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Han har gått 1.16 på tre runder i Danmark
og nærmest vært ukjørt
Morten Juul om 3 Giantissimo

– 1 MANGAS COLORADAS fikk løpet sitt sist. Alt løste seg
fra lederrygg og han vant enkelt. Møter gode tilleggshester,
men er sikret det løpet han skal ha, med ryggløp og spare
speeden til slutt. Jeg er usikker på distansen, men han takler svingene og baneprofilen uten problemer. Går med fire
sko og vanlig vogn som før. En liten luring, sier Bjørn Larsen.

– 8 FIGHTER VANG var enormt bra sist og er i kanonform.
Distanse og volte er ikke problem, men han møter Moni Viking som normalt er mye bedre enn disse hestene. Det er
en av verdens beste stayere, så her må vi trolig bare holde
hendene opp og kjøre om annenplassen. Det blir sannsynligvis vanlig modified og skoløs bak, sier Bo Westergaard.

– 2 RADAGAST AMMIK prøvde jeg et jobb på Klosterskogen
nylig over 2900 meter. Han fungerte veldig fint skoløs og
på svingene da, så det blir skoløs for første gang på lenge
nå. Det er tøft imot og det blir for hardt å vinne, men han
står til for et fint løp. Vi håper han kan snuse på en plass
fra tre til fem. Vanlig vogn som sist, sier Andreas Karlberg.

– 9 PANTANI er i toppform. Han var solid bak gode hester
på sterk tid sist. Det ble et tøft løp, så jeg har har mer trippel
enn seierstro. Han takler både bane og distanse og går i
amerikanervogn, skoløs framme og med helstengt hodelag,
sier Frode Hamre.

– 3 GIANTISSIMO hadde ni strake triumfer før han galopperte seg bort sist. Han slet med hjerterytmen den
dagen. Har vært sjekket opp i etterkant med EKG-prøver,
men det er ikke funnet noe galt. Han trener fint. Det er
en fantastisk hest. Kan ta noen korte galoppsteg i starten, men pleier å finne rytmen. Han har gått 1.16 på tre
runder i Danmark og nærmest vært ukjørt. Tåler å gjøre
mye selv. Jeg tror på en god sjanse om startfasen går
bra. Han går som vanlig med sko, vanlig vogn og åpent
hodelag. Alle hestene mine har taklet svingene på Skive-banen i Danmark bra, så jeg tror ikke Klosterskogens
svinger skal by på problemer, sier Morten Juul.
– 4 COKTAIL REBELLION gikk fint etter pause sist. Tror han
skal takle volte og svingene, men det er knallhardt imot.
Første gang på reise er det også, men vi drar på morgenen,
så det tror jeg skal gå greit. Vi får bare kjøre å se, men jeg
ligger litt lavt og synes det virker veldig hardt å kjempe i
toppen. Ingen endringer, jernsko og modi, sier Terje Orstad.
– 5 HOLEINONE PEPPER vant greit sist uten at han var
helt hundre. Han har vært behandlet i to knær i etterkant.
Så fin ut i et hurtigarbeid på fredag. Det gikk i 1.20-fart
og han taklet svingene da. Hesten virker veldig sterk i trening, så derfor vil jeg prøve ham på denne distansen. Har
fått et fint spor. Vanskelig å plassere ham inn mot ukjent
motstand. Kommer til å gå med sko, vanlig vogn og åpent
hodelag som sist, sier Torbjørn Moen.
– 6 THINK NEW AND BIG har trent bra i vinter og kommer
til å levere en bra prestasjon. Volte og distansen går bra.
Han holder ikke unna for Fighter Vang, så det er en plass
blant de fem som gjelder. Skoløs framme og vanlig modified, sier Bo Westergaard.
– 7 AMON WISE AS var god sist. Han begynner endelig å
skjønne at han må ta i. Formen er meget bra. Det er mange
tøffinger imot,, men ser ikke bort fra at han kan ende blant
de tre. Distansen har han vist at han takler. Det er en storvokst kar som ikke har fordel av svingene på Klosterskogen.
Jeg tror ikke han galopperer, men det kan koste krefter å
komme seg rundt. Han går med sko, amerikanervogn og
blindemaske som før, sier Hedda E Assev.

