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 V75-1

Nå er planen at han går sko-
løs bak, noe som er et pluss
Petri Puro om 10 Maestro Crowe

«
– 1 LA MOSS ble det feil for i årsdebuten. Han var gikk uten sko 
og ble sårbeint. Nå blir det sko. Gikk skoløs i de fleste startene i 
fjor, men jeg tror ikke det skal bety så mye at han går med sko. 
Vanlig vogn som han pleier. Jeg tror han skal takle distansen, for 
han har alltid vært sterk. Står spennende til. Taktikken får vi se 
an. Møter noen gode konkurrenter bak på tillegg, men jeg synes 
han er aktuell på fire, fem hester, sier Gøran Antonsen. 

– 2 RED LOVE VICI var uheldig ved galoppen på Sørlandet sist, 
da han måtte korrigeres litt. Han virker veldig på hugget i trening 
og vi har ventet litt på dette løpet hvor han står perfekt inne 
grunnlagsmessig. Han er en sterk type som har fordel av distan-
sen. Byr seg som kjent klart best til i front, så det er teten og et 
jevnt tempo som gjelder. Siden får vi se hvor lenge det holder. 
Går som vanlig med amerikanervogn. Han er meldt skoløs foran, 
men det blir muligens sko rundt om, uten at det har særlig be-
tydning, sier Ole Bjørn Hoppestad. 

– 3 GITAN DE TOUCHYVON har fordel av den lange distansen 
og går alltid gode løp. Voltestart er ingen fordel, men jeg håper 
at vi får loset han feilfritt. Jeg har respekt for konkurrentene, 
men jeg tror han vil hevde seg bra. Denne gang blir det skoløs 
fram, ellers ingen endringer, sier Jörgen Westholm. 

– 4 DARK NIGHT S.E. har stor fordel av distansen. Normalt er 
han bra ut, og jeg synes han går fine løp hele tiden. Det blir som 
han bruker å gå. Åpent hodelag, skoløs fremme og vanlig vogn, 
sier Kjetil Helgestad.  

  – 5 CURIE kommer ut etter pause uten at det har vært noe galt. 
Hun har trent på fint i vinter og har gått tre banejobb. Det er en 
dyktig hest som har fordel av distansen, men det er tøft imot her. 
Vi smyger med og er fornøyd med en premie. Ingen endringer, 
skoløs og vanlig vogn på volte, sier Erik Bergløf. 

– 6 BARBARIAN DIVISION har stor fordel av distansen. Han har 
ikke gått så mange løp på slutten, og trenger kanskje noen løp i 
kroppen. Står dessuten litt dårlig inne grunnlagsmessig, men er 
veldig distansesterk. Helstengt hodelag, skoløs fremme denne 
gangen, gikk med sko sist og vanlig vogn, forteller Kjetil Helge-
stad.

– 7 CAMBRIA han sliter litt med travet. Har vært hos vete-
rinæren siden forrige start. Han går og slår seg på et bakbein, 
og var Ikke helt på topp. Gikk et banejobb på 1.17.5/2600 
meter nå i uken. Det kan bli tøft å slå Maestro Crowe, som er 
en av Sveriges beste stayere. Han er meldt skoløs bak, men 
jeg vet ikke om han har høver til det. Skal uansett gå så lett 
som mulig, så går ikke det blir det et par lette turbosko som 
er lette aluminiumssko. Skoløs bak er en klar fordel. I tillegg 
blir det draskylapper, som han har gått med èn gang før, sist 
på Åby, men da dro jeg det aldri, så det er en veksel til, sier 
Tomas Dalborg.

– 8 BARA DU CHENE har bra form. Han stresser seg opp før 
start, og sist galopperte han før bilen slapp. Han reparerte meget 
bra, men det er slik han er. Det spiller ingen rolle om det er volte 
eller auto, så galopprisikoen er der. Har stor fordel av distansen, 
for han er sterk og går helt til mål. Kommer ut med åpent hode-
lag, sko og vanlig vogn, sier Bengt Berg.

– 9 IAN B.R. var meget bra til annen bak Falcon Eye sist. Kjem-
pebra form og passende distanse. Det er imidlertid stor galopp-
fare med voltestart. Feilfritt tror jeg han skal hevde seg godt, 
selv om det er mange gode konkurrenter her. Kommer til å gå 
optimalt med amerikanervogn og uten sko, sier Ole Johan Østre. 

– 10 MAESTRO CROWE var god i seiersløpet sist. Jeg skulle 
gjerne ha startet han en gang i mellomtiden, men det har ikke 
vært noen passende oppgaver. Han skal få en tempoøkt på 
tirsdag. Alt virker normalt i trening. Han var raskere fra start 
sist. Er veldig sterk på distansen. Jeg er litt usikker på hvor-
dan han takler svingene. Mulig det blir sidestang eller mur-
phyblender. Ellers blir det vanlig draskylapper. Han har gått 
med sko de siste gangene, men nå er planen at han går skoløs 
bak, noe som er et pluss. Vanlig vogn, sier Petri Puro.

– 11 PARK VIEW kommer ut på en uvant distanse, men det tror 
jeg ikke byr på problemer. Han er ukomplisert og gjør alltid sitt 
beste. Formen pleier å komme med varmen. Det blir nok tøft å 
vinne, men jeg tror på en fin innsats. Han gikk med sko på alle 
fire sist. Nå går han uten framsko som han pleier. Det blir hel-
stengt hodelag. Kusken avgjør hvilken vogn han går med, sier 
Erik Killingmo.

