåHhästenHärHungHochH
gåvilligHärHhanHminHgivnaHfavoritHiHvinternsHupp-
lagaHavHPrixHd’Amerique.HH

Ska jag vara heltHärligHkännsHåretsHupp-
lagaHavHvärldensHtuffasteHloppHtunnareHänH
påHlänge.HFörHbortsettHFaceHTimeHBourbon,H
BaziresHstjärnaHDavidson du PontHochH
femårigeHExcellent,HsomHimponeradeH
stortHvidHsegernHiHTenorHduHBauneHiHsön-
dags,HsåHvimlarHdetHinteHdirektHavHpoten-
tiellaHsegerkandidater.

AttHDaniel RedénHplockarHutH
PropulsionHpåHlördagHärHnogHdärförH
ingenHöverraskningHförHerHsomH
brukarHföljaHminHspalt,HredanHförH
tvåHveckorHsedanHskrevHjagHattHjagH
troddeHviHskulleHfåHseHProppenHiHParisH
sistaHhelgenHiHjanuari.

JagHförstodHattHDanielHhadeHdetHiHbak-
fickanHdåHövrigaHmotståndareHverkligenH
inteHharHimponerat.

FransmännenHvillHinteHattHPropulsionH

kommer.HEgentligenHvillHdeHinteHattHnågonHavH
svenskHkommerH–HomHviHinteHåkerHpåHtorsk.

DärförHärHdetHävenHstenhårtHiHloppenHochHdeH
bjuderHinteHpåHnågot.HAvstängningenHavHungeH
Rikard N SkoglundHpåHhelaHåttaHdagarHförHenH
småsakHärHettHsättHattHvisaHdet.

MmM Att vi får svensk kusk bakom Prix d’Amerique-
favoriten är bara det en bedrift.
FörHdetHärHverkligenHinteHallaHsomHgillarHattHenH

utlänningHkommerHochHroffarHåtHsigHavHdeHbästaH
styrningarnaH–HdärförHärHBjörnHGoopsHfranskaH
framgångarHenHstörreHprestationHänHvadHmångaH
förstår.

BådaHstorloppsvinnarna,HFaceHTimeHBourbonH
ochHExcellent,HavslutadeHiH05-tempoHöverHupplop-
pet.HDetHimponeradeHstortHpåHmig.

ImponerarHgörHävenHdeHfranskaHtv-sändning-
arnaHdärHmanHfårHtaHdelHavHdenHinformationen.

IHSverigeHtarHviHbortHalltHnärHupploppetHnalkasH
ochHdetHroligaHbörjar.HH

SjälvklartHärHävenHettHParisäventyrHmåletHförH
vårHegenHMilligan’s School.

MenHdetHärHingenHidéHattHstartaHomHmanHinteHharH
enHhästHsomHärH100HprocentHiHformHochHmedHenH
månadHkvarHkanHfortfarandeHmycketHhända.

MmM Men förhoppningsvis får vi ett positivt 
besked i guldfinalen under annandagen.

MmM Och vilka läckra  lopp vi får se under vinter-
meetinget på Vincennes.

Tänk om vi kundeHfåHenHliknandeHbanaHiHSverigeH–H
vadHdetHkundeHgöraHförHtravintresset.

DetHvoreHnågotHattHönskaHavHtomten.
RedanHnuHpåHsöndagHgårHnästaHB-loppH

iHParisHdärHmanHkanHsamlaHpoängHtillHenH
startplatsHiHdetHstoraHslaget.

KollarHmanHdenHpreliminäraHanmäl-
ningslistanHverkarHdetHvaraHsammaH
gamlaHgängHsomHvillHstartaHigen.HMedH
ettHundantag.HFredrik WallinHspän-
nerHbågenHmedHsittHfyraårsstoHActiva-
ted.HOchHvisstHvoreHdetHläckertHomHhonH
blevHåretsHsvenskföddaHdeltagare!

JagHtrorHdäremotHingenHavHdessaH
skrämmerHRedénHattHändraHsinaHplaner.

MmM Men jag förstår verkligen inte att 
Solvalla inte tar efter själva konceptet till 
elitloppet.