– 10 DELIGHT CLASSIC ble det helt feil for i årsdebuten
med et løp uten tempo. Da ga jeg opp og kjørte innvendig,
der hun ble fast. Formen er veldig fin og hun er teknisk god,
så banen passer. Distansen har hun vist hun er god på. Moni
Viking 20 meter bak høres for tøft ut. Det ser vrient ut å
vinne, men at hun er blant de tre har jeg god tro på. Vanlig
vogn, skoløs og draskylapper, sier Kristian Malmin.
– 11 ORLANDO G.M. har vært behandlet i munnen etter
den siste starten. Hesten ble litt «tempotorsk» i løpet på
Jarlsberg 26/3. Formen er bra, men det er i utgangspunktet
premie som gjelder. Han går som vanlig med sko, i amerikanervogn og kvarte skylapper, sier Alexander Heisholt.
– 12 GANGNAM STYLE K. har trent fint opp mot årsdebuten og har vært ute i et rutineløp på Skive hvor han fikk
strekke ut de siste 700 meter i flott stil. Gikk i det rutineløpet med sko og fast bomull. Det føles som jeg har hesten
klar til å prestere på direkten og Høitomt har et godt tak
på ham. Svingene på Klosterskogen takler hesten fint. Det
blir skoløs på alle fire, vanlig vogn og åpent hodelag, som
er optimalt. Slik gikk han utstyrt når han slo Ble Du Gers
på Bjerke i september. Han er fin å reise med. Jeg har stor
respekt for Moni Viking, men mener vi skal regnes inn i trippelkampen, sier Ole G. Nielsen.
– 13 MONI VIKING har vært i trening siden i høst. Vi hadde et håp om Prix d’Amerique i vinter, men måtte skrinlegge det etter et lite tilbakeslag. Nå har han fått trent
bra i flere måneder og jeg er veldig fornøyd med ham.
Han er vant til å gå hurtigarbeider på 800-metersbanen
på Nossum, så sånn sett skal ikke Klosterskogens baneprofil by på problemer. Han har faktisk banerekord på
1.13 på Nossum. Han har fått fire, fem hurtigarbeider.
Jeg kjører lange drag, men han har fått gå ned i 1.101.12-fart til slutt. Jeg tror han skal være med i toppen
her, og han er ikke så avhengig av løpsopplegget. Kan
både kjøre tidlig fram og avvente bak. Det er flere gode
konkurrenter med, så det er ikke bare å kjøre rundt dem
til seier, men jeg er fornøyd med hesten. Kommer til å
gå med sko for å spare litt hov, og det har ikke så mye å
si. Han skal gå i vanlig vogn og det blir draskylapper og
drapropper, sier Jan Lyng.
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Han er bra og skal sees med god
vinnersjanse
Stine Birkeland om 5 Ard

– 1 KOS ODIN møter gode konkurrenter, men står til
for et fint løp fra et bra spor. Tøft å vinne, men vi håper på fine penger herfra. Går som sist med sko, mens
det blir amerikanervogn nå kontra vanlig vogn sist,
sier Simen Bjørbæk Jessen.
– 2 GOMNES FAKS gikk veldig bra bakfra sist. Perfekt spor nå. Møter gode konkurrenter, men er veldig
bra selv også. Håper å lede rundt om. Tenkte å kjøre
skoløs igjen, som vi gjorde for første gang sist. Altså
ingen endringer, sier Lars Raaum.
– 3 GRISLE TORE G.L. møter knalltøff motstand, men
er veldig bra selv også. Galoppen sist får vi ta som et
arbeidsuhell. Han galopperte helt uten forvarsel. Normalt er han ikke usikker. Etter galoppen gikk han solid
i kulissene og jeg likte ham veldig godt. Er bare helt ok
fra start, men burde kunne få en grei posisjon herfra.
Selv om det er gode hester imot tør jeg ikke å avskrive
ham helt. Ingen endringer, sier Per Vetle Kals.
– 4 FRIER BIRK virker stadig i veldig fin form. Jeg synes egentlig han var bra i kulissene sist. Sporet betyr
lite, han havner blant de siste fra start uansett. Får
han en bra rygg og er litt heldig med løpsopplegget
håper jeg han kan være med blant de fremste. Går
som vanlig skoløs og med amerikanervogn, sier Lene
Gravklev.
– 5 ARD har virket veldig fin etter seiersløpet. Han
er veldig rask, så Eirik satser sikkert mot tet igjen.
Han kan bli litt hissig, så det er vel det jeg er mest
redd for. Han er bra og skal sees med god vinnersjanse. Amerikanervogn og skoløs rundt som sist.
Går i åpent hodelag, sier Stine Birkeland.
– 6 ALSAKER PUMBAA har hatt en betennelse i munn,
men det er fikset på nå. Vi var en tur på Klosterskogen
søndag og trimmet. Da virket han ikke så ømfintlig i
munn, som han har vært tidligere. Det er fortsatt en
galoppfare, for han vil helst bestemme alt selv. Formen tror jeg er fin. Det jeg ønsker nå er et ryggløp
og at han ikke blir for hissig underveis. Vi fortsetter
skoløs rundt om, draskylapper og i vanlig vogn, sier
Monica Einarsen.
– 7 VOJE PIRIL gikk fint i debuten for oss sist og har
trent bra etterpå. Sporet visste vi jo om med tanke
på at det sportrapp, men det blir uansett litt sjanseartet herfra. Kommer han inn i løpet kan han kjempe
blant de fremste, men det må klaffe litt fra disse forutsetningene. Får stå som en gardering litt ute. Ingen
endringer, sko og vanlig vogn, sier Geir Kihle.

