TRAVEXPERTENS TIPS
Av Olof Darius

V75-system (lopp 5–11)

Claes Boko.

Foto: KANAL 75

TVÅ BRA SPIKAR
I LURIG OMGÅNG
Det handlar om jackpot i samband med V75 här på
Axevalla denna lördag och det kan säkert bli en rätt så
hygglig utdelning till de som hittar alla sju vinnarna.
B.B.S.Sugarlight och Claes Boko är spikarna.
Det är för årstiden riktigt hyggliga V75-lopp och förhoppningen
är att inte kylan och vintern
återkommer under veckan, utan
att det går att tävla med valfri
balans.
Stoeliten och Gulddivisionen
är som vanligt loppen som innehåller de mest kända hästarna.
I Stoleliten blir starka och rejäla
Canaka B.F. säkert favorit, men
loppet ser jämnt och öppet ut,
så frågan är ändå om hon är en
bra spik.
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I Gulddivisionen lär Bath
Launcher bli favorit efter sina
fina insatser på slutet, men kommer han förbi hästar som Kash´s
Cantab och I Saw You från
start? Även här har vi nog att
göra med en sårbar favorit.
Omgångens kanske roligaste
lopp är klass II-racet (V75-4),
som innehåller massor av spännande hästar som är på väg upp.
Spikarna då? Ja, för mig känns
B.B.S.Sugarlight och Claes
Boko som hästarna att lita på.

6x1x5x6x3x6x1

3 240 rader – kostar 1 620 kr

RANKING

V75-1

V75-2

V75-3

V75-4

V75-5

V75-6

V75-7

Lopp 5
6 Canaka B.F.
10 Beatasine
2 Miss Sue V.
7 Photo Princess
5 Miss Beniss
9 True Advantage
3 Braås Palema
4 Circles
1 Love N´Hate
8 Olympic Image
11 Miss Shape
12 Bold And Fresh

Lopp 6
5 B.B.S.Sugarlight
7 Careful Victory
9 Global Navigator
12 Bear Beta
1 Key To Surprise
11 Quiteanotherstory
4 Lava Broline
10 Temperament
2 Quiz Lavec
8 Bam Bam V.
6 Mozart Töll
3 Mill Rotation

Lopp 7 – V5-1
6 Bath Launcher
3 Kash´s Cantab
10 Capello Bob
1 Hard Livin
4 I Saw You
11 Mr Vida
5 Bob Hope
9 Simb Ruby
2 Livi Barcelona
7 Speedy Gold
8 My Golden

Lopp 8 – V5-2
5 Send In The Clowns
4 On Track Piraya
9 Wingait Ida
11 Sundsholms Keynote
3 Lunatic Face
1 Quantum Le Monde
12 Askö Q.
7 Qualis Talis
10 Crazy Foot Mambo
6 Emil Run
8 Klöver Dam E.
2 Homerun

Lopp 9 – V5-3
6 Bear Glide
10 Working On A Dream
9 Bedas Chip
13 Lucky Angel Face
4 Miss Jägers
12 Thula Sana
11 Prima Donna
14 Fruitcake
2 Alcyone Love
8 Happy Casino
3 Feelgood Pellini
7 Hello Kitty
15 Top Model
5 Facette Cobra
1 Super Noddy

Lopp 10 – DD-1 – V5-4
4 Highspeed Call
1 Perfect Power
6 Red Adair Superb
8 Mr Pellegrino
7 Lucky Sec
12 Rocket Zet
10 Paparazzi
2 Icebear
11 Caddie Geisha
5 Veloz
9 My Ovi
3 Too Cool To Loose

Lopp 11 – DD-2 – V5-5
10 Claes Boko
5 Abborren
6 Gigant Slugger
4 Mad Image
7 Prada Secret
3 C.C.Seventy Five
1 Megamuscle
9 Lotus Elan
2 Belgrado
12 Quangaroo Zet
11 Famous Dream
8 Good As Princess

Analysen:
6 Canaka B.F. var fantastiskt fin vid sina segrar i slutet av fjolåret
och hon gick senast helt
okay i Gulddivisionen
mot bl a Noras Bean. Nu
möter hon bara ston.
10 Beatasine visade senast att hon går precis
lika bra bakifrån och den
här tioåringen fortsätter
på det vinnande spåret.
2 Miss Sue V. har inte
startat på tre månader,
vilket är ett minus, men
hon är i grunden lika bra
som någon annan här
och lär få en fin resa.

