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Formen er på topp og vi 
kommer med store  
ambisjoner med han
Paul Hagoort om 14 Hades de Vandel

«

– 1 CURIE er i veldig bra form. Hun gikk et kanonløp sist etter 
tredjespor og dødens. Jeg kan ikke motstanden, men har en vel-
dig bra hest som er helt på topp for dagen, så vi håper det beste. 
Hun står fint til med tanke på et optimalt løp innvendig herfra og 
går alltid bra til slutt, så distansen skal passe bra. Går som sist, 
skoløs og med vanlig vogn, sier Erik Bergløf. 

– 2 SON OF SIZZLING var god til seier i Odense sist, hvor han 
vant fra utvendig posisjon. Formen er bra, og jeg tror ikke han får 
problemer med distansen. Da han prøvde den på Charlottenlund 
nest sist ble det helt feil. Han er best med jevnt hardt tempo og 
kan gjerne gå i tet, men er ikke helt sikker i volten, så han kom-
mer kanskje ikke dit. Uansett får Dalen avgjøre taktikken. Det er 
veldig sterke og gode hester imot. Er han blant de fire-fem er det 
i utgangspunktet bra, men det er vanskelig å vurdere. Min hest 
kan nok rundt 1.15,0. Går som sist, med sko og vanlig vogn, sier 
Jan Dahlgaard. 

– 3 UPS FACE har gjort to kjempeløp på slutten. Sist ble det 
feil da han hektet hjul på Solvalla under Elitloppshelgen, og 
han ble strøket. Hesten har tatt det fint, og ble ikke skadet. 
Han trener flott hjemme nå, og vi har forhåpninger om at han 
skal gjøre et bra løp. Jeg tror ikke han skal ha noe problem 
med distansen, selv om han aldri har startet på 3000 meter. 
Nest sist, da han vant, gikk han store deler av løpet i dødens, 
og han kjennes veldig sterk ut hjemme. Står fint til, og skulle 
han komme til tet, tror jeg han kan en 14-tid. Jeg kommer ikke 
til Norge for å kjøre om de siste pengene. Han går med lette 
sko, så det er ikke så stor forskjell fra skoløs, vanlig vogn og 
draskylapper som han bruker, sier Elin Dalegård.

– 4 DELIGHT CLASSIC gjorde et flott løp på Lunden sist uten å 
være helt tom i mål. Hun er sterk og i form og vil gjøre et nytt 
godt løp, men det er gode hester på 40 meter tillegg her, så mer 
trippel enn seiersaktuell. Setter på amerikanervogn nå og kjører 
skoløs og med draskylapper som vanlig, sier Kristian Malmin. 

– 5 UNIQUE CREATION var litt høyt oppe på startsiden sist, 
men fant rytmen heldigvis raskt. Jeg satset offensivt og hesten 
kjempet strålende fra dødens i en rask avslutning. Hesten kom-
mer med fin form og har konkurrert tidligere uten pisk, sier Tapio 
Perttunen.

– 6 ORLANDO G.M. ble det feil for sist. Det er bare å glemme 
det løpet. Formen er fortsatt fin, men det er mange gode hester 
imot. Han liker distansen, men målet er i første rekke en premie 
mot tøffe konkurrenter. Går med sko og i amerikanervogn som 
han pleier, sier Alexander Heisholt.

– 7 STRONG PEPPER er på vei mot sitt beste nivå igjen nå. Fikk 
to tette starter i mai og har vokst på det. Det er første gang på 
distansen, så det er spennende, men jeg tror det går bra. Jeg 
forventer en bra prestasjon av han, så får vi se hva det holder til. 
Sporet er ikke det beste, men det bør gå feilfritt. Jeg kjører trolig 
med sko og vanlig modi, sier Hans Chr Holm.

– 8 FRODO S. har levert flere fine løp. Sist ble det omstarter og 
han brukte for mye krefter underveis. Normalt er voltestart et 
pluss og hesten har utviklet seg til å håndtere langløp. Er rask fra 
start og er en allrounder. Skoløs bak og vanlig vogn, er planen, 
sier Erik Andersson hos stall Goop.

– 9 GANGNAM STYLE K. var veldig bra til seier sist og det virker 
som han har tatt det løpet fint. Her møter han gode konkurren-
ter, men vi tror på en god prestasjon igjen. Springspor ble bra og 
med rett løp kjemper han i toppen. Vi fortsetter med skoløs ba-
lanse, åpent hodelag og vanlig vogn. Hesten er fin å reise med, 
sier Ole G. Nielsen. 

– 10 ELEGANT IMA slet med en halsinfeksjon i løpet på Åby 7/5. 
Han har fått tid på seg til å hente seg inn. Jeg var godt fornøyd 
med ham i et hurtigarbeid forleden. Har aldri gått denne distan-
sen, men jeg tror han skal takle den fint. Med tanke på at han 
har slitt litt så langt i år, vil jeg si at det er outsiderpreg. Vanlig 
vogn som tidligere samt draskylapper. Han skal gå skoløs denne 
gang. Det har han kun gjort to ganger tidligere, sier Geir Vegard 
Gundersen. 