– 8 VETLE PETTER har trent fint i lang tid, men har
underprestert. Nå har jeg gitt ham ekstra fri siden siste start, så han har fått hente seg ordentlig inn. Dessuten er det riktig årstid for ham fremover. Han hadde
en dårlig periode før formutløsningen på våren også
i fjor. Fra åttendespor blir det selvsagt sjanseartet og
en rolig start, men jeg tør ikke avskrive ham helt. Han
går jo ned en klasse. Går som vanlig skoløs og med
amerikanervogn, sier Arnt-Sverre Røren.
– 9 GRISLEFAKSEN G.L. var uregjerlig på transporten
til Forus sist, og jeg vurderte lenge å stryke ham. Han
presterte under pari der selv om han ikke gikk noe
dårlig løp. I trening virker han veldig fin. På sitt beste
er han god nok til å kjempe i toppen. Han går som før
uten framsko og med amerikanervogn og draskylapper. Jeg tror ikke de trange svingene vil by på problemer, sier Gustav Larsen.
– 10 TODIN var god i Meyer’n sist. Sklir han fint
gjennom fra start, skal han ha en god vinnersjanse.
Han har ingen problemer med svingene og går som
før skoløs, med amerikanervogn og åpent hodelag,
sier Erik Killingmo.
– 11 TANGEN TRYGG har hatt litt pause, men han virker fin. Fikk et hurtigarbeid også. Rygg på Ard kan bli
riktig. Jeg tror ikke han er langt bak Ard i mål om det
klaffer på startsiden. Formen er veldig fin. Amerikanervogn, skoløs framme og can’t see back, sier Stine
Birkeland.
– 12 STAS ELDI leverte et greit løp i årsdebuten.
Håper hun går litt fram. Står vanskelig til her siden
det er sportrapp, men det var ikke noen andre løp å
velge i på en stund. Vi er avhengig av klaff herfra.
Fornøyd om vi greier en premie. Hun går som vanlig
med sko og vanlig vogn samt kvarte skylapper, sier
Per M Hvattum.
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Er uhyre startrask, så planen er å sitte
i tet
Geir Vegard Gundersen om 1 Kræsj

– 1 KRÆSJ har trent på uten avbrekk i vinter og stiller godt forberedt. Vi har vært inne på Bjerke med
ham tre ganger. Han har fått et par hurtigarbeider
i 1.15-1.16-fart og sett fin ut på det. Han er en veldig god tekniker, så jeg blir overrasket om han ikke
takler svingene. Er uhyre startrask, så planen er å
sitte i tet. Det er bra konkurrenter i feltet, men jeg
har god tro på min hest. Det blir vanlig vogn siden
det er Klosterskogen. Skal gå med sko og draskylapper som kan dras opp og ned, sier Geir Vegard
Gundersen.
– 2 KING SLAYER var veldig god i årsdebuten og speedet forbi eldre konkurrenter. Jeg tror den blåseren
skal ha gjort godt med tanke på formen. Dette er en
teknikker, så baneprofilen skal han takle. Travet skoløs rundt om sist og fortsetter slik. Amerikanervogn
på denne gang. Fra et flott spor tror jeg han kan være
blant de tre, sier Jeppe Juel.
– 3 STONEFIRE U.S. trener utrolig bra og virker å
være på det nivået han var på sitt beste i fjor. Jeg har
kjørt et par banejobb med han. Han er veldig rask og
takler baneprofilen perfekt. Jeg kommer til å prøve
meg fra start, da han kan åpne voldsomt, men få hester bør gi et bra løp uansett. Skoløs, åpent hodelag og
trolig amerikanervogn. Jeg har seiersambisjoner, sier
Bo Westergaard.
– 4 ONLY BE KIND TO ME satt fast sist med mye
igjen på tanken. Tom Erik sa hun hadde vunnet lett
med åpning. Hun kjentes knallsterk ut, og kusken
angret på at han slapp føringen. Gangen før ble alt
feil. Hun er i knallform og er lynrask ut. Dessuten har
hun aldri gått et dårlig løp på Klosterskogen. Jeg håper på en fin rygg og tror på en plass blant de tre. Sist
gikk hun med sko. Nå går hun uten. Amerikanervogn
og draskylapper som før, sier Hans Petter Arnesen.