Analysen:
5 B.B.S.Sugarlight var
helt oroligt bra i senaste starten, då han i jänkarvagn för Peter Untersteiner bara krossade
allt motstånd. Svårslagen igen. 7 Careful Victory har övertygat stort
i ny regi och lär inte
vara sämreän senast på
Solvalla. Thomas Dalborg kommer att ladda
för fullt och i spets
säljer sig hästen dyrt.
9 Global Navigator
vann V75 på Jägersro
senast och var duktig,
men har fått bakspår nu.

Analysen:
6 Bath Launcher slog
några av dagens motståndare i Örebro helt
nyligen och har därefter
varit tvåa bakom Amaru
Boko i Guldfinalen på
Solvalla. Han är motiverad favorit här, men det
är inte säkert att han
får spets och då känns
han sårbar. 3 Kash´s
Cantab är ute över rätt
distans och har ett perfekt läge. Han är rask
ut, men får inte bli så
het som i Halmstad den
4/1. 10 Capello Bob
gynnas om det tempo.

Analysen:
5 Send In the Clowns
fick visserligen det kört
i halsen senast, men var
samtidigt smällfin och
går från klarhet till klarhet. Han är perfekt inne
på pengarna och har ett
vettigt spår. 4 On Track
Piraya känns som ett
ämne lite utöver det
vanliga och har nu två
lopp i kroppen efter
lång vila. Ett måste på
kupongen. 9 Wingait
Ida gick strålande bakom Perfect Cash och
Bear Glide senast. Hon
duger fint även här.

Analysen:
6 Bear Glide har inlett
med fyra segrar på sju
starter. Vid två av missarna har hon felat tidigt och nu senast föll
hon i flaggan i topp
mot Perfect Cash. Perfekt spår här och hästen att slå. 10 Working
On a Dream är ett kul
motbud. Hon var nästan osannolikt bra i sin
comeback nyligen och
har det loppet fört
fram henne ytterligare,
så duger hon här. 9 Bedas Chip fortsätter att
rada upp fina insatser.

Analysen:
4 Highspeed Call är
rask ut och får ses med
en hygglig chans att ta
ledningen här. Där bör
han ha en vettig chans.
I senaste loppet blev
tempot för tufft och
det är inget att säga
om att han då gav sig.
1 Perfect Power var
V75-tvåa bakom Twitter senast och har full
form, men riskerar att
bli över från start.
6 Red Adair Superb har
varit strålande på slutet och måste också han
streckas tidigt.

Analysen:
10 Claes Boko var stor
favorit senast på Solvalla, men fastnade rejält
från sitt innerspår och
fick aldrig fritt någon
gång. Han såg smällfin
ut och har ju tidigare visat att han klarar av att
vinna V75-lopp från
bakspår, så den här uppgiften känns vettig.
5 Abborren är oerhört
stark. Näst senast vann
hon från dödens och nu
senast var hon tvåa
bakom Mad Image från
samma position. 6 Gigant Slugger är duktig.

Dagens vinnare
B.B.S.Sugarlight (V75-2) svarade för en grym
uppvisning senast på Åby sedan Peter Untersteiner tipsat ägarna om lite förändringar. Den
här uppgiften ser mycket tilltalande ut och är
hästen lika bra som senast vinnar han nog igen.
10 Claes Boko (V75-7) hade all otur i världen
senast, då han satt hermetiskt fast från början
till slut. Han fullkomligt klättrade på sina konkurrenter till slut. Nu bör det bli snabb revansch.