– 12 FLASH TEEMER var ikke på topp sist, men gikk OK, men det 
var ikke noe ekstra. Han skal smyge med, men han drar fordel av 
distansen. Får han bare gå på innerspor i det lengste, avslutter 
han raskt. Klarer seg fint uten pisken, og skal gå med åpent ho-
delag, sko og vanlig vogn, sier Petter Karlsson.

– 13 AMAZING WARRIOR er i flott form og det er en meget 
bra hest. Voltestart er et pluss og det samme er stayerdistanse. 
Jeg har ikke sett så mye på motstanden, men håper å kjempe i 
toppen. Han går alltid med sko. Regner med at det blir amerika-
nervogn som i de siste startene, sier Iikka Nurmonen. 

– 14 ORACLE TILE gjorde et veldig sterkt løp sist og travet 08,8 
siste 500 meter. Distansen takler han, baneprofilen er ikke noe 
problem og sporet kunne ikke blitt bedre. Han tåler å gå siste 
800 meter i tredjespor og har fordel av langt oppløp. Det blir 
amerikanervogn fra dette sporet. Sko og så blir det drahette og 
propper for første gang. Han går med fast hette med kopper inni, 
så det kan gi veldig god effekt. Jeg vil legge litt bomull nederst 
for at det ikke skal bli for voldsomt. Jeg har seiersambisjoner, sier 
Kristian Malmin.

– 15 ROYAL BABY kommer ut etter vinterpause. Det har ikke 
vært noe galt. Hun trener fint og er bedre enn raden, men det 
er tøft fra 40 meter første gang ut. I første rekke en premie som 
gjelder. Ingen endringer, amerikanervogn og sko, sier Morten 
Andersen. 
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 V75-2

Amerikanervogn for første 
gang
Oskar Berglund om 2 Open Sky

«
– 1 WHAT A WINNER trodde jeg kunne være en hest for år-
gangsløpene i fjor, men fikk problemer med magen i sommer. 
Det bedret seg heldigvis i løpet av høsten og nå i vinter har han 
tatt store steg og begynner å slå ut i full blomst. Hesten er hyg-
gelig ut fra start. Jeg opplever at han er best med rygger, men 
Jepson får ta seg av taktikken. Reisen bør gå fint og fraværet 
av pisk skal ikke ha noe å si, da han kjemper ærlig. Ellers gjør vi 
ingen endringer med tanke på vogn, balanse eller hodelag. Det 
blir som tidligere murphyblender på høyre og «can’t see back» 
på venstre, sier Peter L. Johansson.

– 2 OPEN SKY holder jeg høyt og han er ubeseiret feilfri i min 
regi. Sist var han ikke på topp, men trener fint opp mot dette 
løpet. Sporet ble perfekt, og han er rask ut. I den andre star-
ten for meg, ble det galopp bak bilen, men det var kun et uhell. 
Han har bra svingteknikk, men er litt umoden og fraværet av 
pisk er neppe noe pluss, men samtidig har vi en dyktig kusk. 
Det blir skoløs bak denne gang, som er den beste balansen for 
å gjøre hesten mest mulig stabil. Helstengt hodelag og første 
gang med drapropper. I tillegg blir det amerikanervogn for 
første gang. Han er litt upålitelig, som du kan lese ut av raden 
og det viktigste er at han fungerer, men vi tar turen med klare 
ambisjoner og han er fin å reise med, sier Oscar Berglund. 

  – 3 FIGHTER VANG går gode løp, utvikler seg fint og blir stadig 
bedre. Det er opp en klasse motstandsmessig, men han står fint 
til og er kjapp ut. Han går fra alle posisjoner og er ikke avhengig 
av tet. Jeg tror på en bra innsats og en brukbar vinnersjanse. De 
siste gangene har han gått med sko på alle fire. Nå river vi av 
bakskoene. Åpent hodelag, sier Bo Westergaard.

– 4 LUCCA har trent bra i vinter og gikk 1.18/2100 meter for to 
uker siden på fint vis, så han er godt forberedt. Han hadde mye 
dårlige spor i fjor og møtte gode hester. Femteplassen i kriteriet 
var hans beste prestasjon. Jeg synes løpet ser tøft ut, særlig de 
svenske hestene, så jeg synes det er vanskelig å plassere han. 
Han er bra fra start, så jeg vil være med i kamp om de beste po-
sisjonene. Helstengt hodelag, skoløs foran og amerikanervogn, 
sier Eirik Høitomt. 

– 5 FALCON avsluttet solid sist og er i veldig bra form, men kan 
være litt av og på underveis. Sporet ble greit, han er vel litt over 
middels fra start. Svingene bør ikke være noe problem og det 
lange oppløpet er en fordel. Vi reiser som optimister med tan-
ke på en av de bedre plasseringene. Ingen endringer, skoløs og 
amerikanervogn, sier Geir Ufs. 

– 6 DIFFICULT WAYS var bra sist og går stadig gode løp. Vi har 
ventet litt på denne oppgaven. Jeg kan ikke vurdere den uten-
landske motstanden, men hun har vunnet veldig enkelt i de siste 
startene. Hun er flegmatisk og gjør ikke mer enn hun må. Tror 
hun kan gå 1.13,5-1.14 på en normal bane. Uten at jeg kjenner 
en del av konkurrentene, har jeg selvsagt tro på henne igjen. In-
gen endringer, amerikanervogn og skoløs foran, sier Erik Skofs-
rud.  