– 5 I.D. EXCEPTIONAL var jeg godt fornøyd med
i årsdebuten. Kusken trengte ikke be ham om noe
fra start. Fikk bestemme, men han fikk gå en rask
avslutning og fikk en fin gjennomkjøring. Virker
veldig fin i trening. Jeg gleder meg til å se ham mot
bedre motstand, for han er sløv og bedagelig. Svingene på Klosterskogen tror jeg ikke skal by på problemer, for ellers hadde jeg ikke meldt ham. Han
er utrolig rask fra start og kan blåse til tet. Det blir
viktig å få en fin posisjon. Skal ut i amerikanervogn
for første gang. Går som vanlig med sko og helstengt hodelag, sier Stian Eilefsen.
– 6 CUSTOM CHEVAL ville ikke framover med maske
sist, så det var en feil. Jeg er tvilsom til formen også,
så fra dette sporet ser det vanskelig ut, selv om det
kan bli åpent om plassen bak Kræsj som trolig får dirigere. Min hest går bra på svingene og går skoløs i
amerikanervogn med skylapper til å dra opp og ned,
sier Henry Rorgemoen.
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Han kan åpne veldig raskt fra et
spor midt bak bilen
Olav Mikkelborg om 5 The Baron

– 1 S.M.K. SPIRIT har trukket et veldig fint spor og er
rask ut, så det blir full satsing. Tet eller lederrygg. Vi
kjører skoløs og setter på et par busser, da skal ikke
svingen være noe problem. Tror han kjemper i toppen
igjen. Ingen endringer, sier Renate Aarlie.

– 6 ELEGANT C.N. er min beste sjanse lørdag. Han
var strålende sist og virker like bra hjemme. Jeg vil
være med fra start, men han tåler å gå utvendig
også. Skoløs rundt, åpent hodelag og amerikanervogn, sier Bo Westergaard.

– 2 GOODMAN B.R. fikk en fin gjennomkjøring etter
pause sist, hvor han ble sittende fast. Han fungerte
helt perfekt og jeg har aldri vært så fornøyd med å
komme sist i mål. Fint spor og kjapp fra start, så plan A
er tet. Svingene i full fart har han taklet uten problem
tidligere. Vi har seiersambisjoner. Ingen endringer,
sko og amerikanervogn, sier Simen Bjørbæk Jessen.

– 7 JODIE B.R. kom inn på stallen her i januar. Hun
var sliten, fikk ta seg igjen og har siden trent mye. Alt
virker bra, men det blir å ta opp fra start og gå bak.
Derfra er det premie som gjelder mot gode hester.
Skoløs og vanlig modi, sier Stian Hallenstvedt.