– 11 FERRARI SISU synes jeg leverte et veldig bra løp etter pau-
se sist. Han er nær toppformen og er veldig bra på disse langlø-
pene. Hesten er vant med tillegg og kan slå alle om det klaffer. 
Går som vanlig med sko og i vanlig vogn samt med helstengt 
hodelag, sier Conrad Lugauer. 

– 12 GUZZ MEARAS var vi fornøyd med på Åby, og han er nok 
litt på gang formessig. Han kommer til å gå skoløs, med vanlig 
vogn og draskylapper som vanlig, sier Peter Untersteiner. 

– 13 CUSTOM CHEVAL imponerte meg sist og er på vei mot sin 
beste form. Han kan komme best i gang og takler distansen. Jeg 
tror han vil gjøre et veldig bra løp og ser ikke bort ifra at han 
kan være med i toppen. Vanlig sulky vil jeg tro fra dette sporet. 
Skoløs og draskylapper, sier Henry Rorgemoen. 

– 14 HADES DE VANDEL er en veldig sterk hest. Han er her-
det mot meget gode hester i Frankrike. Formen er på topp og 
vi kommer med store ambisjoner med han. Det er første gang 
på 1000-meters bane, men det tror jeg at skal gå helt fint. 
Han er en type som går hardt på, så fravær av pisk frykter jeg 
ikke, sier Paul Hagoort.

– 15 BLE DU GERS får teste et langløp igjen. Det er ikke favoritt-
distansen lenger, det er nok 2100 meter nå. Har manglet litt på 
den formen han hadde samme tid i fjor. Det blir å kjøre mer på 
sjanse nå og satse på å få noen rygger å gå i fremover. Han er 
bra og har nivået inne til å kjempe om seieren i et slikt løp, så jeg 
vil kalle ham en outsider som bør på bongen. Amerikanervogn 
går bra herfra. Skoløs rundt er optimalt og draskylapper som han 
pleier å gå med, sier Frode Hamre. 
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 V75-2

Det perfekte vil være rygg til  
oppløpet, da spurter han 
voldsomt og står ikke tilbake 
for noen her
Erik Bondo om 5 Callisto I.T.

«

– 1 ASTEROID trakk sporet jeg ønsket meg. Han er veldig 
rask, så vi vil sitte foran her. Gjorde et bra løp på Solvalla sist. 
Det er tøft å gå utvendig i de løpene, så han sto på sterkt. Alt 
virker bra etter sist, så formen er der. Kan ikke alle konkurren-
tene, men jeg er optimist. Han går som på Solvalla sist med 
amerikanervogn, skoløs og draskylapper, sier Frode Hamre.
 
– 2 CUSTOM CASH står fint til og må prøve å komme seg ned i 
ryggen på Asteroid herfra. Derfra kan han hente seg en fin pre-
mie. Mangler litt på toppformen. Skoløs og amerikanervogn, sier 
Henry Rorgemoen. 

– 3 BELFORT RAGS er ute i ulvelag. Han møter for gode hester 
med tanke på seier. Det blir vanlig vogn. Balanse er ikke bestemt. 
Den avgjørelsen tar vi trolig på løpsdagen, sier Noralf P. Bræk-
ken. 

– 4 AQUARIUS FACE galoppen sist kan vi bare glemme. Han 
kjennes veldig fin ut hjemme, og har fått et bra spor. Han skal 
ikke ha noe minus med å gå uten pisk. Skoløs bak, amerikaner-
vogn og draskylapper, sier Dante Kolgjini.

– 5 CALLISTO I.T. måtte gå for tidlig på Solvalla og ga litt opp. 
Han er veldig bra, men har ikke psyken til å gjøre for mye jobb 
selv ennå. Det perfekte vil være rygg til oppløpet, da spurter 
han voldsomt og står ikke tilbake for noen her med et slikt 
opplegg. Han går som på Solvalla uten sko og med amerika-
nervogn, sier Erik Bondo. 

– 6 TYPE A. var så bra som ventet sist og vant på sterkt vis. Han 
er ikke spesielt rask fra start, så det blir en posisjon i køen herfra. 
Han er sterk og i utvikling og kan blande seg i striden om det 
blir litt tempo. Han går med sko og i amerikanervogn, sier Frode 
Hamre. 

– 7 LET IT BE VP har vært uheldig de siste gangene. Formen er 
egentlig god. Jeg tror i alle fall at han kan gå en lav 1.12-tid. Det 
er en god hest som skal duge godt. Jeg vet ikke hva alle konkur-
rentene kan, men tror jeg kommer med en hest som er god nok, 
sier Paul Hagoort.