V4-ranking och systemförslag

Dagens rysare

Övriga tips

Photo Princess (V75-1) kom aldrig till i det lopp
som Kaffir Face vann senast på Åby. Nu möter
hon bara ston och hon har tidigare visat att
hennes fina spurtstyrka kommer till sin rätt på
Axevallas långa upplopp. Blir det tempo på
loppet, gärna överpace, kan hon skrälla till.
Lunatic Face (V75-4) kommer garanterat att
bli väldigt underskattad här, men vi på Axevalla
vet hur bra han är och att han kan vara en
storskräll.

se sidan 11

V5-förslaget
Lopp 7–11
5x6x3x6x1
Rader
Kostnad

DD-förslaget
Lopp 10–11
DD-1
1,4,6,7,8,12
540 DD-2
10
540 kr Kombinationer
6 st

V3-förslaget
Lopp 11–13
V3-1
10
V3-2
9
V3-3 1,2,3,5,6,7,8,9,10
Rader
9

Tips övriga lopp
Lopp 12: 9 Diamond of Ace – 2 Ne Me Quitte Pas – 10 Fritiof Piraten.
Outs: 3 To And Fro.
Lopp 13: 7 Effie Marconi – 10 Texas Chili – 8 Alexandrie.
Outs: 2 Miss Ozzymede.
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INTERVJUER
– Bodrum Boko gick bra senast under just sadel. Det
var inte allra värsta motståndet som han mötte, men
han fick ta dödens 1 200 kvar och blev så pigg så han
tog över ledningen redan på sista bortre långsidan.
Hästen vann överlägset. Sjundespår är inte lika illa när
det kommer till monté som sulkylopp och han kan
öppna bra, men nu är motståndet klart tuffare, säger Fredrik Claesson.

LOPP

1

– Ultevis var bra vid segern näst senast, men felade
innan bilen släppte fältet senast. Det tog kusken helt
på sig. Hästen brukar aldrig vara osäker och det är bara
att köra från start med honom. Han är snabb ut, men
går lika bra bakifrån, säger Anna Forssell.
– Isac Roc har haft ett kort uppehåll, men tränat på
okej inför sin återkomst. Hästen kan en del i grunden, men loppet verkar innehålla några hyggliga hästar så kan han greja en placering bland
de tre främsta så är jag nöjd, säger Anton Sverre

LOPP
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– Stark Palema är mer stark än speedig än så länge,
därav det offensiva upplägget senast. Hästen höll bra
som trea och skall inte ha något emot täta starter. Hon
är ingen startraket, men befinner sig ju i alla fall i
andraspår direkt. Jag tror att hon ska räknas, säger Pär
Hedberg.
– Xena Tim är en trevlig individ och det var kul att hon fick vinna
senast, då det har strulat en hel del. Bland annat har vi fått operera
henne. Jag kan inte motståndet här, men hästen är som sagt inte så
tokig, säger Anna Forssell.
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– Valmy ledde ett amatörlopp som tyvärr blev avblåst i
sista kurvan på grund av en olycka härom veckan. Han
hade bergis vunnit det loppet. Han håller sin fina form
och är en allroundhäst, som går över alla distanser. Det
är definitivt ingen nackdel med 3140 meter, säger Anna
Forssell.
– Pampero tappade en hel del på en startgalopp senast, men gick
starkt över upploppet och blev trea. Kusken var riktigt nöjd. Nu är det
tuffare emot och ett besvärligt utgångsläge, men får han gå med i ryggar kan han vara trea-fyra, säger Kennet Glaas.
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– Love N'Hate gick helt okej i comebacken senast och
ska vara lite vassare med det loppet i kroppen. Därifrån
till att vinna i ett stoelitlopp som blev riktigt tufft är
det ett steg, men bland de tre-fyra främsta kan hon
vara, säger Tino Ärling.
– Miss Sue V. har tränat på bra hela vintern och det
har inte varit något fel på henne. Hon har dock bara gått på sandbanan
och i lugna farter, men varit redo ett tag. Det har dock funnits dåligt
med lopp så därför har det dröjt innan hon kommit ut. Läget blev ju
perfekt och hon tar säkert ledningen om kusken så vill, men jag misstänker att det kan bli ett snällt lopp så här i återkomsten. Hon har en
härlig löpskalle och är en riktig järnlady så trots avsaknaden av lopp
ska hon ses som en av de med chans i loppet, säger Pär Pergenius.
– Braås Palema vann ett lite rumphugget montélopp senast, men
gick i alla fall ärligt ifrån till slut och visade att hon verkligen ville
vinna. Nu är mycket tuffare emot och det blir väl svårt att upprepa
vinsten, men bra pengar kan det bli, säger Pär Hedberg.
– Miss Beniss galopperade till slut senast, men vi glömmer det loppet. Hästen är bra i ordning och kan öppna rejält från start. Får hon rätt
resa kan hon avsluta vasst och jag tror säkert att hon kan vara med där
framme, säger Clas-Göran Björkroth.
– Miss Shape gick helt okej i comebacken på Åby och travade framförallt väldigt bra. Det loppet ska föra henne ytterligare framåt, men
från elftespår mot riktigt bra hästar så känns uppgiften väl tuff, säger
Anton Sverre.