– 3 GIANLUCA B.R. gjorde et fint løp sist i finalen av
vinterserien mot god motstand. Formen er fin og står
bra til her. Takler svingene fint og har ingen problemer med baneprofilen. Er god på en kortspeed og selv
om motstanden er tøff igjen, skal han regnes om speeden spares i det lengste. Går med sko og vanlig vogn
og helstengt hodelag som før, sier Kåre Refsland.
– 4 POSITANO møter enklere selskap enn jeg fryktet,
men det er mange startraske med. Jeg tror dagsformen vil avgjøre hvem som vinner. Min hest liker seg
veldig godt på Klosterskogen der han har fire seirer
og fire annenplasser på ti starter. Han går med sko,
modified og drapropper som før, sier Baard Finn Frøyland.
– 5 THE BARON var ikke som best for dagen sist.
Han hostet litt etterpå. Har vært behandlet for litt
småpluss. Jeg regner med at han skal være bedre
nå. Han kan åpne veldig raskt fra et spor midt bak
bilen. Han vant på 1.13,1a her på Klosterskogen i
høst. Da var han med på 08,5/500 og 10,6/1000
bak Calypso Coffee. Takler svingene i all slags fart.
Har noen raske på innsiden, så vi får se om vi greier å komme forbi. Går som sist skoløs framme og i
amerikanervogn samt åpent hodelag med can’t see
back, sier Olav Mikkelborg.

– 8 PHOTOLICIOUS har fått et leit spor og er avhengig av tempo og at det klaffer for å havne på trippelen. Formen virker uforandret fin. Sist var det sko på
alle fire, denne gang tenker jeg vi river av framskoene
igjen. Helstengt hodelag og amerikanervogn som tidligere, sier Andreas Opheim.
– 9 H.M. LOVELY COMERS ble anspent i volta sist
og galopperte direkte. Det er en viss galoppfare fra
annen rekke på auto også, men jeg tror det skal gå
bra. Når det er sagt blir det sjanseartet fra bakspor på
sprint. Håper å være på trippelen, men det blir nok i
tøffeste laget. Tilbake til amerikanervogn nå. Hun er
meldt skoløs, men det blir trolig sko bak, kommenterer Geir Nordbotten.
– 10 LE RAPIDE var langt under pari sist, men da
var det regnvær og sølebane, det trives han ikke med.
Gangen før var han bra, men fra disse forutsetningene
ligger vi uansett lavt. Det blir aluminiumsko nå kontra
jern sist, ellers ingen endringer, sier Bjørn Gustavsen.
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Det er klart jeg må tro på seier
Josefine Eilertsen om 5 Odd Herakles

– 1 VALLE ASK kan ikke forsvare sporet, men jeg håper vi kan klare tredje innvendig. Formen er fin, og
hesten imponerte i seiersløpene. Skoløs fram, amerikanervogn og draskylapper som tidligere. Det er en
premie som gjelder mot veldig god motstand, sier
Oddbjørn Johansen.
– 2 ÅDNE ODIN er rask ut og kan henge med til en
god premie, men kan ikke vinne mot så gode konkurrenter. Han går med åpent hodelag, i amerikanervogn
og uten baksko som før, sier Erik Killingmo.
– 3 STUMNE FYR står fint til og har vist at han henger godt på disse hestene. Det er jevnt bak de tre
beste, så en plass blant de fem og kanskje siste trippelplass på en optimal dag. Amerikanervogn og sko,
sier Eirik Høitomt.
– 4 B.W.STURE var flink til annen bak Månlykke AM
sist. Han er på gang formmessig. Hesten er rask ut og
kan få en fin posisjon. Det kan bli bra med siste indre
på oppløpet. Går som vanlig med sko og vanlig vogn
samt åpent hodelag, sier Jan-Olov Persson.
– 5 ODD HERAKLES kjennes veldig fin etter Momarken. Tom Erik Solberg kjørte to hurtigarbeid med
han sist onsdag. Først en 2100 meter, så en 1600
meter. Han var veldig godt fornøyd og hadde ingenting å utsette. Han er veldig startrask, så sporet er perfekt. Tom Erik bestemmer taktikken, men
det sier seg selv at han prøver å lede hele veien.
Han var veldig fin på Momarken sist og utifra trening og det at han fikk det løpet i kroppen, er han
normalt enda bedre nå. Han går skoløs rundt som
sist, i amerikanervogn og med draskylapper. Det er
klart jeg må tro på seier, sier Josefine Eilertsen.
– 6 ULSRUD TEA var solid i Meyer’n også og holder
formen. Det blir å satse på å komme ned i en rygg
og kjempe om plassen bak Odd Herakles. Fra spor
langt ute er det litt sjanseartet hvor vi havner, men
hun er god fra start. Amerikanervogn, skoløs framme
og draskylapper som vanlig, sier Svein Ove Wassberg.