– 7 STÅLE går gode løp hver gang. Sporet kunne gjerne vært 
lenger inn, men vi må bare være med fra start og se hva som 
skjer. Vi letter ham ganske mye i balansen til denne starten og 
endrer også litt på hodelaget med litt mindre i ørene. Normalt 
gjør han et bra løp igjen, men han går opp en klasse og er litt 
vanskelig å plassere. Forøvrig amerikanervogn som vanlig, sier 
Lars Fredrik Kolle. 

– 8 LET ME GO avsluttet solid på Bjerke sist og har vært bra to 
ganger etter pause. Sporet ble dog trist og det blir veldig sjanse-
artet herfra. I første rekke premie som gjelder fra disse forutset-
ningene. Ingen endringer, sko og vanlig vogn, sier Ole Standahl. 

– 9 VELTEN SWAROVSKI har jeg hatt siden desember. Han 
har vært på bane tre ganger og gått 14,5/1600m som fortest. 
Det gjorde han sist torsdag på Bjerke på en veldig fin måte. 
Han har vært litt bedagelig i løpene, så vi testet han med hel-
stengt hodelag, noe han skal gå med lørdag. Da er neppe fra-
vær av pisk noe problem. Det er en sterk type som kommer til 
å prøves i lenger løp etterhvert. Jeg kan ikke alle de svenske 
hestene, men jeg vil si han er blant de klart beste av de nor-
ske. Det blir amerikanervogn som han gikk med på Axevalla 
da han gikk tredjespor i en runde og vant på 13,6a/2140, etter 
hva jeg har sett av løpene hans fra tidligere. Så blir det skoløs 
bak. Jeg er spent og tror på en god prestasjon direkte, sier 
Kim Pedersen. 

– 10 GLOBAL BODYGUARD var bra med litt krefter spart på 
Axevalla sist. Han går gode løp hele veien. Siden han er så star-
trask hadde vi selvsagt håpet på framspor, men han går bra bak-
fra også, det blir bare mer sjanseartet. Han er bra for klassen og 
løser det seg noenlunde regner jeg med han skal være med der 
fremme et sted. Det blir eventuelt vanlig vogn denne gang, men 
det spiller ikke så stor rolle. Ellers sko rundt om som vanlig, sier 
Håkan K Persson. 

– 11 MAS CREDIT har vært strøket en gang grunnet en sårska-
de, men alt er i orden nå. Jeg synes egentlig han var veldig bra 
sist, men det ble et veldig tøft opplegg etter pause. Han virker 
i hvert fall til å ha tatt løpet fint. Han har gjerne gått sine beste 
løp fra tet og dødens, men er på den annen side ikke prøvd så 
mye bakfra. Han er veldig allround. Tror han kommer til å preste-
re bra, så får vi se hvor langt det rekker. Går som han pleier 
med vanlig vogn, mens det eventuelt blir skoløs foran. Forøvrig 
blir det høyst sannsynlig drapropper for første gang i min regi, 
med andre ord for første gang på flere år, sier Sofia Bergstrøm 
Andersson.  

– 12 EN CANDY TILL er i fin form, men sporet er ikke bra. Hes-
ten er best i tet, så det blir vanskelig herfra. Har gått med sko 
og vanlig vogn de siste gangene. Tror det blir skoløs og ameri-
kanervogn nå. Har kun gått skoløs én gang tidligere, sier Iikka 
Nurmonen.

 V75-3 • V5-1

Gikk med sko sist, denne gang 
blir det skoløs rundt om. Det 
er et klart pluss for ham
Josefine Eilertsen om 14 Odd Herakles

«

– 1 JÆRVINN S.K. står interessant til. Er veldig rask fra start og 
kan lede lenge. Vinner ikke, men en tredjeplass er ikke umulig. 
Klart best om han kan gå skoløs framme, så det blir nok det eller 
skoløs på alle fire, tror Ole Johan Østre. 

– 2 REIME KONGEN ble det feil for sist, så glem det. Med et 
fint ryggløp, så er formen bra. Han slår ikke de to-tre beste her, 
men han kan være blant de fem beste. Sko og vanlig modi, sier 
Kristian Malmin.

  – 3 KOLBU KÆSJ avsluttet fint i kulissene sist og holder bra 
form, men det er knallhardt imot her. Vi starter for å herde ham, 
samtidig som det var litt dårlig med løp. Får han premie er det 
veldig bra. Ingen endringer, sier Finn Holmen. 

– 4 ALSAKER PUMBAA fikk det verste sporet for ham. Galopp-
faren er veldig stor. Han er i form, noe prestasjonen sist viste. 
Det er få løp for tiden, så håper på en premie her. Går skoløs og 
i vanlig modi, sier Monica Einarsen. 

– 5 NORDBY FRØY greide seg bra i sitt første møte med de al-
ler beste sist. Galoppen var et arbeidsuhell. Han er normalt helt 
travsikker. Nå står han tjue meter bedre til i forhold til flere av 
konkurrentene. Drømmen er rygg på Todin. Da kan han henge 
med til en god premie. Nest sist gikk han med jernsko rundt om. 
Sist gikk han skoløs på alle fire. Nå blir det baksko siden han 
ødela litt av hovveggen sist, sier Per Ludvig Nilsen.

– 6 TODIN satt fast med alt igjen sist. Kusken trodde han had-
de vunnet med åpning. Todin er kjapp ut, trakk et flott spor 
og kjøres for tet. Vi har seiersambisjoner, og uansett opplegg 
bør han ende blant de tre. Nest sist gikk han med sko. Nå går 
han som han pleier uten sko og i amerikanervogn med åpent 
hodelag, sier Erik Killingmo.

