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Er banen bra, planlegger jeg å kjøre skoløs 
rundt for første gang i karrieren nå.
Anders Lundstrøm Wolden

«

– 1 HIGH GLIDER ble veldig
såløm på Sørlandet sist. Det
var et arbeidsuhell, han virker
veldig fin igjen nå. I debuten
for oss på Forus gangen før var
han veldig bra etter lang pause
og kom i mål med krefter spart.
Sporet ble perfekt, han er veldig 
startkjapp og sprint er neppe
noe minus. Ikke umulig at han
blir kjørt foran, men kusken får 
avgjøre taktikken. Tror uansett
på en plass høyt oppe. Gikk med 
vanlig sulky på volte sist, nå
blir det amerikanervogn igjen
som på Forus. Ellers skoløs og
draskylapper som normalt, sier
Ole Bjørn Hoppestad.

– 2 PEBBE SIMONI kjenner
jeg ikke helt dagsformen på,
men han går stort sett fine løp
hver gang. Tror han er behand-
let litt etter den siste starten og 
han er ofte bra etter pause. Fra
et fint spor kan han være blant
de tre. Går normalt med ame-
rikanervogn, sko rundt om og
draskylapper, sier Erlend Ren-
nesvik. 

– 3 FERRARI B.R. har jeg
hatt tilbake på stallen i hal-
vannen måned. Han virker
fin i trening, ingen forskjell
fra tidligere. Han har fått
et par hurtigarbeider i 1.17-
fart. Er ikke i toppform og
får dette løpet som en test
før vi tar planen videre. Står

fint til. Han går i modified, 
uten framsko og med halv-
åpent eller åpent hodelag, 
sier Per Oleg Midtfjeld.

– 4 CUSTOM COLT sliter
med disse hersens galoppene.
Egentlig er han i bra form. Må-
let er feilfritt løp. Møter noen
gode, og jeg tror ikke han er
noe for spillerne denne gangen. 
Forsøker med drasjekk. Går
som vanlig med sko og i vanlig
vogn, sier Henry Rorgemoen. 

– 5 KICKING CLASSIC var un-
der pari sist og ga opp litt. Til-
bake på sitt beste kan han være 
trippelaktuell, men jeg er litt
skeptisk etter innsatsen sist.
Går som sist med amerikaner-
vogn, draskylapper og uten sko
foran, sier Kristian Malmin. 

– 6 LOVE VOICE kommer ut
etter en liten pause. Trener
hyggelig, men møter noen bra
og starter i første rekke grunnet 
lite andre passende oppgaver. I
første rekke best mulig premie
som gjelder. Går med vanlig
modi kontra amerikanervogn
nest sist. Ellers som vanlig,
jernsko foran, aluminumsko
bak og halvstengt hodelag, sier
Jan Kristian Øverdal. 

– 7 JET VOICE er i veldig fin
form. Han travet et kjempeløp
mot gode konkurrenter sist

og var nær ved å knipe annen-
plassen. Kjedelig spor, men 
har form og kapasitet til å være 
med i toppen. Bør regnes bak 
Ferrari B.R. Gikk med sko på 
Sørlandet sist, men går skoløs 
igjen nå som på Forus gangen 
før. Ellers amerikanervogn og 
draskylapper som vanlig, sier 
Jan Kristian Øverdal. 

– 8 RED BAR virker veldig
fin hjemme etter en skuffen-
de prestasjon i Bergen sist.
Fikk steinsprut i øyet og jeg
tror han ga litt opp da, han
er litt sånn. Har vært veldig
god hver gang før det. Tar det 
nok rolig fa spor åtte som på
Biri nest sist. Er banen bra,
planlegger jeg å kjøre skoløs
rundt for første gang i kar-
rieren nå. Har kun gått uten
sko bak. Han er mer enn god
nok og skal regnes med sjan-
se. Vanlig modified som all-
tid, sier Anders Lundstrøm
Wolden.