– 8 COLIBRI JET har ikke hatt tur i sine to siste starter. Ble sje-
nert sist og det var tungt, for han kjennes i superform. Lykken var 
ikke med oss i sportrekningen, men hesten kommer til å prestere 
et bra løp. Det er jeg sikker på. Det blir skoløs rundt, amerikaner-
vogn og helstengt hodelag, sier Alessandro Gocciadoro.

– 9 NINEELEVEN er en sterk hest som har vært blant fem på 
topp i årgangen i Finland. Han var dyktig på Vermo 1/5, men 
gangen etter kjørte vi skoløs rundt om for første gang i karrieren 
og det slo negativt ut. I løpet etter ble det også en galopp, men 
alt virker bra hjemme i trening. Vi kommer med en hest i god 
form. Vi spent på den lange reisen, men håper det skal gå fint. 
Det blir sko på alle fire og vanlig vogn, sier Jani Oinonen. 

– 10 FULL OF MUSCLES fikk et dårlig spor. Det var synd etter-
som han er veldig startrask. Han tåler å gjøre en del selv, så det 
trenger ikke å bli helt feil. Han møter noen gode, men han er bra 
selv også. Jeg tror han er blant de beste 4-åringene i Sverige. 
Går uten sko og i amerikanervogn, sier Per Henriksen. 
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Hun er lynrask fra start,  
det er forcen hennes
Rune Flaskerud om 3 Miss Pepper

«
– 1 SAYONARA kommer nok mer og mer, og gjorde et bra løp 
sist. Det var flott at hun fikk et bra spor, for hun er ganske bra 
fra start. Björn får styre taktikken. Min hest er i bra form, og hun 
er på god vei oppover. Jeg kjørte henne i trening på mandag hun 
kjentes veldig fin ut. Hun kommer til å gå skoløs her, hun gikk 
med sko under Elitloppshelgen, amerikanervogn og helstengt 
hodelag, sier Fredrik Wallin. 

– 2 KALI SMART startbilen gikk rart på Solvalla sist, så hun fikk 
vingen i hodet, og det kan vi bare glemme. Det ble en stor ned-
tur. Hun kjentes fantastisk fin ut den dagen i varming og prøve-
start. Adrian kjørte av direkte for å spare høvene, så jeg tror hun 
kommer til å levere et toppløp her. Ingen problemer uten pisk, 
og hun er vår beste sjanse. Skoløs rundt om, amerikanervogn og 
draskylapper, sier Dante Kolgjini. 

– 3 MISS PEPPER har vært god i de siste startene. Møter tøffe 
konkurrenter her, men er veldig bra selv også. Jeg ser slett 
ikke bort fra at hun har en 1.10-tid inne. Hun er lynrask fra 
start, det er forcen hennes. Dessuten vokser hun en klasse i 
tet, så vi kjører der om vi kommer dit. Det blir et spennende 
løp og vi håper å sette farge på det. Hun går som hun pleier, 
med sko og amerikanervogn, sier Rune Flaskerud. 

– 4 MIRACLE TILE gikk et nytt sterkt løp på upassende bane 
sist. Det er et veldig jevnt løp hvor posisjonene blir avgjørende. 
Klaffer det for min hest, spurter hun voldsomt. Det ligger an til 
tøft tempo her. Skoløs, amerikanervogn og draskylapper igjen, 
sier Kristian Malmin.

– 5 GRETA SISU leverte en grei innsats sist med tanke på banen. 
Hun trives ikke som best når det regner og blir krevende forhold. 
Nok en gang ble det et tøft løp, men hun er best når det går unna 
i et jevnt og hardt tempo. Vi håper på fart underveis og klaff. 
Hoppa kommer i flott form. Skoløs på alle fire og i amerikaner-
vogn, sier Roni Paldan. 

– 6 DEAR FRIEND har bra form, men får dårlige spor nesten hele 
tiden. Hun satt fast på Solvalla sist, så formen er god. Skoløs, 
amerikanervogn og draskylapper. Det er slik hun bruker å gå, for-
teller Peter Untersteiner. 

– 7 GINA MEARAS vant sist på Jägersro, men var ikke helt bra 
da selv om det ble seier. Hun er renovert etter det. Jeg kjørte 
henne selv på mandag, og hun kjentes veldig spenstig og fin ut. 
Hun er nok på vei opp i form nå. Skoløs, vanlig vogn og helstengt 
hodelag, sier Peter Untersteiner. 

– 8 ZEUDI AMG har fått åttendespor som var det siste jeg hå-
pet på, men som sikkert de fleste har sett, er det en fantastisk 
hest. Hun har fått vanlige rutinejobb etter sist start og virker 
normal. Jeg frykter ikke konkurrentene i løpet og er ikke redd 
for å kjøre til fra start og være like offensiv som på Solvalla. 
Det blir skoløs rundt og amerikanervogn som på Solvalla, sier 
Alessandro Gocciadoro.