MmM Och inrättar en kvalserie som kan 
höja elitloppstemperaturen på nationala-
renan.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Bugatti Brick, J. Kontio 16%
– Alla V75-hästarna har precis tränat 
(söndag lunch) och det verkar bra 
med alla. Bugatti Brick har tränat helt 
normalt och jag var nöjd med hennes 
spurt senast. Hon är väldigt snabb ut 
och det är nog fördel henne av mina 
med tanke på spåret. Jag gör inga 
stora ändringar på mina hästar i 
omgången och det är svårt att säga 
vilken typ av skoning det blir innan 
man sett banan. Vilken typ av skor, 
vinterskor eller sommarskor, är 
viktigare än huvudlag och vagn, säger 
Timo Nurmos. 

2 Ultra Bright , E. Adielsson 15%
– Troligtvis trampade hon på någon-
ting på Åby som hon reagerade på. 
Hon gick ju barfota och det var en 
väldigt regnig och rätt så hård bana 
den dagen. Efter att ha blivit ompyss-
lad hemma gick det problemet över 
ganska fort och efter det har hon 
känts jättefin. Spåret är bra och hon 
borde hur som helst få ett passande 
lopp. Wild Love ser ut att vara värst 
emot och det kan vara spännande 
med ny kusk, säger Fredrik Persson.

3 Jeepster, O. Kylin Blom 2%
Snabb ut och sista starten i livet! Gör 
säkert ett bra lopp men tufft att slå 
de bästa här.

4 Dear Friend, J. Untersteiner 23%
– Vi hade kollat in ett lopp i Frank-
rike för henne men det blev inte så 
av olika anledningar. Hon har jobbat 
bra hela tiden och var fin senast. 
Vann ett enklare lopp då och 
fungerar bra med skorna på. Inget 
kommer att ändras och vad gäller 
laddning eller ej avgörs det när star-
ten går, säger Johan Untersteiner.

5 Hevin Boko, R. N Skoglund 6%
– Hevin Boko är inte så snabb ut men 
en stark och rejäl häst som fick en 
liten paus efter senast. Det verkar bra 
nu men hon är säkert inte helt på 
topp redan till den här starten. Får 
hoppas på tempo, menar Timo 
Nurmos.

6 Gloria Web, Ö. Kihlström 8%
– Hon har haft en paus och lär inte 
vara på topp redan nu men det här 
loppet kan säkert hjälpa henne dit. 
Hon kommer säkert att göra ett bra 
lopp på nytt, säger Timo Nurmos. 

7 Wild Love, K. Oscarsson 30%
– Hon var fin senast och visades att 
skobalansen inte var något negativt. 
Spåret gör inte så mycket i hennes 
fall och att det bara är sju hästar med 
i fältet är positivt, hon öppnar lite 
bättre med spår lite längre ut. Även 
om jag har respekt för några av 
motståndarna har jag goda förhopp-
ningar om att vi ska slåss om segern 
igen. Möjligen en liten annan balans 
bara, säger Kevin Oscarsson.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Italiano Boko, Ö. Kihlström 5%
– Jag tycker att han har gått jämna 
och fina lopp. Nu är det finaler och 
tufft emot, men vi fick läget. Kanske 
kan vara trea eller fyra. Han jobbar 
på precis som han ska och det är inga 
ändringar då han fungerar fint, säger 
Roger Walmann.

2 Odds Indicator, U. Ohlsson 13%
– Han gjorde ett riktigt bra lopp på en 
svår bana senast, man ska tänka på 
att de sprang inte så mycket snab-
bare i Gulddivisionen den dagen. Han 
ska gå framåt med loppen och jag 
räknar med bra form och läget blev ju 
också perfekt. Vi har förhoppningar 
om att han ska slåss om segern och 
det lutar åt debut med jänkarvagn nu, 
säger Alexander Nilsson.

3 Surf’n Turf, T. Jansson 20%
Uttalar sig Stefan ”Tarzan” Melander 
om i sin krönika här intill.

4 Echo Gamble, U. Eriksson 4%
Kan en del och spännande ändringar.

5 Pine Muscle, B. Goop 15%
– Tycker att han var klart godkänd 
senast, det blev speedkörning till slut 
och det passar inte  ännu då han är 
mera stark. Nu fick han ett bra läge 
och skulle han hitta till ledningen så 
duger han bra i klassen. Den hetare 
av våra, säger Anton Sverre i stallet.