– 8 BRENNE BANKER holder formen, selv om det ble galopp sist. 
Han står veldig vanskelig til her og må kjøres på sjanse. Er han 
blant de fem beste, er det bra. Skoløs foran og vanlig modi, sier 
Frode Hamre.

– 9 STENSVIK MARTIN han fikk et fint løp sist, og burde vært 
litt bedre. Han ga seg litt til slutt. Nå er han tøft ute. Han står 
på 20 meter mot hester han normalt står på strek med, så en 
god premie er bra. Han trenger et fint løp mot disse, men det er 
ikke så veldig mange som tar ham på en speed. Draskylapper og 
ørehette. Jeg har meldt ham skoløs fremme, men om banen blir 
fin, er det mulig at jeg rykker alle fire skoene, sier Erik Løkken.

– 10 ULSRUD TEA holder sin fine form, men jeg tror det blir van-
skelig å vinne fra tillegg mot så mange gode hester. Tar hun siste 
trippelplassen, så er det bra. Svein Ove Wassberg skal på galla 
i Bergen, så det blir ny kusk. Han er dyktig, men det er en fordel 
å kjenne henne, så jeg er spent. Skoløs framme, draskylapper og 
amerikanervogn som alltid, sier Anita Wergeland. 

– 11 SØNDRE JERKELD har stått på stallen i omlag tre måneder, 
som i fjor vinter. Han virker fin i trening og har gått 1.26/2000 
meter på en veldig fin måte. Helsa har vært bra og jeg føler han 
er godt forberedt. Når det er sagt har han ingen enkel oppgave 
med tillegg, trangt spor og mange hester å runde, men han har 
tunge avslutninger. Håper han skal være god nok til en trippel-
plass, men da må det klaffe med tempo og rette rygger. Går som 
vanlig med sko og amerikanervogn, sier Pål Buer.   

– 12 STUMNE FYR fikk ikke sjansen før rett før mål sist og da 
gikk det veldig fort, så formen er det ingen fare med. Står dog 
veldig tøft inne i løpet, så jeg tror det blir tøft å være blant de tre. 
Sko, vanlig modi og åpent hodelag nå, sier Eirik Høitomt. 

– 13 EMIL MOLLYN gikk sitt beste løp for oss sist med stor fart 
inn i mål. Han virket helt rå i trening mandag, så han blir bare 
bedre. Når det er sagt, så møter han to hester han ikke slår i 
Odd Herakles og Todin og det store siktemålet er Meyer’n om 
14 dager. Derfor blir det et løp på sjanse igjen. Det vil si at han 
ikke blir med i tredjespor 1200 igjen, men kjører siste 500-600 
meter. Jeg blir ikke overrasket om han er tredjehest i mål. Sko, 
helstengt og amerikanervogn igjen, sier Stian Hallenstvedt hos 
stall Thor Borg. 

– 14 ODD HERAKLES har tatt Bjerke-løpet perfekt. Han var 
mye piggere når jeg kjørte intervaller med han lørdag. Han 
går kun hjemme fram til løpet nå, da vi har perfekte forhold 
og det er kort tid mellom. Han er ikke i toppform, men på vei 
dit og ganske sikkert enda bedre enn sist, da det ble veldig 
greit og egentlig perfekt etter lang pause. Det er en mye tøf-
fere oppgave nå, men han er god på voltestart og har trukket 
det beste sporet han kunne få. Jeg legger meg ikke opp i tak-
tikken, men er ganske sikker på at Tom Erik vil være med fra 
start. Det ligger vel i korta at det kan bli posisjonen utvendig. 
Det er ikke noe problem for han. Vi har selvsagt tro på at han 
kan vinne igjen, selv om respekten for tillegg og gode kon-
kurrenter er der. Amerikanervogn og draskylapper som alltid. 
Gikk med sko sist, denne gang blir det skoløs rundt om. Det er 
et klart pluss for ham, sier Josefine Eilertsen.
 
– 15 TROLL SOLEN står iskaldt til her og er fort 30 meter bak 
Odd Herakles ut av første sving. Da blir det vanskelig å være 
topp tre. Formen er bra og det blir skoløs foran og amerikaner-
vogn igjen, sier Frode Hamre.

 V75-4 • V5-2

Jeg synes hun var fantastisk 
bra med en sterk avslutning
Tommy B. Andersson om 6 Bahama Passion

«
– 1 GRAND PRINCESS føler jeg er litt bedre enn de siste starte-
ne. Nå kommer hun ut i hoppeløp med perfekte forutsetninger. 
Jeg ser ikke bort i fra at vi vil prøve å lede så lenge det går, om 
hun kommer seg greit avgårde fra start, noe jeg tror. Det er gode 
hester på tillegg, men tillegg er vanskelig i store felt. Det blir 
amerikanervogn og skoløs balanse igjen, så setter jeg på drasky-
lapper for første gang på to måneder. Det kan være spennende, 
sier Åsbjørn Tengsareid. 

– 2 WAY TO GO var bra etter pause sist og går stadig fine løp. 
Om hun skulle nå teten kjører vi nok gjerne der. Formen er bra, 
men jeg kan ikke vurdere motstanden. Det blir nok skoløs foran 
nå kontra sko sist. Ellers vanlig vogn som hun pleier, sier Ole 
Standahl. 

– 3 SOLAR WIND tapte kun for gode Racing Brodda i sin siste 
start og det er ingen skam. I trening virker hun veldig fin. For 
første gang i min regi blir det skoløs på alle fire. Det blir også 
amerikanervogn. Kusken får bestemme taktikken, men hun er 
rask fra start. Fraværet av pisk bekymrer meg ikke, da hun er 
ærlig, sier Roni Paldan. 