– 9 GLOBAL BRED TO WIN har fått et helt ok spor med to gode 
rygger. Vi får håpe på bra tempo. Kan pynte på rekorden og greie 
en fin premie. Det er bra i dette selskapet, for det er det beste 
hoppeløpet som er kjørt i Norge på lange tider. Det blir ameri-
kanervogn igjen nå, noe hun brukte på Färjestad og Åby. Sko og 
draskylapper som vanlig, sier Geir Vegard Gundersen. 

– 10 LUCKY QUEEN SOA er jeg egentlig ikke så misfornøyd med 
sporet til, for her blir det kjørt hele veien og da hadde hun neppe 
fått sitte i fred framme fra tetspor. Hun er bedre enn hun har 
vært og kommer til å levere et toppløp. Det føler jeg meg trygg 
på. At hun har en solid rekordforbedring inne, er jeg ikke i tvil 
om. Hun var god fra køen sist og hadde nok slått Bill’s Man med 
bedre klaff nest sist. Blir det kjørt som jeg tror, så passerer hun 
mange til slutt, kanskje alle til og med. Hun går skoløs og med 
draskylapper, men jeg setter på vanlig vogn herfra. Der er kjekt 
med en stang når vi skal kjøre fort i drøyt spor i siste sving, sier 
Jan Kristian Waaler. 
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Hun kommer ut skoløs bak 
denne gang. Det vil trolig gi 
henne et løft
Severin Aarskog om 6 So Superb

«

– 1 M.T.RAVISHING har fine forutsetninger her og kan åpne 
hyggelig ut fra start. Sitt satt hun fast med krefter spart. Det er 
en traver som tidligere er herdet mot tøffe hester. Trolig skoløs 
rundt om og vanlig vogn, sier Erik Andersson hos stall Goop.

– 2 AFFINITY FACE var meldt opp tøft sist, og gjorde det bra. 
Hun kommer til å være bedre nå, men for henne er det minus 
uten pisk. Hun er litt barnslig og ufokusert. Skoløs bak, og det 
er balansen hun fungerer best på. Vanlig vogn, og mest trolig 
åpent hodelag. Det kan eventuelt bli drapropper eller drahette 
for første gang. Det skal vi teste hjemme i trening i forkant av 
løpet, sier Dante Kolgjini.

– 3 GLIDE FOR THE WIN møtte Luuk Schermer sist og fikk 
et tøft løp ute i sporene. Det ble for tøft. Perfekt spor her, og 
har en hyggelig sjanse. Det er ingen dårlig hest. Kommer til 
å gå med sko, vanlig vogn og helstengt hodelag, forteller Bo 
Westergaard.

– 4 QUADRILLION TILE spurtet sterkt mot de beste 4-årshop-
pene sist og viste hvor bra hun er. Det er en toppstammet hoppe 
i voldsom utvikling. Volteferdighetene er gode og sporet er bra 
med to motsatt vei på volta. Hun kan åpne og har ikke problem 
med amerikanervogn herfra. Jeg synes hun skal regnes med god 
trippelsjanse og er heller ikke borte i seierssammenheng. Skoløs 
igjen, sier Kristian Malmin.

– 5 CONRADS ANETTE er i bra form og blir bare bedre og bed-
re. Jeg kjørte litt passivt med henne sist og hun kom i mål med 
krefter spart. Gangen før var hun bra mot gode konkurrenter. 
Hun løser gjerne litt bedre på auto, men jeg tror motsatt vei på 
volte kan være en fordel. Litt vanskelig å vurdere sjansen, men 
hun er sterk til slutt og feller nok mange. Jeg har meldt med 
amerikanervogn, men det blir trolig en hybrid-vogn som hun har 
gått med tidligere. Ellers open-eye hodelag og skoløs som van-
lig. En eventuell løs bane vil være et minus, kommenterer Jørgen 
S. Eriksson.

– 6 SO SUPERB blir bare bedre og bedre om dagen og nær-
mer seg nok toppformen nå. Hun kommer ut skoløs bak denne 
gang. Det vil trolig gi henne et løft. Det er en stund siden sist 
hun har gått med det. Går i vanlig vogn ettersom det er vol-
testart. Hun er trippelaktuell og kan vinne med full klaff, sier 
Severin Aarskog.

– 7 N.Y. EMBRASSE MOI virker til å være i flott form. Hun viste 
fine farter etter galopp i sin første start under sal sist. Det blir 
trolig for tøft å hente tillegg på gode hester, så en premie er 
målet. Går med sko. Det kan hende det blir vanlig vogn kontra 
amerikanervogn som meldt, men det får kusken bestemme sene-
re, sier Ola Sandbæk.