TRÄNARNAS KOMMENTARER INFÖR TÄVLINGARNA PÅ AXEVALLA
effekt hade jag inte ens vågat hoppas på. Det var imponerande och ja,
jag tycker att han är bra nog för att kunna vinna ett klass I-lopp, säger
Peter Untersteiner.
– Careful Victory blev sjuk efter första segerloppet och var därför
överraskande bra när han tog andra raka på Solvalla. Nu har det varit
lite smågrejer även efter den starten, men han är jobbad i tio dagar och
garanterat bättre än inför Solvallaloppet. 1640 meter är optimal distans och vad jag kan se så är det inga raketer innanför honom, så det
blir full laddning. Han kan öppna riktigt vasst. Jag måste vara optimist,
säger Thomas Dalborg.
– Quiteanotherstory har haft en paus efter V75-starten på just på
Axevalla. Allt verkar väl i träningen och med ett lopp i ryggar så brukar
hon spurta vasst, men jag blir överraskad om det räcker hela vägen
fram till seger efter paus, säger Tino Ärling.
– Hard Livin gick helt okej i comebacken senast. Nu blir
det två veckor mellan loppen vilket ska föra honom
framåt, men det var många startsnabba hästar med och
att hålla upp vinnarhålet som han hade senast kan bli
tufft. Hästen är väldigt bra i grunden, men svek under
fjolåret och innan han är jämnare i sina prestationer ligger jag lite lågt, säger Pär Pergenius.
– Kash´s Cantab har bra form för dagen och har lottats till ett bra
läge här. 1640 meter är perfekt åt honom och han kan ju dessutom
öppna snabbt. Han trivs i ledningen om han skulle komma dit. Jag tycket att han ska räknas, säger Ville Karhulahti.
– I Saw You var lite sjuk i samband med senaste starten och är väl
lite svårbedömd efter nästan två månaders tävlingsuppehåll. Han verkar
i alla fall fin igen och brukar inte behöva lopp i kroppen för att komma
igång. Spåret är bra och hästen kan öppna rejält, så får
vi se hur långt det räcker, säger Danne Jansson.

LOPP
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Tyvärr fick han ju på nytt
ett dåligt startspår, vilket
gör att vi måste ligga lågt. Hans
enda chans ligger väl i rejält överpace
Pernilla Engblom om Mr Vida (V75-3)

LOPP
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– Key To Surprise gick runt sina konkurrenter på ett
övertygande vis senast och visade härlig form. Han är
ojämnt startsnabb och det kan bli tufft att hålla ledningen från innerspår. Löser det sig på vägen tror jag
dock att han räcker en bit, säger Anton Sverre.
– Lava Broline avslutade bra senast utan att
komma nära en konkurrent som hade ryckt undan. Formen är god och
han bör kunna hamna vettigt till här även om han är lite ojämnt startsnabb. Motståndet är tuffare nu, men han gör säkert ett bra lopp, säger
Fredrik Claesson.
– B.B.S.Sugarlight hade jag föreslagit några ändringar på inför
senaste starten. De slog väl ut, men att det skulle ge sådan kraftig