6 Iggy B.R., M. T. Gundersen 26%
– Vann ju säkert senast på Bjerke 
och var fin. Efter det har vi haft det 
här loppet som mål och det ska bli 
kul att testa honom i finaler på 
Solvalla. Det brukar vara tufft och 
man ska tänka på att han bara är tre 
år, men samtidigt är han riktigt bra 
häst med många starka sidor. Vi 
kommer att vara lite offensiva från 
start och med ett bra lopp tror vi på 
en platschans i alla fall. Inget ändras, 
säger Geir Vegard Gundersen.

7 Accolade, K. Eriksson 1%
– Han tappade fyrtio meter från 
början i Norge och gick starkt sedan, 
jag tror inte att han är mycket sämre 
än Iggy B.R. i alla fall. Skulle han 
slinka ner i en vettig position tror jag 
att inte att min häst är helt borta, 
men han kan även göra ett topplopp 
och bli femma, det är så små margi-
naler på V75. Jag tycker att han är 
bäst med ett lopp på rulle och hoppas 
på hårt tempo, säger Eric Martinsson.

8 Imagine Boko, R. Bergh 6%
– Han var riktigt fin när han vann på 
Jägersro. Senast var han inte lika bra 
och jag vet inte om det var skorna 
som spelade in. Nu fick han inget 
vidare läge och jag tror att det blir 
svårt att vinna loppet härifrån, säger 
Oskar Florhed i stallet.

9 Jesper Trot, A. Zackrisson 1%
Bra form men svårt vinna.

10 Tiger Journey, J. Kontio 1%
Borde få svårt att runda alla.

11 Inspector, C. J. Jepson 6%
– Han håller jättebra form och 
insatsen på Åby går inte att klaga på. 
Men han har fått ett besvärligt läge 
och det behövs mycket tur om man 
ska vinna en final härifrån, säger 
Anton Sverre i stallet.

12 Cyrano de B., P. Lennartsson 2%
– Han har gjort det bra och han har 
kämpat fint och gick jättebra senast 
från spets på ett svårhanterat 
underlag. Han har mest joggat efter. 
Tufft läge nu och det går inte att tro 
på seger, snällt upplägg gäller. Vanlig 
vagn nu, säger Per Lennartsson.

RANKNING
  4 Dear Friend
  1 Bugatti Brick
  7 Wild Love
  2 Ultra Bright
  5 Hevin Boko
  6 Gloria Web
   3 Jeepster

RANKNING
  6 Iggy B.R.
  3 Surf’n Turf
  2 Odds Indicator
  5 Pine Muscle
11 Inspector
  8 Imagine Boko
  4 Echo Gamble
12 Cyrano de B.
  1 Italiano Boko
  7 Accolade
   9 Jesper Trot
10 Tiger Journey

 WTIDSRANKEN: 13,1: 2 Ultra 
Bright. 13,5: 5 Hevin Boko, 7 Wild Love. 
13,9: 1 Bugatti Brick. 14,1: 4 Dear Friend

 WTIDSRANKEN: 14,3: 3 Surf’n 
Turf. 14,5: 2 Odds Indicator, 8 Imagine 
Boko. 14,6: 1 Italiano Boko.

V75�P˚�SOLVALLA
•�TIPS�&�ANALYSER�MED�JONAS�NOREEN

Stefan  
Melander
sport 
@expressen.se

TRAV

3 Surf N’Turf (V75-2, tor) 1234123412341234

�”Hästen är bra i ordning, vi tränande 
idag och han känns ruggigt fin. Utan att 
kunna motståndet tycker jag att han borde 
räknas med chans. Vi kör troligen med 
USA-sulky och från det fina läget troligen 
även med helstängt huvudlag.
4 Evaluate (V75-6, tor) 1234123412341234

�”Hästen blev tempotorsk senast och 
alldeles för het starten innan. Men formen 
är fin och faktum är att jag inte tycker han 
är borta om det löser sig här. Han fick 
bästa läget av våra och borde räknas med 
chans. USA-sulky och öppet huvudlag.

8 Milligan’s School (V75-6, tor) 1234123412341234

�”Formen är fortsatt på topp och allt 
verkar bra inför den här starten. Från ett 
bättre läge hade jag nog gett honom fem 
getingar men spår åtta på Solvalla är tufft, 
bilen kör för sakta så det är bäddat för 
strul. USA-sulky och öppet huvudlag.
11 Disco Volante (V75-6, tor) 123412341234

�”Hästen har riktigt bra form men från 
det här läget blir det svårt. Även om hästen 
har blivit bättre bakifrån med åren så krävs 
det att det löser sig från det här utgångslä-
get för att kunna blanda sig i striden. 
USA-sulky och öppet huvudlag.