– 8 BRAVIVIVICIMO kastet seg i galopp i første svingen sist, 
men var god til seier etterpå. Hun kjennes fin ut i trening, men 
det er stund siden hun har startet. Hoppa bruker å gjøre gode løp 
etter pause, så jeg håper hun kan få med seg en premie. Det er et 
tøft løp, så jeg har ikke store seiersambisjoner, men hun går alltid 
til mål. Hun har vært strøket en gang for brunst i mellom her, så 
ideelt sett skulle hun hatt det løpet også i kroppen. Sko og vanlig 
vogn, men vognen min ser ut som en amerikanervogn, men det 
er en svensk modell som går fint å bruke i volteløp i Sverige. 
Åpent hodelag som vanlig, sier Jörgen Pettersson.

– 9 KIA ORA er veldig bra for klassen. Hun gjorde et utrolig 
bra løp sist etter tredjespor og dødens. Har trukket et trangt 
spor, men det skal normalt ikke være noe problem. Hun har 
vært veldig stabil. Med tanke på prestasjonene på slutten må 
jeg tro på bra sjanse. Hun går som hun pleier, skoløs og med 
vanlig vogn, sier Oskar Kylin-Blom.

– 10 JULIANA RAGS var litt under pari sist. Hun var nok litt 
sliten etter å ha gått mange løp i det siste og har fått en liten 
pause nå og er fikset opp litt. Jeg har ikke studert motstanden, 
men hun står fint inne i grunnlaget. Hun har jo vært veldig flink 
og kommer nok til å levere et bedre løp enn sist. Det blir vanlig 
vogn. Sko eller ikke er ikke bestemt, men det spiller ingen rolle. 
Hun er like bra med som uten, sier Noralf P. Brækken. 

– 11 ISABEL B.R. er flink på volte. Hun gikk et fint løp i Gävle sist 
og er i flott form. Hun har som regel gode avslutninger å by på. 
Jeg blir overrasket om hun går helt til topps, men samtidig har 
jeg litt ambisjoner når jeg først tar turen helt til Bjerke. Hun går 
skoløs på alle fire. Det blir vanlig vogn nå som det er voltestart, 
sier Jonna Irri. 

– 12 CALLAS kan ikke utnytte sporet, men hun kommer bra i 
gang og feilfritt herfra. Formen er bra. Det ble tøft i Danmark 
sist. Hun må ha litt flyt herfra, så det ikke blir for langt fram. 
Løpet er åpent, så jeg synes hun skal strekes. Går med amerika-
nervogn, skoløs framme og helstengt, sier Frode Hamre. 

– 13 IES JUVEL er enkel å få i vei, og hun kjøres ofte på smyg, 
så sporet ble ikke så galt med tanke på det. Formen er veldig fin. 
Hun kjentes litt dårligere ut før løpet sist, så vi kjørte litt defen-
sivt da, men hun avsluttet jo meget godt. Kommer til å gå som 
vanlig. Skoløs fremme, vanlig vogn og helstengt hodelag, sier 
Fredrik Wallin.

– 14 TULLIBARDINE BOE har bare gjort to starter for meg. Jeg 
fikk henne inn ved årsskiftet. Før har jeg bare kjørt henne, men 
hun var syk i de siste startene forrige året, og da ville eieren prø-
ve noe nytt. Nå er hun ubeseiret i min regi, og de to løpene har 
hun bare jogget unna fra dødens, og ikke vært trøtt. Så formen 
er bra, og skal bare bli bedre og bedre. Jeg reiser ikke for å bare 
være med. Finalen går på hjemmebane, så jeg håper hun kvaler 
inn der. Det eneste minuset er at hun har reist litt dårlig før, men 
jeg tror på en bra sjanse. Hun har gått skoløs i tidligere regi, men 
da var hun syk. Så det blir sko og vanlig vogn. Jeg sparer skor-
ykket til senere. Ellers blir det åpent hodelag, og murphyblender 
på innsiden og “can’t see back” på utsiden. Uten pisk er ikke noe 
problem for hun er så ærlig at hun tar seg alltid ut selv. Hun går 
også med fast hette, sier Richard L. Jansson.

– 15 R.K. QUEEN gikk et bra løp i finalen på Solvalla sist og 
holder god form, men har trukket et dårlig spor igjen. Det blir 
tøft å kjempe i toppen herfra og vi må ligge litt lavt fra disse 
forutsetningene. I første rekke premie som gjelder. Trolig sko bak 
denne gang kontra skoløs sist. Ellers vanlig vogn som alltid, sier 
Paw Mahony.

 V75-5 • V5-3

Han tåler jo også å gjøre  
en del selv
Gunnar Melander om 7 Månlykke A.M.

«
– 1 STALLONE var veldig god på Solvalla. Han har tatt det lø-
pet på en god måte og reisen tur-retur Stockholm gikk fint. Jeg 
tror på en solid prestasjon igjen. Hesten er rask fra start, så 
vi får forsøke å være med i tetkampen. Han gikk uten baksko 
for første gang i karrieren på Solvalla. Om banen tillater det, 
så fortsetter vi uten baksko også denne gang. Vi kommer med 
ambisjoner om å kjempe i toppen, sier Ossi Nurmonen.