LOPP
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– Bob Hope funkade inte på vinterbalans näst senast, men hängde
på fint i guldfinalen i lördags efter att ha fått en fin resa. Han blir nog
allt bättre för varje start han gör nu. Han är rask ut och har ett vettigt
spår, så han kan nog vara med långt framme, säger Clas-Göran
Björkroth.
– Baht Launcher släppte till Amaru Boko i lördags efter att ha snuvat densamme på ledningen. Han hakade på bra och visade god form.
Allra vassast är han när han kan tävla just barfota, men han gjort fina
lopp på skor dessförinnan så balansen är inte hela världen. Baht
Launcher är en riktig hedershäst och han kan dyka upp bland de tre
främsta på nytt, säger Anton Sverre.
– Capello Bob var jättefin senast. Han satt i tredje utvändigt, men
jag vill inte ge mig iväg när de stötte bakifrån 800 kvar utan satt kvar.
Chansen kom först sista 100 meterna och han sköt till riktigt vasst.
Hästen går ofta bra med täta starter och jag tror på en stark insats,
säger Stefan Persson.
– Mr Vida spurtade vasst som trea bakom Bath Launcher och Hard
Livin senast, så formen finns där verkligen. Men tyvärr fick han ju på
nytt ett dåligt startspår, vilket gör att vi måste ligga lågt. Hans enda
chans ligger väl i rejält överpace, säger Pernilla Engblom.
– Lunatic Face verkar jättebra för dagen och det ska bli
riktigt spännande att se vad han kan uträtta i V75. Jag
tror utan tvekan att han har kapacitet för att räcka. Nu
senast kändes han ånyo stabil och fin, men vid en tempominskning varvet kvar, så klev han upp i en konkurrents sulky och felade. Ett olycksfall i arbetet. 2640
meter ser vi som ett plus och från spår tre ska han i alla fall få en
hygglig position, säger Katarina Aurell.
– On Track Piraya har kommit tillbaka jättebra efter sjukdom och
operation. Det rör sig om en väldigt kapabel häst som har mycket
pengar att tjäna framöver bara han får vara frisk och fräsch. Jag tror
att han är med och gör upp om segern, säger Anton Sverre.
– Send In the Clowns har varit mycket fin i två raka segerlopp och
efteråt har allt bara verkat fint i jobben. 2640 meter hanterade han
ju fint senast, så det är inga problem. Jag tror inte att han är sämre

LOPP
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än någon annan här och med rätt resa, antingen ett rygglopp eller
ledningen, så ska han ha hygglig vinstchans, säger Kennet Glaas.
– Qualis Talis körde jag senast och det var en fin häst, men kanske
valde jag ett lite för offensivt upplägg då. 2640 meter är optimalt och
jag tror att det är en häst som duger i klassen även i V75. Han känns
dock inte som någon snabbstartare, säger Thomas Dalborg.
– Wingait Ida har gått jättebra på sistone. Distansen är ny för hennes del och ett frågetecken, men håller hon sig bara lugn så tror jag
den ska gå bra. Tanken är att skifta från ett helstängt till öppet huvudlag nu för att hålla henne just lugnare. Formen sitter där och med ett
lopp i ryggar spurtar hon vasst, säger Stefan Persson.
– Miss Jägers betedde sig inte bra i volten senast, utan
felade direkt. Hon är lite speciell av sig och nu ska vi
prova att ta bort tungbandet och istället sätta dit en
kindstropp. Spåret är inte bra, men jag hoppas att hon
går iväg, även om det ganska säkert blir en lugn start.
Hästen är bra för klassen när hon är på humör och är
inte helt golvad i felfritt lopp, säger Kennet Glaas.
– Bear Glide är en förnuftig och fin häst, som bör kunna öppna bra
från sitt springspår. Jag tycker att hon är på väg uppåt och insatsen
senast, som tvåa bakom Perfect Cash, var klart positiv. Får hon ett bra
lopp ska hon kunna sluta i striden, säger Clas-Göran Björkroth.
– Hello Kitty gav ett bra intryck vid segern på Åby nyligen. Det var
såklart lite enklare emot det gången, men hästen har i alla fall ett fint
utgångsläge här och ska kunna få en fbra position. Jag vågar ändå inte
spänna bågen för högt, säger Anna Forssell.
– Working On A Dream var jättebra i comebacken i fredags och ska
knappast vara sämre med det loppet i kroppen. Det ser ut att vara
någon bra på startvolten, men Working On A Dream gör i princip aldrig
en dålig insats och totalt sett verkar inte loppet värre än att hon ska
ses med vinstchans, säger Fredrik Claesson.
– Prima Donna vann ju ett liknande lopp under V75-dagen strax
före nyår. Hon är bäst bakifrån, så utgångsläget bekymrar mig inte.
Däremot underpresterade hon nu senast och det var lite oroande. Men
samtidigt var det fel distans och även fel tempo den gången. Det måste
klaffa rejält för att hon ska kunna räcka och i första hand är det väl bra
pengar som är målet, säger Thomas Dalborg.
– Lucky Angel Face skulle kanske ha hållit undan från ledningen
senast för att få högsta betyg, men samtidigt var banan lite krävande
och det blev en hygglig öppning. Jag tycker inte att hon är sämre bakifrån bara hon får vettiga ryggar att gå i. Stämmer det tar hon många i
spurten, säger Anton Sverre.