– 9 RAFOLO blir litt og litt bed-
re for hver start. Har trukket et
fint smygspor her og sprint er
nok en fordel. I første rekke best 
mulig premie, men ikke helt
umulig at han kan snuse på en
trippelplass. Amerikanervogn
og aluminumsko som vanlig,
mens det trolig blir åpent hode-
lag nå kontra draskylapper, sier
Kjetil Helgestad. 
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Kommer ut med amerikanervogn og skoløs (…)  
I tillegg er planen helstengt hodelag
Kristine Kvasnes

«

– 1 FINNSKOG ODA har det
vært rusk i maskineriet for i de
to siste startene. Hun er såle-
des behandlet nå, blant annet
i et par ledd. Er rask fra start
og vi kjører i utgangspunktet
foran. Tilbake på sitt beste har
hun sjanse til å være med helt
fremme. Går som vanlig med
sko og amerikanervogn, men
muligens det blir draskylap-
per nå kontra åpent hodelag til
vanlig, sier Henrik Kulblik. 

– 2 OSEN EXPRESSA trengte
løpet sist. Hun var litt slakke-
re da. Trener fint og er ute på
en riktig distanse. Jeg testet
henne med amerikanervogn og
skoløs balanse fredag, men jeg
tror jeg kommer til å fortsette
med langvogn og sko også nå.
Jeg tror på en god prestasjon,
sier Øystein Tjomsland. 

– 3 SOLBERG JELA har
trukket et fint spor og har
egentlig vist fin form i et par
montèløp i det siste. Møter
selvfølgelig noen gode, men
håper hun skal gjøre en bra
prestasjon. Kommer ut med
amerikanervogn og skoløs,
kontra vanlig sulky og sko i
det siste sulkyløpet i Bergen. 
I tillegg er planen helstengt
hodelag, mens hun gikk med
draskylapper i Bergen, men
det må vi se an litt etter var-
mingen, kommenterer Kris-
tine Kvasnes.

– 4 SUNDBY SØSS er i fin form
og jeg har gledet meg til dette lø-
pet. Det er et lite pluss med dis-
tansen. Synes hun er en av flere

i et åpent løp. Amerikanervogn, 
som hun har brukt tre ganger 
før. Det blir trolig halvrunde 
jernsko foran og aluminium 
med grep bak. Draskylapper og 
drahette. Alt dette er som van-
lig. Kommer til å prøve henne 
skoløs snart, men trolig ikke 
denne gang, sier Berit Garstad. 

– 5 SMEDTULLA er i veldig
bra form. Det har vært uhel-
dige galopper i de siste star-
tene, hvor hun har gjort vel-
dig bra opphentinger. Sprint
trekker litt ned og som van-
lig er hun litt outsiderpre-
get. Kommer nok til å gå med 
amerikanervogn igjen denne
gang, det er en god stund si-
den sist. Trolig blir det også
skoløs kontra sko forrige
gang, men hun gikk skoløs
også tredje og fjerde sist. I
tillegg er det mulig det blir
et kikkerthodelag i stedet
for de normale skylappene,
informerer Torbjørn Smeds-
rud.

– 6 OSEN PRINSESSA galop-
perte vekk en fin premie på
oppløpet sist og var ikke som 
best da. Tilbake på topp er
hun seiersaktuell, men jeg er 
litt skeptisk etter innsatsen
sist. Gikk med sko bak sist,
nå blir det barfot rundt om.
Ellers amerikanervogn og
åpent hodelag som sist, in-
formerer Kristian Malmin.

– 7 TUXI TEMI leverte et fint
løp sist. Hun står veldig tøft
inne i dette løpet. Bruker å gå
med halvåpent hodelag, med

sko og med speedstervogn. 
Tror det blir det samme her, 
men eieren har snakket om å 
prøve henne skoløs i et løp, sier 
Vidar Hop.

– 8 VOJE MAREN satt fint på
det sist, men kjørte oppi i sis-
te sving og galopperte ufor-
skyldt. Kjentes bra ut og had-
de kjempet i toppen ellers. På
kapasitet er hun god nok, men
hun er tatt litt vekk av sporet
og det må klaffe herfra. Får stå
som en outsider fra disse forut-
setningene. Går som sist med
speedster, sko rundt om og
åpent hodelag, sier Jan Kristi-
an Øverdal. 

– 9 TORPA ODA tror jeg er
bedre enn raden. Nest sist fikk
vi ikke dratt opp sjekken, da
hun var for pigg. Har en bra
speed om hun får et ryggløp i
det lengste. Sprint er en fordel,
men fravær av pisk er et minus. 
Blir overrasket om vi vinner.
Hun har gått uten sko i lang tid
nå, men det er mulig vi må ha
baksko denne gang, informerer 
Lovise Mohaugen.