– 2 SØNDRE JERKELD fikk et helt perfekt spor for hans del. Det 
er vi veldig godt fornøyd med. Herfra er det bare å kjøre rett fram 
så fort det går hele veien. Det ble et fint løp med mange gode 
hester, men det hadde vi også forventet på forhånd. Alt ser bra 
ut siden siste start. Han har begynt å bedekke litt siden Solval-
la-løpet. Det kan nok slå positivt ut. Han gikk uten sko sist. Det 
blir med sko denne gang, men det er ikke noe stort minus. Han 
går bra med sko og har også rekorden sin med aluminiumsko på. 
Amerikanervogn som han pleier. sier Jan-Eirik Bergesen. 

– 3 STJÄRNBLOMSTER ble det ikke noe løp for sist. Jeg tror for-
men fortsatt skal være bra. Det er litt vanskelig å skille på mine 
hester, det spørs litt på hvordan løpet blir kjørt. Går uten sko nå. 
Vanlig vogn, sier Jan-Olov Persson. 

– 4 ÅSRUD VILJA er alt bra med siden sist. Hun gikk et bra løp 
på Solvalla sist og er neppe noe dårligere nå med ett løp i krop-
pen etter litt over åtte måneders pause. Hun satt litt fast sist og 
har fått et bra spor igjen. Jeg tror hun kan være ytterligere litt 
forbedret nå. Det blir skoløs framme, amerikanervogn og åpent 
hodelag som sist, sier Tor Ørjan Johansen. 

– 5 VALLE ASK virker veldig pigg og fin om dagen, så jeg tror 
formen er god. Denne gang blir det skoløs rundt om og det er en 
stund siden sist. Jeg har respekt for konkurrentene og håper på 
en premie, sier Oddbjørn Johansen.

– 6 ULJAS SUOMALAINEN kommer med flott form. Det var en 
litt hard bane sist og vi rev av skoene. Det ble en galopp, men 
hesten avsluttet strålende etter terrengtapet. Sporet er litt langt 
ute her, så det må klaffe, sier Tapio Perttunen.

– 7 MÅNLYKKE A.M. ble det litt feil for på Solvalla sist, men 
han avsluttet sterkt og viste at formen er god. Alt kjennes bra 
ut i trening. Sist gikk han uten sko for første gang, men nå blir 
det tilbake til sko igjen. Han går i vanlig vogn og med åpent 
hodelag som før. Det er flere bra hester imot og sporet er dår-
lig igjen, men vi får prøve oss litt fra start og se hva de andre 
gjør og hvor vi havner. Han tåler jo også å gjøre en del selv. 
Vi kommer på lørdag og overnatter. Det gikk bra sist vi var på 
Bjerke, sier Gunnar Melander. 

– 8 BELLFAKS fikk et dårlig spor. Vi får håpe han kommer han 
seg ned i banen og får en fin posisjon. Hesten gikk veldig bra til 
slutt på Solvalla sist etter å ha blitt dratt sist og hentet mange 
lengder på de beste nedover oppløpet. Går med sko og i vanlig 
vogn, sier Jan-Olov Persson. 

– 9 TODIN var litt for dårlig sist. Jeg hadde forventet at han 
skulle gå 19,5 om nødvendig. Nå slipper han den lange transpor-
ten til Stockholm. Det tror jeg han tjener noen tideler på. Vinner 
nok ikke, men en god premie kan det bli. Har en rask rygg i Stal-
lone, så det kan løse seg bra. Det blir som vanlig skoløs, ameri-
kanervogn og åpent hodelag, sier Erik Killingmo. 

– 10 ULSRUD TEA har vært veldig god i de siste startene og 
har formen helt på topp. Hun er veldig rask fra start, så det var 
synd med sporet, men forhåpentligvis kan hun få en fin posisjon 
likevel. Det er gode hester imot, men hun er god selv også til 
tross for at hun har blitt 15 år. Det mest realistiske er nok en 
tredje-/fjerdeplass. Går uten framsko og i amerikanervogn, sier 
Ove Kenneth Karlsen. 
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Løser det seg med tempo og  
posisjoner, så er han god nok
Conrad Lugauer om 9 Laradja Vrijthout

«
– 1 EVEREST VEDAQUAIS er rask fra start og trives med Robin 
Bakker. Han tar seg av taktikken. Det ble feil sist, da han ble pigg 
og galopperte i første sving. Jeg mener bestemt han har en tid 
pluss minus 1.11 inne. Går skoløs og i vanlig modified, sier Henk 
AJ Grift. 