– 4 EMOTION U.M. er i veldig fin form. Møter selvsagt gode 
konkurrenter, men er veldig bra selv også. Hun går og binder seg 
i feltet, så vi satser på tet og prøver å lede så lenge det går. Hun 
har gått med vintersko og pigger i alle de siste løpene, nå blir det 
sommersko. Ellers vanlig vogn som normalt, sier Stine Hansen 
Juklerød. 

– 5 LISTAS MARION har levert tre fine løp så langt i år. Hun var 
litt entømt på slutten sist, men det har vi fikset på. Hun er litt 
spesiell og kan bli ivrig, men voltestart er en fordel for da er hun 
litt roligere. Kan åpne raskt og kanskje komme seg foran og være 
sikret en bra reise. Kjenner ikke helt motstanden, men min hest 
har i alle fall bra kapasitet og vil gjøre et godt løp igjen. Går som 
i de siste startene med sko og vanlig vogn samt åpent hodelag, 
sier Magnus Jakobsson. 

– 6 BAHAMA PASSION var mye trent, men lite hurtigkjørt 
foran årsdebuten sist. Jeg synes hun var fantastisk bra med 
en sterk avslutning, etter at det hadde vært dårlig tempo. 
Kommer til å gå som sist med sko og vanlig vogn. Stengt ho-
delag som vanlig. Håper at kusken klarer å komme seg ut og 
at det løser seg litt. Hun har en lang speed og vil passe bra på 
Momarkens lange oppløp. Håper på en bra prestasjon igjen, 
sier Tommy B Andersson.

– 7 SECRET SNAP har vært fryktelig god lenge. Det ble litt tøft 
sist etter en hard åpning. Hun speeder fort til slutt med det ret-
te løpet. Åpent hodelag, skoløs og amerikanervogn. Skal regnes 
langt fremme, sier Kjetil Helgestad. 

– 8 MAD PRINCESS holder bra form. Hun satt fast med mye 
spart i V75 sist og avsluttet også bra etter sen åpning gangen 
før. Jeg kan ikke motstanden, men stemmer det for henne er hun 
bra. Ingen endringer fra sist, skoløs og vanlig vogn, kommenterer 
Håkan K Persson. 

– 9 AMARONE CLASSIC møter gode hester her og er kun pre-
mieaktuell. Vanlig vogn fra dette sporet. Skoløs framme, sier 
Kristian Malmin.

– 10 J.T’S MONEYPENNY hun har tatt løpet fint. Hadde jo hatt 
en måned pause før løpet sist, og jeg tror hun skal gå frem med 
det løpet i kroppen. Det blir vanlig vogn på grunn av volte nå, 
men det takler hun. Er veldig travsikker og fornuftig. Ellers blir 
det draskylapper og sko som vanlig, sier Henriette Westberg. 

– 11 CALLAS står tøft inne i løpet, men er sterk og god. Hun 
galopperte bort en seier og 1.13-tid over 2100 meter nest sist. 
Volte går bra og sporet er godt, men ikke ideelt med tanke på 
at hun bare er hyggelig fra start, så det gjelder å komme inn en 
plass. Hun går i amerikanervogn herfra, med helstengt og skoløs 
framme. Jeg har god tro på at hun er topp tre, sier Frode Hamre. 

– 12 NAMANGA BO var veldig bra sist i den første starten for 
meg. Hun avsluttet meget bra og har også trent fint i etterkant. 
Nå er det voltestart, men jeg tror det skal gå bra. Hun er ganske 
lettkjørt og har også en god kusk i Eirik Høitomt. Får hun en nor-
mal reise i rygger, skal hun ha en god speed til slutt, men jeg tror 
også hun kan gjøre litt selv underveis. Skal gå skoløs som sist, 
mens jeg tror det blir vanlig vogn siden det er voltestart, men det 
skal jeg snakke litt med kusken om. Det kan bli «can’t see back» 
om hun er lat, men jeg tror det skal gå bra, sier Rick Ebbinge. 

– 13 SWEET LINS var bra sist, men står litt vanskelig til. Skal 
kjøres på sjanse. Jeg tror ikke hun er så mye dårligere enn Se-
cret Snap, men hun havner nok langt bak og det må løse seg. I 
utgangspunktet best mulig premie. Draskylapper, skoløs fremme 
og vanlig vogn, sier Kjetil Helgestad. 

– 14 DELIGHT CLASSIC er godt forberedt. Jeg kjørte 
1.16/2100 med henne på Bjerke forrige uke for å ha henne 
best mulig forberedt til dette løpet. Om hun er i toppform, er 
vanskelig å si, men hun er i god form. Sporet er bra med tanke 
på feilfri avgang, men gjør at det blir et stykke fram. Hun er 
veldig sterk og god på banen. Det blir skoløs rundt, ameri-
kanervogn og helstengt. Hun skal regnes tidlig, sier Kristian 
Malmin.

– 15 FORCE DE FLANDRE var jeg ikke helt fornøyd med sist. Det 
er mulig at hun ble litt hovøm uten framsko. Nå går hun med sko 
på alle fire. Hun har en tung oppgave fra bakspor i fullt felt. Får 
hun en fin premie, er jeg fornøyd. Det blir helstengt hodelag igjen 
og trolig amerikanervogn, sier Lars M Søvik.