– 10 STAS ELDI håper jeg vil
være bedre enn sist. Hun ga litt 
opp da det ble litt feil. Slik var
moren også. Vi sjekket henne
etter løpet, men fant ikke noe
feil. Møter flere gode konkur-
renter, så en fin premie vil være 
bra. Sporet er greit. Hun går i
vanlig sulky. Angående sko, så
blir det aluminium foran og
jernsko bak. Også bruker hun
kvarte skylapper. Alt er som det 
pleier, sier Per M Hvattum.
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Nå blir det skoløs rundt for første gang i  
karrieren. Setter også på amerikanervognen
Frode Hamre

«

– 1 U.BERGS SVANTE byr
seg ikke skikkelig til i løpene.
Heldig med sporet, så han kan
smyge med til en ok premie.
Går som vanlig uten sko, med
helstengt hodelag og amerika-
nervogn, sier Erik Killingmo. 

– 2 ENCORE UN SISU er i vel-
dig bra form for tiden. Sporet
er perfekt. Distansen er in-
gen fordel, men hun har levert
noen bra sprintløp tidligere.
En av flere som kan vinne. Det
blir som vanlig skoløs foran,
vanlig sulky, åpent hodelag og
murphy-blender, sier Per Oleg
Midtfjeld. 

– 3 GHANDI B.R. hadde full
fart i mål sist og var veldig
fin i følge kusken. Nå blir det 
amerikanervogn og skoløs
på alle fire for første gang
på lenge. Han henter ikke
lengde på Encore Un Sisu,
men han er verdt oppmerk-
somhet på 3-4 hester, mener
Frode Hamre.

– 4 ZOOT VA BENE er i kjem-
peform. Skulle gjerne hatt spor 
litt lenger inn, men han er bra
fra start så Herman får prø-
ve seg. Skulle vi få teten stiger
sjansene. Går som vanlig med
amerikanervogn, hele drasky-
lapper og uten sjekk. Mulig

skoløs foran kontra alumi-
numsko på alle fire som er nor-
maltt, sier Hedda E Assev. 

– 5 GLOBAL UNDEFEDED
er i form og er spennen-
de på en sprint. Nå blir det
skoløs rundt om for første
gang i karrieren. Setter også
på amerikanervognen mot
vanlig sulky sist. Så blir det
helstengt hodelag. Ble altfor
pigg med det tredje sist, men
da var kusken etter han. Er
bare ok fra start, men jeg
tror han kan kjempe om sei-
er også fra posisjonen ut-
vendig lederen,  sier Frode
Hamre.

– 6 AMARONE CLASSIC går
jevnt fine løp. Står litt langt ute
på vingen. Fornøyd med en fin
premie. Går som vanlig med
amerikanervogn, skoløs foran
og åpent hodelag, sier Kristian
Malmin. 

– 7 MIRA PRAWO var bra sist
og nærmer seg fjorårsformen,
men har trukket et litt dårlig
spor. Er riktignok god fra start,
men vi får se an litt. Det blir
sjanseartet. Er samtidig best
når hun er med der fremme.
Løser det seg noenlunde er hun 
aktuell. Det blir trolig vanlig
sulky, sier Per-Erik Gravdal. 

– 8 HÖWINGS VENUS er i ok
form. Hun har fått to hurti-
garbeider i 1.25-fart over 2000
meter siden siste start. Dårlig
spor, så det er bra om hun grei-
er en premie. Sko på alle fire og
vanlig vogn, som er normalt,
sier Cato Antonsen. 

– 9 DELAMAIN var jeg fornøyd 
med i årsdebuten. Han hadde
kun vært hurtigkjørt én gang
før det løpet, så jeg tror han vil
gå framover formessig med det
løpet i kroppen. Sporet er greit. 
Håper på lederrygg eller tredje
innvendig. Hesten virker pigg
i trening. Selv om det er hardt
imot, håper jeg på en god pre-
mie. Det blir vanlig modified,
halve skylapper, uten framsko
og aluminium bak. Som nor-
malt, sier Otto S Gøperød. 