– 2 BILL’S MAN ble det for tøft for fra dødens i Sweden cup-kva-
len sist, men prestasjonen var god. Han er like bra nå som da han 
vant nest sist. Ingen svarer Always On Time fra start, så får vi se 
hva den gjør. Jeg kjører for å holde Floris Baldwin og Kræsj ute. 
Med klaff på løpsopplegget, så kan han vinne. Han vinner nep-
pe fra dødens. Amerikanervogn, skoløs framme og draskylapper, 
sier Frode Hamre. 

– 3 FLORIS BALDWIN har tatt Sweden cup løpene bra og er i 
form. Det ble for tøft fra dødens med 1.06-avslutning sist, men 
han sto på bra. Svarer ikke Always On Time fra start, men sporet 
er bra og løpet åpent, så han kan vinne. Amerikanervogn, skoløs 
og draskylapper som vanlig, sier Kristian Malmin. 

– 4 KRÆSJ var langt under pari på Klosterskogen sist. Slet med 
en halsinfeksjon da. Han har fått god tid på seg. Så fin ut i et 
hurtigarbeid på Bjerke forleden. Her er det knalltøffe konkurren-
ter. Han er veldig rask fra start. Håper på en fin rygg og en ok 
premie første gang ut. Har tro på ham framover, men her blir det 
nok for tøft. Går med sko, amerikanervogn og draskylapper som 
kan dras opp og ned. Skal være nede fra start, sier Geir Vegard 
Gundersen. 

– 5 ALWAYS ON TIME står fint til bak bilen, men har fått to vold-
somt tøffe løp nå, så her blir det ryggløp. Vi vil være litt snille 
med hesten. Skoløs og amerikanervogn. Hodelaget er ikke be-
stemt. Han har gått med alt mulig. Gikk med “can’t see back” sist, 
men det er mulig det blir draskylapper nå, sier Kjetil Helgestad. 

– 6 BUBBLE EFFE var ikke perfekt i siste starten. Han var for 
stri, men nå har jeg endret på hodelaget og han var mye bedre 
i et banejobb på Solvalla under elitloppshelgen. Han er vel-
dig startrask og jeg kommer til å prøve på tet. Det blir åpent 
hodelag, skoløs rundt og amerikanervogn, sier Alessandro 
Gocciadoro.

– 7 PHOTO LAVEC holder god form, og galopperte i mål bak 
Officer Stephen sist. Han holder samme form nå, men sporet er 
sjanseartet, og vi får håpe på tempo så vi kan komme inn i mat-
chen. Sko, amerikanervogn og åpent hodelag, sier Bo Wester-
gaard. 

– 8 HICKOTHEPOOH var syk i årsdebuten og underpresterte. 
Har trent fint nå, men han trenger nok løpet før toppformen er 
der. Vidar tar taktikken, men han havner normalt i baktroppen. 
Amerikanervogn og skoløs balanse er planen nå. Han er nok fel-
tets beste på det nivået han viste i fjor, men jeg blir litt overras-
ket om han vinner nå, sier Kristian Malmin. 

– 9 LARADJA VRIJTHOUT fikk bakspor her, og det var synd. 
Jeg ville helst hatt spor i første rekke. Han var meget god på 
Solvalla sist. Travet 09,6a uten å være sluttkjørt. Hesten har 
tatt det løpet fint. Løser det seg med tempo og posisjoner, så 
er han god nok. Som sist går han skoløs, i amerikanervogn og 
med åpent hodelag, sier Conrad Lugauer. 

– 10 DREAM BUILDER møter for gode hester fra dårlig spor. 
Selv om formen er bra, har jeg ingen seierstro denne gang. Ame-
rikanervogn, sko og draskylapper, sier Frode Hamre. 
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Jeg kjørte han i trening lørdag  
og han virker i toppform
Alessandro Gocciadoro om 3 Bengurion Jet

«
– 1 UPSTATE FACE har endelig fått et fint spor. Han har hatt 
førstespor èn gang tidligere, og da holdt han tet. Han er ikke 
enkel å ta seg forbi fordi han har et veldig langt steg. Vi har 
siktet på dette løpet siden det ikke ble noe Elitlopp, og han har 
vært fin hjemme. Vi håper han skal lede løpet rundt om. Han 
kommer til å gå med sko, men det viste han nest sist på Jä-
gersro at han er minst like bra på. Amerikanervogn og drasky-
lapper, sier Dante Kolgjini. 

– 2 CICERO T.G. leverte et toppløp sist. Han har trent på fint et-
ter det. Kjennes kjempefin ut, så han er nær toppformen. Sporet 
kan vi ikke klage på. Magnus får ta seg av taktikken. Hesten er 
førstereisgutt i denne sammenhengen, så det mest realistiske er 
en fin premie. Det er imidlertid et jevn og bra felt som ser veldig 
åpent ut. Ingen skal avskrives. Rangerer ham midt i feltet. Er 
spent på hva han kan utrette. Går som sist uten framsko, i vanlig 
vogn og med draskylapper, sier Geir Vegard Gundersen. 