LOPP
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– Perfect Power gick rejält sista 700 meterna senast
och svarade för en stark insats. Innerspår är jag nöjd
med, men jag tror det blir svårt att hålla upp ledningen
även om han öppnat riktigt bra vissa dagar. Formen sitter där, säger Peter Untersteiner.
– Icebear behövde loppet i kroppen senast, men jag
tycker likväl att han stod för en bra insats. Hästen är jämn och säker
och de springer inte ifrån honom. Inga ändringar är planerade och jag
tror han kan ta en placering bland de tre främsta, säger Carl-Otto
Göransson.
– Red Adair Superb har gått jättebra i tre raka starter och håller
strålande form. Jänkarvagn har det varit i de två senaste starterna och
det har gjort en extra växel. Hästen har som sagt knallform och jag tror
att han är en av de som gör upp om segern, säger Anton Sverre.
– Caddie Geisha har gjort bra lopp hela tiden sedan hon kom till
oss. En riktigt mysig och rejäl häst. Spåret är såklart inte bra, men hon
hade ju exakt samma utgångsläge när hon var tvåa i V75 den 28
december. Hon har mött tuffa hästar varje gång och kan mycket väl
vara tvåa-trea igen om det klaffar, säger Danne Jansson.
– Rocket Zet gick helt okej i lördags. Sprinterdistans är dock inte
optimalt för hans del och när han därtill fick spår tolv så blir det till att
jaga en så bra peng som möjligt, säger Pär Pergenius.

LOPP
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– Belgrado har fått två lopp i kroppen efter lång frånvaro och ser fin ut i jobben. Det är en mycket bra häst i
grunden, men det är svårbedömt om han kan räcka i
V75 redan nu. Han har i alla fall fått ett perfekt startspår och är ju snabb ut. Det är inte omöjligt att han körs
i ledningen om han kommer dit, säger Anna Forssell.
– C.C.Seventy Five spurtade jättebra senast till andraplatsen och
hade tussarna oryckta ur sina öron. Det var ett bra formbesked och
från ett fint utgångsläge så är han med och slåss om platsplaceringarna, säger Anton Sverre.
– Mad Image är rask ut och från ett fjärdespår blir det ett offensivt