– 10 AMAZING STREET fun-
gerte ikke som best sist og er
behandlet. Håper og tror hun
er tilbake like fin som før siste
start. Hun har en spennende
oppgave, men skal hun mel-
de seg på helt i toppen må det
klaffe maksimalt med tempo
i front. Jeg tror jeg går for det
sikre med vanlig modiffied og
aluminiumsko, men avgjør
ikke definitivt før på løpsdagen,  
sier Åsbjørn Tengsareid. 
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Det er Solvalla i slutten av mai vi sikter mot, 
men når sporet ble som det ble satser vi 
offensivt, kjører for tet og kjører for å vinne.
Elise Kristine Holt

«

– 1 DREAM BUILDER har vi
hatt en drøy måned. Han er
behandlet og har trent fint
etter 1.17/2100 som fortest.
Jeg tror han er best av mine
tre per dags dato. Blir over-
flydd av Sam The Man, kan-
skje også Alpha Scarlet R.R.
Forventer en god prestasjon, 
men tøft å vinne. Trolig ame-
rikanervogn og sko, sier Fro-
de Hamre.

– 2 ALPHA SCARLET R.R. var
ikke som best sist og fikk litt
fri. Trener bra igjen nå. Møter
gode konkurrenter, men er bra
selv også. Fint spor og kjapp i
vei, så vi får kjøre til å se. En av
flere som kan vinne. Går med
amerikanervogn, skoløs og hel-
stengt som vanlig, sier Kristian
Malmin. 

– 3 HARLEY D.E. setter vi litt
på vent nå. Han dummet seg ut
med umotivert galopp i Bergen
sist og mangler litt på sin aller
beste form. Tøft å være med
helt i toppen. Amerikanervogn
og skoløs foran som sist,  sier
Frode Hamre. 

– 4 SAM THE MAN startet
tre tette løp i mars, var vel-
dig bra og fikk en fortjent
pust i bakken etter det. Var
svært fin i et banejobb for-
rige mandag og er full av
overskudd. Det er Solval-

la i slutten av mai vi sikter 
mot, men når sporet ble som 
det ble satser vi offensivt, 
kjører for tet og kjører for 
å vinne. Kommer vi til tet, 
slipper vi ikke. Han sparer 
høver til Solvalla, så det blir 
sko på alle bein, vanlig vogn 
og draskylapper slik han 
pleier å gå, sier Elise Kristi-
ne Holt.

– 5 VITRO DIABLO har tapt
sportrekningen mot Sam The
Man, så det blir nok ikke tet.
Distansen kan være til min
hests fordel. Formen er meget
god. Med klaff på løpet, kan
han utfordre om seieren. Som
vanlig blir det skoløs, amerika-
nervogn og helstengt hodelag,
forteller Erik Killingmo. 

– 6 PARK VIEW var positiv på
Sørlandet sist. Hesten er såpass 
rask at han kan utfordre om
teten. Kommer han bare rik-
tig inn i løpet, kan han være en
outsider. Går som vanlig med
amerikanervogn, uten sko og
med blinkers, sier Erik Killing-
mo.

– 7 STRONG CASE står van-
skelig til, så det blir nok å ta opp 
og gå bakfra. Det er bra om han
henter seg en ok premie herfra. 
Ingen endringer. Det blir vanlig 
vogn, skoløs og åpent hodelag,
sier Erik Killingmo.

– 8 REVENUE LAVEC har
trukket et dårlig spor og mø-
ter tøffe konkurrenter. Det blir
veldig vanskelig herfra. Godt
fornøyd med premie. Går som
sist med amerikanervogn, sko
og halve skylapper, sier Truls
Roar Wivestad. 

– 9 L’AMOUR BONANZA har
egentlig gjort to fine løp på
Åby. Det var jevnt i mål mellom 
mange sist, mens han hadde
fått en god premie gangen før
om vi ikke hadde kjørt oppi.
Uansett er det tøft imot her. Vi
smyger med og håper på tem-
po. I første rekke premie som
gjelder. Sko, amerikanervogn
og vanlig hodelag som normalt, 
sier Sven Olav Weberg.

– 10 PANTANI travet et nytt
sterkt løp på Åby sist og er i
form. Tøft ute her og med for
å herdes. Gjør seg ikke bort,
men er han blant de fem, er det 
bra. Amerikanervogn og skoløs
framme,  sier Frode Hamre. 

– 11 LADY ANN holder bra
form, men har trukket et dårlig
spor mot gode konkurrenter, så 
det ser vanskelig ut herfra. Vi
får kjøre billig og er i utgangs-
punktet fornøyd med en bra
premie. Som sist går hun med
amerikanervogn, draskylapper
og sko rundt om, sier Erlend
Rennesvik. 