– 3 BENGURION JET har ikke hatt lykken med seg i årets to 
starter. Sist forsøkte jeg å kjøre til dødens, men hesten utven-
dig ville ikke slippe oss ned. Jeg måtte kjøre ordentlig til og da 
ble det galopp. Han kjentes dog veldig sterk. Jeg kjørte han i 
trening lørdag og han virker i toppform. Jeg har ingen grunn 
til å tro at han ikke vil gjøre et bra løp. Hesten dro fra Ita-
lia søndag og kommer til Sverige der han får det siste jobbet 
før han drar videre til Norge lørdag. Det blir åpent hodelag, 
skoløs rundt og amerikanervogn som vanlig, sier Alessandro 
Gocciadoro.

– 4 SEVEN NATION ARMY har trent bra siden forrige start, og 
blir bare bedre og bedre. Møter veldig tøffe hester her, og blant 
de fem fremste er målet, og det tror jeg vi klarer. Vi ønsker et 
pent opplegg, og må sjanse litt. Hesten skal gå skoløs som sist, 
og det er en stor fordel for ham. Amerikanervogn og åpent ho-
delag, sier Bo Westergaard. 

– 5 STOLETHESHOW har vært veldig bra og holder formen ut i 
fra treningen å dømme. Det er et veldig åpent løp som er vanske-
lig å analysere. Min hest er rask, så jeg kommer til å prøve meg. 
Han er ikke sjanseløs i tetsammenheng. Klaffer det, er han en 
vinnerkandidat. Det blir optimalt med amerikanervogn, skoløs og 
med draskylapper, sier Frode Hamre.

– 6 SAN MOTEUR virker alt veldig bra med opp mot løpet. Håkan 
Arvidsson kjørte et jobb med hesten på mandag og var fornøyd. 
Skoløs bak og vanlig vogn er melodien. Fraværet av pisk bekym-
rer oss ikke. Vi kommer med ambisjoner, sier Erik Andersson hos 
stall Goop.

 – 7 BEST OFDREAM TRIO fikk ikke noe hjelp av sporet, men jeg 
ser ikke svart på det i forhold til motstanden. Prestasjonene hans 
er innafor. Jeg er spent på hva han kan utrette om det klaffer. 
Var veldig god på stramme tøyler sist. På Mantorp 25/4 var han 
halt, uten av vi vet hvorfor. Nest sist feilet han da kusken skulle 
korrigere han, og i slike situasjoner er han litt følsom. Jeg synes 
det ser ut som et åpent løp. Han gikk med sko sist, men nå blir 
det skoløs igjen. Det er det beste. Amerikanervogn og maske, 
opplyser Erik Killingmo. 

– 8 PERFETTO trakk dessverre et dårlig spor, men vi får bare 
gjøre det beste ut av det. Mellomdistanse er en fordel i så måte, 
og man kan vel forvente at det blir hard kjøring. Hesten virket 
veldig pigg og fin i et jobb fredag og virker ikke til å ha tatt skade 
av Solvalla-løpet, så jeg er ikke redd for formen. Han er jo god fra 
start, men herfra får vi se an hva vi gjør. Uansett må vi ha ambi-
sjoner om å være med og kjempe bare det løser seg noenlunde. 
Han går trolig akkurat som på Solvalla, med sko, amerikaner-
vogn, draskylapper og ørepropper, sier Dagfin Henriksen. 

– 9 COKSTILE gikk et bra løp i forsøket til Elitloppet, men det ble 
ikke riktig. Han er pigg og glad og trener som normalt hjemme, 
så formen er på plass. Sporet ble ikke det beste med tanke på 
hvor rask han er, men jeg håper det blir kjørt litt der framme. Da 
er han veldig god på en speed. 2100 meter er ikke noe problem. 
Vi drar trolig fredag til Oslo. Jeg har alltid ambisjoner med ham, 
og det er ikke annerledes nå. Amerikanervogn, skoløs balanse og 
draskylapper som på Solvalla, sier Erik Bondo. 

– 10 ADMIRAL AS galopperte bort en finaleplass i en lynrask av-
slutning i elitloppsforsøket sist. Jeg vet årsaken til at han galop-
perte, men vil ikke gå detaljert inn på det. Jeg er ganske sikker på 
at han ikke gjør det igjen. Han er bedre enn i fjor og i vel så god 
form som før Elitloppet. Sporet er litt besværlig kanskje, men det 
kan faktisk også være en fordel med tanke på hvordan de andre 
hestene står til. Vi drar lørdag og har ambisjoner om å kjempe 
om seieren. Det blir sko bak nå mot skoløs i elitloppskvalen. Det 
er ingen ulempe. Jeg åpner han også opp litt og har på en murp-
hy på venstresiden og en «can’t see back» på høyresiden. Ellers 
blir det amerikanervogn. Fravær av pisk betyr ingenting for ham, 
sier Reijo Liljendahl. 
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