– 7 STENSVIK MARTIN var jeg veldig godt fornøyd
med sist etter at han fikk et fint løp innvendig og spurtet bra til slutt. Formen er på vei opp. Står vanskelig
til mot veldig tøff motstand, så mest realistisk er som
best en trippelplass. Mulig han går uten sko framme
uten at det utgjør noen stor forskjell. Ellers modified,
drahette og draskylapper som før, sier Erik Løkken.
– 8 TEKNO ELD gjorde sin første start på over to år
sist. Da reiste han i galopp. Står vanskelig til og får
smyge med bak. Sist gikk han uten sko, mens det nå
blir sko. Går med vanlig vogn og med åpent hodelag.
Hesten skal bli igjen i Norge for å stå i avl hos Per-Ole
Tysland, forteller Jan-Olov Persson.
– 9 GRISLE ODIN G.L. var fantastisk bra til seier fra dødens i Jacob Meyers pokalløp sist, og alt
er bra med ham i trening etter det løpet. Bakspor
er alltid sjanseartet, og her kan det fort bli mange meter frem til Odd Herakles tidlig. Min hest er
uansett i strålende form og en av dem som jakter
sølvplassen bak den store favoritten. Ingen planlagte endringer, amerikanervogn og sko som sist,
sier Øystein Tjomsland.
– 10 BRENNE BANKER vant et billig løp sist, men var
stabil og fin og er i form. Han slår selvsagt ikke Odd
Herakles, men jeg synes ikke han er helt borte i kampen om tredje, fjerdeplassen. Toppnivået hans er bra.
Skoløs framme og vanlig modified, sier Frode Hamre.
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Selv om hoppa er stor, så har hun
en fin svingteknikk og Goop opp
i sulkyen er spennende
Johan Danielsson om 2 Listas Sirena

– 1 FAIRYTALE E.P. fikk jeg tilbake på stallen 5. mars. Hun
har trent på bra og fått noen hurtigarbeider. Som fortest har
vi kjørt 1.16/1.17 på sprint. Har fått et bra spor. Lederrygg
hadde passet perfekt, for hun har en veldig fin speed, noe
hun ikke minst viste i det siste løpet på Bjerke i høst. Jeg tror
hun kan 1.15 på distansen. Gode hester på tillegg, men jeg
tror på en bra innsats. I fjorårets siste løp gikk hun uten sko.
Vi prøver det igjen. Går i vanlig vogn som hun pleier samt
åpent hodelag og drasjekk, sier Jørn Ivar Eilertsen.
– 2 LISTAS SIRENA kan jeg ikke klage på innsatsen til
sist. Det ble en voldsom kjøring tidlig i løpet, og sånn
sett synes jeg det var sterkt å holde farten som hun
gjorde. Det overrasket meg litt at hun åpnet så bra, men
hun er blitt bedre i den fasen. Håper Björn Goop greier å
få henne ut fra dette sporet og får en fin reise. Selv om
hoppa er stor, så har hun en fin svingteknikk og Goop
opp i sulkyen er spennende. Hun var tøft meldt sist. Det
er tøft igjen, men det ser ikke noe verre ut. Det blir sko og
vanlig vogn som sist, sier Johan Danielsson.
– 3 POETIC DREAM avsluttet bra sist og er i fin form, men
det er tøft imot. Kan hun snuse på den siste trippelplassen
er det kjempebra, men det blir nok i tøffeste laget. Svingene har hun forøvrig taklet tidligere. Ingen endringer, skoløs
foran og vanlig vogn, sier Knut Arild Nordhagen.
– 4 SOPHIA FRECEL vant veldig lett sist og er i form. Volte er neppe noe pluss, men jeg tror det går bra. Hun går
uten sjekk og er rask når hun tramper til. Et løp i rygg og
så siste indre her, høres spennende ut. Det er gode hester
på tillegg, men ekstra vanskelig å hente tillegg siden det er
800-metersbane. Trolig skoløs framme som er et pluss, sier
Kristian Malmin.
– 5 LAZY BEACH fikk en liten ferie etter det siste løpet i
høst. Så har hun gått i trykkvogn i hele vinter og fått på
seg litt muskler. Eirik Høitomt har kjørt to hurtigarbeider
med henne på 1.24 og 1.19 i speedcart. Jeg er fornøyd med
henne i trening, men det er mange gode imot her og hun
er ganske urutinert. Håper på en fin premie. Hun har taklet
svingene på Momarken, så da tror jeg hun greier disse svingene også. Går som vanlig uten sko framme, i vanlig vogn
og med åpent hodelag og drapropper, sier Øivind Strand.
– 6 CALLAS er i form og er en lettvint type som ikke har
problem med baneprofilen. Det løser seg normalt på
startsiden, da hun er så sikker. Hun kan gjøre mye jobb
selv og er også veldig spurtsterk, så hun skal regnes
med vinnersjanse. Skoløs foran, amerikanervogn og helstengt hodelag, sier Frode Hamre.
– 7 ELECTRIQUE A. var ikke på topp i sin siste start og fikk
en pause med behandling. Det ble tre uker helt fri og har så
trent fint opp mot denne starten. Kjørte hurtig forrige uke
og travet enkelt 1.20/2100 med en litt raskere avslutning
hvor hun var spretten og fin. Hun takler svingene på Klosterskogen. Voltestart er uproblematisk og er hyggelig ut fra
start. Sporet er bra og bør få en fin reise. Løpet er jevnt,
men vi er ikke slått på forhånd. Sist var det amerikanervogn,
denne gang blir det vanlig modi. Sko på alle fire som tidligere, sier Brede Refsdal.