2 Snowstorm Hanover (V75-3, lör) 123412341234

�”Han är strulig av sig men om han 
trampar iväg har han fått ett drömläge här. 
Rår normalt inte på Propulsion men ett 
tvillingbud bakom denne tycker jag att han 
är. Eventuellt kör vi med USA-sulky och 
skygglappar den här gången.
6 Sideslip (V75-6, lör) 1234123412341234

�”Hon har inte vunnit ännu men jag 
tycker inte att det är en oärlig häst. Hon är 
förnuftig och jag tror första segern inte är 
långt borta. Är ovan volt men fick ett bra 
spår och ska räknas med chans. Vi kör 
med svensk sulky och öppet huvudlag.

TARZANS�HÆSTAR�–�GETINGBETYG�INFØR�VECKANS�V75

7 Wild Love kan utmana. Foto: TR BILD 

BJØRN ÆR SVENSKHOPPET

VINNARE. Björn Goop och Face Time Bourbon vann Criterium Continental. Foto: GERARD FORNI
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Svårslagen om det blir tät
HHOmH4 Esprit 

SisuHkommerH
tillHledningenH
tidigtHärHdetHenH
mycketHbraH
chans.HKanHbliH
släpptHditHavHHH
5 Victor A.U. 
ellerHkanskeHHHH
1 Sevilla?HHHHHHH
2 Hazard 
BokoHladdasH
nogHinteHmenH
kanHöverraskaHiHspurten.HÖrjanH
KihlströmHochH9 Hawk CliffH
gynnasHavHtempoHochHekipagetHlärH
återigenHkommaHmedHenHstarkHspurt.

Ledning runt om att vänta?
 H3 Seismic 

WaveHärH
snabbHbakomH
bilenHmenH
ävenH1 Muscle 
LaneHkanH
öppna.HJagH
skulleHändåHbliH
förvånadHomH
KenHEcceH
bråkarHmedH
favoriten...HHHHHH
11 Giant 
ShadowHvinnerHvarjeHgångHochHskaH
räknasHtrotsHspåret.HMenHstrukenH
efterHsenast.H4 Indra’s SecretHserH
vassHutHiHnyHregiHochHärHstark.

Starkast i långa loppet...
HHDetHhärH

loppetHavgörsH
inteHavHvemH
somHtarH
ledningen.H
FrånHtilläggH
kanskeH3 
Pyrolator kanH
sittaHiHtätenH
tidigt?HSkulleH
7 MarrakeshHskötaHsigHochHfungeraH
kanHhanHövertaHliteHsenare.HMenH
kännsHjuHväldigtHsvårbedömdHmedH
tankeHpåHallaHgalopper.HMInHvinnareH
9 Antonio TrotHärHpålitligHochH
kommerHfrånHenHstarkHinsats.HMångaH
attHrundaHmenHenHvettigHchans.

Tippas trots svårt läge
 H1 Stepping 

SpaceboyHvarH
vassHiHcome-
backenHochH
harHdetHloppetH
sattHsigHrättHärH
hanHiHstridenH
igen.HSnabbHutH
ochHmanH
kommerHinteH
attHsläppaHtillH
någon,HsåHHHHHHHHH
2 Global TrustworthyHbordeHfåH
svarHomHspets.H8 Milligan’s SchholH
harHhärligHinställningHtillHsittHjobbH
ochHskaHräknasHtrotsHspåret.HHanH
kanHgåHrejältHtillHslut.H

Första Goop på tipsettan!
HHEnHfinHfinalH

avslutar.HJagH
ärHinneHpåHattH
enHfelfriHHHHHHHHHHHH
2 Global 
Winner harH
störstHchansH
attHvinna.HVassH
spurtHsenastH
ochHförstaH
gångenHmedH
BjörnHGoopH
bakomHsig.HHHHHH
5 Night BroddeHkanHnogHkommaHtillH
ledningenHomHinteH1 Cobbys Oli-
fantHharHandraHplaner.H12 Man At 
Work hoppasHpåHkörning.

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

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Sevilla, J. Lövgren 5%
– Han har gått jättebra i de två 
senaste starterna och formen är 
nästan så bra den kan vara. Sevilla 
har lärt sig att öppna bättre och 
borde få en bra resa den här gången. 
Även om det brukar vara tufft i 
finalerna så tror jag att han har bra 
chans att kriga om segern. Inget nytt, 
säger Bernardo Grasso i stallet.