 V75-5 • V5-3

Selv fra ellevtespor skal han 
regnes med vinnersjanse
Bo Westergaard om 11 Elegant C N

«
– 1 PROFINITIF var veldig flink i V75-mästaren på Åby nest sist. 
I den siste starten måtte han gå litt tidlig, men han fullførte bra. 
Hesten går alle distanser, men jeg tror sprint er det som passer 
best. Han er ok fra start, men ingen rakett. Trives med ryggløp, 
så sporet er bra for ham. Regner med at det blir helstengt ho-
delag som tidligere. Tror det blir amerikanervogn for første gang 
i karrieren samt at det blir skoløs bak for første gang i år, sier 
Kristian Lindberg. 

– 2 THE BARON har fått noen løp på mellomdistanse. Sist satt 
han fast. Nå er det perfekte forutsetninger med sprint og et bra 
spor. Vet ikke helt hvor raskt de svenske konkurrentene kan åpne, 
men han er veldig kvikk i vei og vi prøver for tet. Han liker best et 
jevnt, hardt tempo hele veien. Sist gikk han skoløs, mens han nå 
får på sko bak. Det betyr ikke så mye. Det viktigste er at han går 
skoløs framme. Som vanlig amerikanervogn. Åpent hodelag med 
“can’t see back”, sier Olav Mikkelborg. 

– 3 PRESENT TILE fikk langt fram sist og gikk et veldig bra 
løp. Sprint er ikke noe pluss, men han er hyggelig fra start 
og nå blir det første gang skoløs. Det tror jeg vil gi veldig bra 
effekt. Med The Baron i godt spor er teten bortbestilt. Jeg hå-
per A Perfect Dutchess lager tempo. Det vil favorisere oss, 
da min hest er veldig sterk. Banen tror jeg passer han veldig 
bra. Helstengt og amerikanervogn igjen. Jeg tror han kjemper 
i toppen, sier Kristian Malmin.

– 4 FIREBIRD SCOOP har vært veldig bra så langt i år. Nå kom-
mer han ut på sprint for første gang på en stund, men det skal 
ikke være noe problem. Han er rask fra start. God til å forsvare 
seg fra tet, så vi prøver å komme dit, men jeg vet ikke helt hvor 
raske de andre er. Kan gå bra fra andre posisjoner også. Han går 
som sist skoløs bak og det blir amerikanervogn som i de to siste 
startene. Det blir stengt hodelag eller kikkerthodelag, men det 
blir nesten det samme, sier Anna Sedstrøm. 

– 5 SJAMAN er i bra form. Flink sist han var her på Momarken. 
Nå er han tøft ute, men vi prøver for å herde ham litt. Er veldig 
rask fra start og sporet er bra. Hesten liker seg når han er med 
framme. Kommer til å gå skoløs framme for første gang i år. Van-
lig vogn og åpent hodelag, så det blir optimalt for ham. Veldig 
fornøyd om han skulle være blant de fem fremste, sier Jonas 
Hallstensson. 

– 6 FRICK vant kontrollert sist. Han er bra fra start og har et 
høyt toppnivå som han nærmer seg nå. Det er en mye tøffere 
oppgave denne gang, men han har overrasket før og kan dukke 
opp langt framme om det klaffer på startsiden. Han går med sko 
og vanlig modi, sier Eirik Høitomt. 

– 7 BORUPS UMAMI var bra i sesongdebuten sist. Han satt fast 
med litt krefter da. Skal ha stigende form. Sporet gjør det sjanse-
artet, men han går bra fra ulike posisjoner. Får håpe han kommer 
inn i løpet, så duger han i denne klassen. Det blir som sist skoløs 
og amerikanervogn samt draskylapper, sier Peter Untersteiner. 

– 8 A PERFECT DUTCHESS holder formen, men herfra er følel-
sen for seier dårlig. Jeg må kjøre til, men bruker første sving i 
tredjespor og må så slå The Baron fra dødens. Svingene er jeg 
også usikker på. De tar mye krefter når han går i annetspor. Hun 
er veldig bra og går i amerikanervogn med helstengt og skoløs 
foran, men jeg er redd seiersrekka ryker her, sier Frode Hamre.

– 9 ONLY BE KIND TO ME var mye bedre enn forventet i årsde-
buten sist. Hun hadde kun trent tungt i tre måneder da. Ingen 
banejobb eller hurtigarbeid. Skal normalt gå frem med den blå-
seren i kroppen. Jeg synes det ble veldig greit med bakspor, hun 
har en hvass speed til slutt. Det er ingen som springer fra henne. 
Jeg river av skoene om det lar seg gjøre. Det har hun kun gått 
med to ganger. Den ene gangen vant hun på 1.12.4, med 20 
meter, og den andre ble hun fryktelig sårbeint, men var likevel 
meget god fra dødens. Amerikanervogn og draskylapper. De har 
hun gått med siden 2600-løpet på Jarlsberg i oktober, og de har 
fungert meget bra. Jeg er litt optimist, og spent, sier Hans Petter 
Arnesen. 

– 10 SQUANTO har gått to fine løp i år. Sist sto han på bra etter 
en tøff åpning og rekordforbedret seg. Vi har justert litt på ham 
etter det, og han var fin i et hurtigarbeid tirsdag. Det blir tøft å 
vinne mot mange gode, men en plass blant de tre tror jeg han 
klarer. Som før blir det vanlig vogn, sko rundt om og kvarte sky-
lapper, sier Kai Johansen.