– 8 MUITO OBRIGADA har trukket et fint spor og er i meget
bra form. Hun har veldig god teknikk, så jeg tror hun skal takle svingene veldig greit. Ryggløp nå er nok bare en fordel.
Møter selvsagt noen gode, men vi har litt ambisjoner igjen.
Det blir gjerne skoløs framme, noe som har vært positivt
tidligere, sier Øyvind Hegdal.
– 9 SWEET LINS var veldig bra sist. Fjerdespor er et minus,
men jeg tror ikke hun galopperer. Det ligger an til at hun
kjøres litt på sjanse. Med klaff ender hun blant de tre, og
hun er verdt en strek ved gardering. Hun liker seg godt i
svingene på Klosterskogen. Som sist blir det draskylapper,
modified og sko på alle beina, sier Kjetil Helgestad.
– 10 N.Y. EMBRASSE MOI leverte et flott løp på Åby sist
og er i god form. Står i et greit spor. Håper hun kan få fine
rygger. Da har hun en bra avslutning og kan være med i
trippelkampen, men det er gode hester imot og tøft å nå
helt opp. Kommer til å gå med sko og vanlig vogn samt med
draskylapper. Hun har gått på Klosterskogen før og takler
baneprofilen, sier Geir Vegard Gundersen.
– 11 BEST REGARDS gikk et flott løp etter pause sist. Hun
måtte dra opp angrepet, men fullførte likevel sterkt. Hun går
nok fram med det løpet og liker seg godt på Klosterskogen.
Det er noen gode imot, men fra et fint spor er hun verdt en
strek ved gardering. Hun går som før uten sko og med åpent
hodelag. Siden det er voltestart, bytter vi ut amerikanervognen med modified sulky, sier Kjell Vidar Braaten.
– 12 TASTE OF DIAMONDS har trukket et perfekt startspor
når det først er volte som har vært et problem for henne.
Motsatt volte og mulighet for leiehjelp er det beste hun
kunne få. Formen er veldig bra, og svingene er en stor fordel for henne. Kommer hun avgårde fra start, så er hun en
vinnerkandidat. Hun blir stående igjen i Norge etterpå, da
hun skal bedekkes. Skoløs, vanlig modified, sier Bo Westergaard.
– 13 MIA VINCE holder bra form, men står vanskelig til i
annen rekke på tillegg. Vi er avhengig av mye klaff herfra.
Ligger litt lavt fra disse forutsetningene. Ingen endringer,
sier Karoline Krogh-Hanssen.
– 14 JANE HALL er på høyde med Taste Of Diamonds
på kapasitet. Hun var veldig fin i seiersløpet sist. Sporet
er sjanseartet og hun er ei spesiell dame hun også. Med
klaff kan hun dukke opp i seiersstriden. Banen er ikke noe
problem. Skoløs, vanlig modified og åpent hodelag, sier Bo
Westergaard.
– 15 C.C. EASTSIDE leverer gode løp hver gang og er i flott
form. Nå er hun hardt ute grunnlagsmessig og fikk også
spor i annen rekke på tillegg. Hun kan levere et godt løp og
likevel ende opp uten premie. Jeg er fornøyd om vi får en
fin premie. Hun går med sko, vanlig vogn og åpent hodelag,
sier Olav Mikkelborg.
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Det blir trolig skoløs nå. Det er et
klart pluss og han kan åpne raskt
om Vidar Hop satser med han
Kristian Malmin om 6 Hickothepooh