LOPP
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upplägg. Får jag ledningen så kör jag nog där. Han har ju slagit Abborren och Claes Boko tidigare, dock satt den sistnämnde fast med massor
kvar senat. Claes Boko ska vara favorit här, men bakom denne så räknas Mad Image, säger Thomas Dalborg.
– Abborren har gjort två riktigt bra lopp i dödens på sistone. Det är
en tuff märr, som klarar tuffa upplägg. Det är alltid svårt i
Silverdivisionen, men hon har ju tidigare visat att hon kan matcha de
här hästarna, så jag tror nog att hon ska stå sig gott igen. Hon är ju
ingen startraket, men tål som sagt att gå den tuffa vägen, säger ClasGöran Björkroth.
– Prada Secret gick jättebra i lördags. Det strulade från start och
han tappade 20 meter; därefter var det inget tempo, men likväl spurtade han bra. Nu fick vi dåligt läge på nytt och det blir tufft att vinna,
men jag tror att han kommer leverera över upploppet igen, säger
Stefan Persson.
– Good As Princess har som så många gånger tidigare fått ett
dåligt utgångsläge. Hon är inte så startsnabb så det är inte hela världen, men det är klart att man gärna tagit något annat spår. Hon satt
fast med sparade krafter i lördags och håller god form, men att vinna
blir svårt, säger Fredrik Claesson.
– Lotus Elan gick bra som trea från dödens i ett lopp som Air
Gunner vann i Eskilstuna senast. Han har bra form nu och ett niondespår behöver inte vara fel. Han har startat ofta på 1640 meter på slutet, men går lika bra på medeldistans, säger Ville Karhulahti.
– Claes Boko blev över från start senast och fick tyvärr aldrig se
dagens ljus. Han gick i mål med rubbet sparat och kändes överlag
betydligt bättre än gången innan på Åby. Det är en bra insats att vänta
här och han är den av våra två hästar i loppet som har bäst chans,
säger Ville Karhulahti.
– Famous Dream gick hela vägen in till mål i lördags efter att ha
gjort grovjobbet själv sista 800 meterna. Gången innan var hon riktigt
kaxig när hon gick i ledningen och det kändes som att hon växte en
klass i den positionen. Ett fint sto, men att vinna silverdivsionen från
bakspår känns som en tuff uppgift, säger Peter Untersteiner.
– Quangaroo Zet galopperade efter 50 meter i comebacken då det
gick lite för fort. Han gick okej i skymundan och ska gå framåt med loppet i kroppen. Barfotakörning är han direkt beroende av så jag hoppas
banan tillåter det. Från tolftespår känns uppgiften hopplös, säger Pär
Pergenius.
– Ne Me Quitte Pas gick bra på Solvalla i första starten
för oss. Senast var han sämre, men inte trött i mål utan
mest seg i sitt uppträdande. Då tävlade han med skor
och brodd, men nu blir det barfota igen om banan tilllåter vilket är ett plus. Rapporterna säger att han har
varit hetsig tidigare, men hos oss har han faktiskt varit
lite seg så det kan bli aktuellt med något form av stängt huvudlag nu.
Vid laddning kan han öppna bra och hästen ska ses med vinstchans,
säger Fredrik Claesson.
– Jan Palema var positiv senast och kändes lite mer alert än tidigare. Jag tror att gamlingen är lite på gång, men från ett trist startspår
här får vi nog ändå vara nöjda med pengar, säger Katarina Aurell.
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– Pine Katrina tränar väldigt bra, men har inte löpt upp
till den nivån i lopp. Innan bättring får att skönja så får
vi ligga lågt, säger Anton Sverre.
– Dear Daniel galopperade i första kurvan senast på
Åby. Hästen är bättre än sin resultatrad, men har tyvärr
en förmåga att krångla till det för sig. I första hand
gäller det att han sköter sig här, säger Anna Forssell.
– Alexandrie är inte så tokig, det är ju för övrigt en lillasyster till
Uranium. Hon kan vara lite speciell i starten, då jag är nöjd med att hon
fick ett snällt spår. Som sagt, det är en rätt fin häst, som jag tycker ska
ha bättre chans än Dear Daniel här, säger Anna Forssell.
– Macahan Loss fick inte till det heller senast och kusken hade
ingen direkt förklaring till varför han hoppade i sista sväng. Han liksom
bara släpper grejerna och struntar i det. Vi tror inte att det är några fel
på honom, så han får fortsätta att starta. Men den här gången får vi av
naturliga skäl ligga lågt, säger Kennet Glaas.
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Det måste klaffa rejält för
att hon ska kunna räcka
Thomas Dahlborg om Prima Donna (V75-5)
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