– 11 ELEGANT C N har vært utrolig bra i begge startene for 
oss. Sist vant han på en 1.11-tid og hadde krefter igjen ved 
målpassering. Selv fra ellevtespor skal han regnes med vin-
nersjanse. Han gikk uten sko og i amerikanervogn sist. Det 
blir det samme nå. Åpent hodelag, sier Bo Westergaard.

– 12 STENSON virker alt bra med, og jeg tror formen er fin. Han 
kjentes veldig fin ut sist, men han gikk og bremset litt i tet, så jeg 
er glad for at han vant. Han bruker å gå med åpent hodelag, men 
denne gangen setter vi på skylapper. Vi rykker også framskoene, 
som det er lenge siden han har gått uten. Det er en bra balanse 
for ham. I tillegg setter vi på amerikanervognen for første gang. 
Hadde han hatt et annet spor hadde jeg vært optimistisk, men nå 
blir det litt mer sjanseaktig, sier Thomas Uhrberg. 
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Nå blir det helstengt og  
skoløs på alle fire. Det  
er et stort pluss
Åke Lindblom om 2 Chapuy

«

– 1 UPPER FACE stiller med toppform til dette løpet. Satser på 
å forsvare sporet og sitte der. Amerikanervogn som vanlig, mens 
det nå blir skoløs på alle fire for første gang på en stund, sier 
Dante Kolgjini.

– 2 CHAPUY vant lett i årsdebuten og sto på flott til fjerde 
i Gulddivisionen sist. Her står han veldig fint til. Jeg kjører 
for tet. Han er best i den posisjonen og god for en 1.10-tid. I 
årets to starter har han gått med sko. Sist gikk han også med 
åpent hodelag. Nå blir det helstengt og skoløs på alle fire. Det 
er et stort pluss. Det blir amerikanervogn som før. Jeg tror på 
en bra sjanse selv om jeg ikke har full kontroll på motstander-
ne, sier Åke Lindblom.

– 3 CUSTOM CHEVAL hadde fått helt fri uka før løpet sist og 
det fungerte ikke optimalt. Han var litt slakk, selv om han gjorde 
et godkjent løp. Jeg kommer til å gå på han tøffere denne uka. 
Han kan åpne voldsomt fra start, men med Chapuy innvendig er 
tetsjansen borte. Han er i form til å kunne være med i toppen 
i dette løpet. Jeg har vurdert kikkerthodelag,men det blir nok 
draskylapper til å dra opp og ned som sist. Skoløs og amerika-
nervogn. Svingene går bra for han. Jeg er litt optimist, sier Henry 
Rorgemoen. 

– 4 BILL’S MAN hadde kanskje vunnet om han hadde kjørt unna 
sist, men han gjorde et sterkt løp. Side om side med Ble Du Gers 
på et oppløp, er det ikke mange som går seirende ut av. Det er 
lynraske hester innvendig. Chapuy tar tet og Custom Cheval vil 
prøve seg. Det gjelder å komme inn bak dem for meg, så kan det 
bli riktig. Det er åpent eliteløp hvor min hest skal regnes. Sprint 
for første gang på noen starter er bare pluss. Han går som all-
tid med åpent hodelag, skoløs framme og i amerikanervogn, sier 
Frode Hamre. 

– 5 REMARKABLE FEET var god sist og det virker som om alt 
fortsatt er bra med hesten opp mot dette løpet. Spørsmålet her 
er hvor vi havner. Jeg leser løpet slik at Chapuy trolig tar tet og 
vil nok kjøre der. Min hest går med sko på alle fire og amerikaner-
vogn, sier Jörgen Westholm. 

– 6 BEARTIME er normalt startrask om man vil ladde, men dags-
formen avgjør noen ganger, hvordan han er bak bilen. Dessuten 
står det jo noen raske på innsiden, så vi får kanskje i første rekke 
satse på en bra reise. Han avsluttet veldig sterkt sist og jeg har 
ingenting å utsette på ham for dagen. Momarken-svingene hå-
per og tror jeg han skal takle greit. Om det blir litt riktig har vi 
ambisjoner om å være med blant de fremste. Går som vanlig med 
sko, åpent hodelag og vanlig vogn, sier Helena Edlund. 

– 7 GIGANT INVALLEY var Austevoll fornøyd med etter lang 
pause sist. Han har tatt det løpet fint og normalt har han gått 
fram med den gjennomkjøringen i kroppen. Sporet ble langt ute, 
men hvordan taktikken blir får kusken styre. Vanskelig å vurdere 
sjansene, men alt virker i hvert fall bra med ham. Om forholdene 
tillater det blir det muligens skoløs. Det er i så fall et pluss, sier 
Truls Desserud. 

– 8 FLORIS BALDWIN er i form, men har tapt sportrekningen. 
Kommer ingen vei fra start og da blir det mange å runde. Det er 
ikke det tøffeste eliteløpet, så han kan dukke opp på trippelen, 
men å vinne ser tøft ut. Draskylapper, skoløs rundt og amerika-
nervogn, sier Kristian Malmin.

– 9 RAMONA’S FIGHTER holder fin form. Det ble litt feil med 
dødens sist. Uansett er det tøft imot her. Sporet var egentlig 
det vi håpet på, herfra får vi smyge med og håpe på en liten 
premie. Ingen endringer, skoløs foran og vanlig vogn, sier Finn 
Arne Bakkeberg. 