2 Hazard Boko, P. Lennartsson 4%
– Jag vet inte varför han galopperade 
senast. Han var fin i värmningen och 
första varvet men runt sista säng 
började han ”rulla” och det gick inte 
att hålla i. Allt normalt efter och vi får 
göra ett nytt försök. Bra spår men det 
är någon snabb med, spets kan bli 
svårt att ta. Men steg ett är att han 
fungerar, men kapacitet finns för 
tätplats, meddelar Per Lennartsson.

3 Ginny Weasley, R. Bergh 2%
– Hon fick äntligen vinna senast 
sedan det löst sig perfekt i loppet. 
Man måste ju köra lite på chans med 
henne och läget är passande. Formen 
är oförändrat fin och med ett bra lopp 
kan hon vara ett platsbud. Hon har ju 
inga problem med att tävla med skor, 
säger Oskar Florhed i stallet.

4 Esprit Sisu, E. Adielsson 59%
– Gjorde ett okej lopp senast men 
var inte lika vass som i starterna 
före. Han kändes lite sliten och vi 
fräschade upp honom. Nu känns 
han som vanligt i jobb igen och jag 
räknar med en normal insats här. 
Från det här läget provar vi framåt 
direkt och med rätt resa slutar han 
långt framme, säger Svante Båth.

5 Victor A.U., U. Ohlsson 3%
– Har hysterisk form för dagen och 
gör toppinsatser varje gång. Det finns 
inget som tyder på att formen skulle 
vara på retur men det är däremot ett 
minus att han måste gå med skor och 
han hade även gärna sett att distan-
sen vore kortare. Han är kvick ut och 
skulle vi hitta ned till sargen direkt då 
tror jag att han kan vara med och 
göra upp om en plats, säger tränare 
Svante Båth.

6 J.H.Mannerheim, J. Untersteiner 2%
– Han kämpade på fint i V75 senast 
och håller formen av jobben att döma. 
Han kommer att gå precis som senast 
och jag tycker att mina hästar i loppet 
är jämna, löpningen kommer att 
avgöra, säger Johan Untersteiner.

7 Niky Flax, P. Untersteiner 1%
– Han fick fel resa senast men har 
annars gjort det bra en längre tid. Det 
verkar som vanligt med honom i 
jobben och inget kommer att ändras, 
säger Johan Untersteiner.

8 Thunder Peak, K. Ecce 1%
– Han vann från dödens senast och 
kändes riktigt bra. Hästen trivs med 
Ken Ecce och skulle det lösa sig 
kanske han kan vara trea-fyra i bästa 
fall, säger Steen Juul.

9 Hawk Cliff, Ö. Kihlström 14%
– Han kommer till start med toppform 
och gick bra senast på kort distans. 
Han kommer säkert att klara sig i 
guld över lite längre distanser i alla 
fall. Det kommer att krävas en del tur 
från spåret, säger Timo Nurmos.

10 Flash Håleryd, C. J. Jepson 0%
Jagar en liten peng.

11 Martin de Bos, M. Forss 8%
Vass i spurten, ska passas!

12 Digger Lord, R. N Skoglund 0%
Känns bortlottad.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Muscle Lane, K. Ecce 3%
– Vann säkert senast och har inte 
behövt gå i botten vid segrarna på 
slutet. Jag håller honom högt, men 
Nurmos och Goops hästar är riktigt 
bra och jag har stor respekt för 
dessa. Men vi hade i alla fall tur med 
spårlottningen och han borde ha bra 
chans att sluta topp tre åtminstone, 
säger Steen Juul.

2 Eclipse Am, A. Kolgjini 1%
Stark och tuff, kanske jänkarvagn?

3 Seismic Wave, Ö. Kihlström 59%
– Det här är en fin häst som spur-
tade bra till seger senast. Han är 
riktigt snabb ut om kusken laddar 
och han jobbar på bra hemma med 
skor, så det oroar inte. Hoppas han 
är där framme, säger Timo Nurmos. 

4 Indra’s Secret, R. Bergh 10%
– Indra’s Secret har gjort allting rätt 
sedan hon kom till oss och vi har väl 
inte sett botten i henne ännu. Jag 
tror att medeldistans kommer att 
fungera fint och även om det är det 
tuffaste loppet hittills för henne går 
det inte att känna sig slagen på 
förhand, säger Oskar Florhed i stallet.

5 Velasquez Gar, K. Oscarsson 4%
– Han gör det bra hela tiden och ser 
ut att hålla formen av träningen att 
döma. Men det blev en väldigt hård 
final och vi får nog vara nöjda med en 
skaplig peng den här gången. Han 
kan öppna skapligt men inte tillräck-
ligt snabbt för att ta ledningen, säger 
Kevin Oscarsson.

6 No Limit Royalty, U. Ohlsson 1%
Intressant med ny kusk, max plats?

7 Franklin Face, E. Adielsson 1%
– Han känns väldigt fin i jobben efter 
förra loppet. Han blåste till ledningen 
senast och höll undan på en kanske 
inte helt passande distans. Han har 
hamnat en bit för långt ut men vi 
måste ladda för position. Han kan 
vara gynnad av att få löpa i ryggar 
någon gång. Det kan bli så att vi kör 
med ett norskt huvudlag. Gick 15/1 
600 meter i tisdags på Jägerso och 
var jättefin, säger Lars I Nilsson.

8 Eldorado Mearas, P. Untersteiner 0%
– Han har verkligen fin form men 
samtidigt ett dåligt läge mot riktigt 
bra hästar. Hade han kommit loss 
tidigare senast kunde det ha blivit 
seger kanske. Det ser svårt ut på 
torsdag, han är en häst som ska 
smygas så läget är inte bra. Och så är 
det tufft emot. Jag ligger lågt och 
inget ska ändras, säger Peter Unter-
steiner.

9 Beartime, R. N Skoglund 2%
Fin senast men värre uppgift nu.

10 Ribaude, C. J. Jepson 1%
– Gjorde ett bra lopp på V75 i Gävle 
senast och visade att han duger bra i 
klassen. Men då var det barfota och 
nu är det skotvång och vi sticker inte 
under stol med att det är ett minus 
för Ribaude. Kan han vara någon-
stans mellan trea och femma är det 
bra, säger Anton Sverre i stallet.

11 Giant Shadow, B. Goop 18%
– Giant Shadow blev struken för en 
lättare febersläng nyligen, men han 
känns fin i träningen och jag tror inte 
att han ska ha tappat något. Även om 
det är några bra emot så tror jag att 
han kommer att göra en bra insats 
och då har han också bra chans, 
säger Anton Sverre i stallet.

12 Hurricane River, T. Uhrberg 0%
Får svårt att runda alla.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Steve Bull, M. Forss 0%
– Han håller hygglig form. Han hann 
inte riktigt med senast och det är 
passande distans nu. Men det är för 
hårt emot och han är ute på djupt 
vatten. Inget för spelarna och det blir 
inga direkta ändringar att tala om så 
jag ligger sammantaget väldigt lågt, 
säger Mats L Andersson.

2 Sir Armani, E. Adielsson 1%
Kan öppna bra men har knappast 
något med segerstriden att göra. 
Hoppas på en liten slant.
3 160 m:

3 Pyrolator, C.J. Jepson 2%
– Han känns fin. Det har strulat lite 
på slutet och han hade kunnat haft 
bättre placeringar i de två senaste 
loppen. Han trivs på distansen och 
jag vill gärna köra honom på inner-
spår, men de på startvolten vill jag 
förstås gärna förbi först. Har han en 
bra dag blir jag inte förvånad om 
Pyrolator dyker upp bland de tre 
främsta och han är ganska okänslig 
för underlag så det oroar inte, säger 
Dick S Jansson.

4 Lisa Will, B. Goop 1%
Rätt så stark men är ute på djupt 
vatten. Det här blir svårt att lösa till 
och med för Björn Goop...
3 180 m:

5 Remarkable Feet, J. Westholm 3%
– Det har strulat hela året men han 
var inne på banan i fredags och gick 
ett jobb efter 1.19/2 600 meter. Han 
kändes riktigt fin. Hästen har hög 
kapacitet och jag tror inte att han är 
helt borta från striden. Banunderla-
get spelar ingen roll för hans del, 
säger Jimmy Dahlman i stallet.