– 10 ALWAYS ON TIME gjør det ikke noe med sporet for. Nå 
kan han kjøre til slutt. Han har vunnet fra bakspor før, og kan 
avslutte noe voldsomt. Jeg tror han blir bortglemt, og vil vars-
le litt for ham. Det ligger an til kjøring, og da kan han plukke 
mange om han har dagen. Det blir draskylapper for første 
gang på lenge. Vi rykker også alle fire skoene og setter på 
amerikanervognen, så vi makser alt her, sier Kjetil Helgestad. 
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Nå går han skoløs fram og 
med amerikanervogn, det  
er nok en liten fordel
Jörgen Westholm om 1 Strong Heartbeat

«

– 1 STRONG HEARTBEAT fikk ofre litt i omstartene sist og 
deretter ble det kjøring den første runden, så han orket ikke 
hele veien. I trening virker det bra og han bør gå fremover for 
hver start. Forutsetningene her er gode, og han har kapasitet 
for seier. Nå går han skoløs fram og med amerikanervogn, det 
er nok en liten fordel, sier Jörgen Westholm. 

– 2 BISMARCK COMERY var god i seiersløpet på Axevalla sist og 
er i meget bra form. Sporet er jeg meget fornøyd med. Håper han 
kommer seg til tet og slipper dødens nå. Da skal han ha vinner-
sjanse. Det blir amerikanervogn som sist. Trolig skoløs for første 
gang for meg, sier Iikka Nurmonen. 

– 3 PORTHOS RACE er en gammel kriger som var lenge borte 
grunnet gaffelbåndskade. Han gikk som ridehest et år, men var 
så fin at vi valgte å sette ham opp for løp igjen. I comebacket 
satt han fast og passerte mål med krefter spart. Han var kjempe-
fin i et hurtigarbeid mandag, og jeg har aldri kjent ham så pigg og 
frisk før. Fra et bra spor er jeg ikke fremmed for at han kan rekke 
til seier allerede nå. Han er ganske bra ut, men ingen startrakett. 
Det er styrken som er hans våpen. I comebacket gikk han med 
sko og pigger på vinterbane. Det er en stor fordel at han kan gå 
uten baksko. Vanlig vogn og åpent hodelag, sier Åke Lindblom.

– 4 HULKEN SISU er i sitt livs form og matcher konkurrentene 
på kapasitet, men baneprofilen er ikke til hans fordel. Jeg er redd 
han vil bruke ekstra krefter på hver sving og da kan det bli van-
skelig, for han havner nok midt i feltet herfra. Går med draskylap-
per, sko og amerikanervogn. En outsider på sin store kapasitet, 
sier Frode Hamre.

– 5 MIKKEL H.R. står endelig i framspor igjen. Det er teten 
som gjelder. Det er alt eller ingenting. Fra tet kan han vinne, 
for han er i toppform. Jeg tror det blir optimalt med amerika-
nervogn og uten sko, men må se an litt, sier Ole Johan Østre.

– 6 SO SUPERB var jeg veldig fornøyd med på Åby sist, men hun 
hadde uflaks og ble sjenert to ganger, og tapte mye. Gikk likevel 
ny rekord på volte, så formen er bra. Hun avslutter fort med de 
rette ryggene. Normalt går hun med fast ørehette og åpent ho-
delag, men sist på Åby prøvde vi draskylapper og det fungerte 
meget bra. Blir samme nå. Skoløs bak som sist og vanlig vogn, 
sier Severin Aarskog.

– 7 LEGEND ACT er fortsatt i hysterisk form. Han vant lett sist, 
men har en tøffere oppgave nå fra et dårlig spor. Han flyr så 
fort til slutt at han likevel er verdt en gardering. Som sist går 
han uten sko, i amerikanervogn og med draskylapper, sier Lars 
M Søvik.

– 8 OKASHI CHERI var øm i et frambein sist etter at han hadde 
blitt sparket av en annen hest i luftegården. Nå er det i orden 
igjen. Formen er bra og hesten gikk veldig bra på Momarken sist 
han var her. Vanskelig spor, men vi har ikke lagt opp noen taktikk 
ennå. Middels god fra start. Går som vanlig med åpent hodelag. 
Amerikanervogn som i de siste løpene med vogn. Det blir muli-
gens skoløs bak for første gang i min regi, sier David Hansson. 

– 9 REVEN DEJAVU har spennende forutsetninger denne gang 
og holder jevn og fin form. Nå blir det skoløs rundt om, som er 
et klart pluss for ham. I tillegg blir det amerikanervogn. Vi gjør 
ingen endringer på hodelaget, sier Jörgen Westholm. 

– 10 JACKSON AVERY var bra sist, og avsluttet bra. Da fikk han 
gå med i rygger i det lengste, og da er han bedre. Sliter jo litt 
med å by seg skikkelig til når han må gå bakfra og det kan bli et 
slikt opplegg her, og gode hester i mot. Går med åpent hodelag 
som vanlig, men vi rykker alle fire skoene nå, kontra sist. Samt 
amerikanervogn, sier Erlend Rennesvik. 

– 11 SUPER WINNER er i veldig bra form og har fordel av å møte 
gode hester, da han alltid har noe igjen til slutt, så tempo er et 
pluss for ham. Herfra er vinnersjansen liten, men han kan være 
fra tre til seks. Takler banen og har fordel av langt oppløp. Vanlig 
modi, skoløs framme og kvarte skylapper som sist, sier Åsbjørn 
Tengsareid. 

– 12 ANCHOR MAN kommer med flott form, men sporet var leit. 
Vi er avhengig av tempo for å komme inn løpet, og heldigvis er 
det langt oppløp på Momarken. Denne gang blir det sko på alle 
fire. Ellers gjør vi ingen endringer, sier Troels Andersen. 
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