6 Lövdala Principito, E. Leo 14%
– Han mår hur bra som helst. Han 
gick ett jobb inne på banan nyligen 
och det var precis som vanligt. Han 
var bra senast, gick ett rejält slutvarv. 
Bra med bara nio hästar för oss och 
distansen passar, likaså enkelvolt. 
Han borde gå iväg. Felfri borde han 
vara med och slåss om det. Det kan 
bli en fast huva nu, säger Jessica 
Simpsson.

7 Marrakesh, J. Kontio 28%
– Han hoppades senast, banan var 
hård och det passade inte honom 
med vinterskor på den banan. Han 
värmde annars bra inför loppet och 
han tränar som han ska hemma, så 
inget nytt där. Vi får se vilken balans 
det blir nu, sommarskor hade varit ett 
plus för hans del. Han är lite svårbe-
dömd ändå men kapabel om han 
tävlar på topp på torsdag, tycker 
Timo Nurmos. 
3 200 m:

8 Sir Henry P.Hill, R. N Skoglund 12%
– Han känns fin men galopperade 
senast men ska hålla bra form ändå. 
Han borde kunna gå ett bra lopp men 
det kan säkert bli tufft att ta in tillägg 
på vår andra häst i loppet som det ser 
ut. Han gör säkert ett bra lopp och 
dyker upp en bit framme, säger 
Jimmy Dahlman i stallet.
3 220 m:

9 Antonio Trot, Ö. Kihlström 39%
– Han är väldigt stark och tuff och 
jobbade som han skulle i söndags. 
Han gillar lång distans men det är 
mycket tillägg, samtidigt är det ett 
litet fält. Hoppas att han räknas där 
framme. Om Marrakesh är på topp 
kan det vara svårt att ta 40 meter 
men det är ju lite svårt att säga i 
dagsläget, säger Timo Nurmos.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Stepping Spaceboy, S. Söderkvist 20%
– Han känns jättefin i jobben och har 
tagit loppet på rätt sätt. Jag är minst 
lika nöjd med min häst nu som jag var 
inför comebacken. Siktet är inställt 
på att försvara ledningen och sedan 
köra där så länge det bara går. Jag 
måste tro på en bra chans igen. Skor 
runt om gick bra senast och det blir 
samma utrustning; blinkers, jänkar-
vagn och rycktussar, säger tränare 
Admir Zukanovic.

2 Global Trustworthy, J. Kontio 17%
– Han var bra senast tycker jag, 
banan passade inte honom och så 
kom vinnaren långt ut i banan så han 
såg den inte tror jag. Han går bra 
även bakifrån men får ofta spets då 
han är snabb ut. Allt är väl i jobben, 
säger Timo Nurmos.

3 Ragazzo da Sopra, C. J. Jepson 4%
– Han felade i första svängen senast 
och det var nog banan som spelade in 
för har brukar inte göra så. Formen är 
okej och läget är bra. Får han ett bra 
lopp i den främre träffen ska han 
kunna tjäna en fin slant, säger Anton 
Sverre i stallet.

4 Evaluate, Ö. Kihlström 4%
Uttalar sig Stefan ”Tarzan” Melander 
om i sin krönika här intill.

5 Mr Golden Quick, M. A Djuse 2%
– Han var fin senast även om han 
inte fick med sig några pengar. Vi kör 
med open eye-huvudlag och jänkar-
vagn igen, men på torsdag borde vi 
kunna ta bort brodden från skorna 
och läget är bättre än senast. Han 
brukar kunna gå bra på Solvalla och 
jag tror att han är med bland de 
tre-fyra, säger Mika Haapakangas.

6 Reckless, B. Goop 2%
– Han har bättre form än vad raden 
visar och skulle det klaffa är det inte 
omöjligt att han dyker upp bland de 
tre främsta. Han gjorde ett bra lopp 
senast och det är ett plus att Björn 
kör honom, han brukar få bäst fart på 
honom, säger Anton Sverre i stallet.

7 Eldorado B., T. Jansson 1%
– Han gick bra i skymundan senast 
faktiskt, han hade spår elva och jag 
smög bara och han gick fort till slut. 
Något fel på formen är det verkligen 
inte. Nu har vi återigen ett svårt spår 
och det går inte att vara optimist här. 
Vi får ta det vi får helt enkelt, säger 
Torbjörn Jansson. 

8 Milligan’s School, U. Eriksson 30%
Uttalar sig Stefan ”Tarzan” Melan-
der om i sin krönika här intill.

9 Digital Ink, R. Bergh 13%
– Han ser fortsatt bra ut och ska 
hålla samma form som han haft i de 
senaste starterna och det är verkli-
gen hans årstid nu. Läget är vi nöjda 
med och vi hoppas att det blir lite 
körning i loppet, då kan han dyka upp 
långt framme igen. Så helt borta ska 
han väl inte vara, tror Oskar Florhed i 
stallet.

10 Elian Web, J. Soronen 7%
– Han var inte som bäst senast och 
det var mycket som inte passade den 
dagen. Vi glömmer det och tror på en 
bättre insats nu. Han jobbar på bra 
men synd på läget då han är snabb 
från start. Men vi tror på en bra 
insats i alla fall och det blir inga 
ändringar till den här starten, säger 
Katja Melkko.

11 Disco Volante, U. Ohlsson 1%
Uttalar sig Stefan ”Tarzan” Melander 
om i sin krönika här intill.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Cobbys Olifant, T. Uhrberg 6%
Öppnar bra från början och kusken 
kan nog välja taktik. Tänkbar rysare.

2 Global Winner, B. Goop 21%
– Spurtade bra senast och håller 
mycket fin form. Han har ofta svåra 
spår men nu blev det bra och det är 
tacksamt. Han är inte osäker men 
lite känslig i munnen bara så vi 
hoppas att det ska fungera även 
denna gången. Han är säkert där 
framme, tror Timo Nurmos. 

3 Magic Cash, J. Kontio 20%
– Magic Cash är stark så det hade 
passat bra med lite längre distans, 
men han klarar även två varv har han 
bevisat förut också. Inte så snabb ut 
men stark som sagt och han kan 
säkert vara med långt framme, säger 
Timo Nurmos. 

4 Kennedy, A. Kolgjini 2%
Stark herre som får hoppas på ett 
högt tempo. Behöver inte vara helt 
avsågad men främst är det chans till 
en plats.

5 Night Brodde, M. Elias 15%
– Han håller bra form och det är lika 
bra i jobben efter senast. Fint läge 
och han är snabb ut så han ska 
räknas med chans, det blir en spän-
nande final. Inget kommer att ändras 
på våra hästar i loppet, säger Markus 
Waldmüller i stallet.

6 Empire Garbo, E. Adielsson 2%
– Gör bra lopp varje gång och det var 
roligt att han senast även fick vinna 
på rikstoton. Allt verkar bra även 
efteråt och jag räknar med att formen 
är fortsatt på topp. Normalt så får 
han svårt att vinna mot de här 
hästarna men med rätt resa kan han 
mycket väl hänga med till en plats, 
säger Svante Båth.

7 Chapuy, Å. Lindblom 1%
– Chapuy har vi siktat mot detta lopp 
ett tag och han jobbar bra. Vi måste 
prova framåt från start och trots hårt 
motstånd tycker jag att han är en 
platsluring. Hästen är som bekant 
rejält snabb ut, säger Åke Lindblom.

8 Lexington Hall, R. N Skoglund 1%
– Han fick ett svårt spår igen, han 
har ofta dåliga lägen och det är 
tråkigt. Det blir säkert tufft att vinna 
men han kommer att gå bra och 
formen sitter där som det känns, 
säger Timo Nurmos.  

9 Golden Dream M.E., N. Braekken 1%
Norsk gäst som har fart men det är 
ändå hårt att begära seger med tanke 
på motståndet. Kan vara trea-fyra om 
det stämmer.

10 Harran Boko, C. Lugauer 14%
– Han ska inte tävla så tätt så det är 
en planerad paus som han har fått. 
Han har gått provlopp i förra veckan 
och var då jättefin på en 12-tid. Han 
går även även bakifrån och vi hoppas 
att det klaffar, då är han i striden, tror 
Markus Waldmüller i stallet.

11 Ad Hoc, T. Jansson 1%
Bra i grunden och ska inte räknas 
bort helt och hållet. Kan vara en rejäl 
skräll om det flyter på.

12 Man At Work, Ö. Kihlström 15%
– Det var som det var senast men 
hästen gick ett starkt lopp. Håller 
formen av jobben att döma. Han har 
ofta dåliga spår och så även nu. Men 
han är där framme ofta ändå, han är 
duktig och i jättebra form som sagt. 
Jag tror att vi fortsätter med vanlig 
vagn när han fungerat så pass bra, 
säger Timo Nurmos. 
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