– 1 ZAFFIRO JET var veldig fin til lett seier etter en
veldig rask siste 800 meter sist. Han er startrask, men
jeg tviler på at jeg klarer å holde ute Always On Time.
Klarer vi det, kjører jeg foran. Fra dette sporet er han
en av de som kan kjempe om det. Skoløs, amerikanervogn og så får vi se på hodelag. Det blir enten draskylapper eller helstengt, sier Bo Westergaard.
– 2 HIGH GLIDER holder bra form og har sett fin ut
i trening etter den siste starten. Er også behandlet
litt og skal være ytterligere litt forbedret denne gang.
Har trukket et veldig bra spor og er egentlig ganske
bra ut, men har stått i mye dårlige spor. Vi håper på
lederrygg/tredje innvendig og tempo, da har han en
bra speed til slutt. Kan være aktuell for en god premie
og kanskje en trippelplass. Det blir skoløs som sist,
mens vi trolig varmer med amerikanervogn, så får
Kolle bestemme om det blir det eller vanlig vogn, med
tanke på Klostersvingene, sier Ole Bjørn Hoppestad.
– 3 DREAM BUILDER gikk voldsomt etter galopp
sist. 1.11,2 siste 1900 meter ble han klokket til og
da hadde jeg propper og skylapper igjen. Formen
er veldig bra. Han har vunnet på banen før og går
veldig bra på svingene. Han kan åpne raskt, så jeg
vil prøve meg, men frykter at Always On Time blir
vrien å holde ute. Han er en outsider og gardering
i dette selskapet. Det blir skoløs for første gang nå
siden jeg føler vi ikke har noe å tape. Jeg planla det
sist, men banen var for hard. Ellers blir det amerikanervogn og draskylapper, sier Frode Hamre.
– 4 ALWAYS ON TIME har vært veldig bra lenge. Sist
satt han fast for lenge til å kunne hente inn Floris
Baldwin. Han står fint til og går alltid bra på Klosterskogen. Jeg tror på en plass blant de tre og mener han
kan vinne med full klaff. Taktikken er ikke bestemt,
men med siste indre lukter det tet og lederrygg. Han
går som før med amerikanervogn og draskylapper og
uten sko på alle fire, sier Kjetil Helgestad.
– 5 GIGANT INVALLEY synes jeg har gått ålreite løp
fra dårlige spor. Han er i bedre form enn raden tyder
på. Han stiller vel som tittelforsvarer her. Hesten takler svingene veldig bra på Klosterskogen. Sporet er
bra og jeg håper på en god posisjon tidlig i løpet. Kan
vel være en av flere. Kommer til å gå i vanlig vogn da
amerikanervogna blir for smal på Klosterskogen. Han
er meldt uten sko, men jeg tar ikke den beslutningen
før på lørdag. Han er nemlig veldig ømfintlig, så det
kan ikke være for grov grus eller for løst. Han har gått
noen få løp skoløs før og gjort det bra da. Regner med
at det blir åpent hodelag, som er det han bruker mest.
Kan vel være en av flere, sier Truls Desserud.

– 6 HICKOTHEPOOH har aldri vært veldig bra første gang ut etter pause. Han var ikke dårlig sist,
men klarte ikke å henge ordentlig med i rask avslutning via tredjespor. Han virker veldig bra hjemme og er garantert mye forbedret. Det blir trolig
skoløs nå. Det er et klart pluss og han kan åpne
raskt om Vidar Hop satser med han. Tidligere historikk på banen kan man bare glemme. Han er teknisk god og skal ikke ha problem med å kjøre fort
på svingene her. Det blir amerikanervogn og åpent
hodelag. Jeg tror mest på ham av våre to. På kapasitet er det ingen tvil om at han er den beste hesten
i feltet, vurderer Kristian Malmin.
– 7 GRETZKY B.R. satt fast med mye krefter spart på
Biri sist. Formen er bra. Fra et bedre spor kunne han
vært trippelaktuell, men herfra ser det vanskelig ut.
Hesten har gått veldig bra på Klosterskogen før. Tre
starter har gitt seier, annen- og tredjeplass. Vant Habibs minneløp i 2019. Han går skoløs og i vanlig vogn
og med åpent hodelag, sier Geir Vegard Gundersen.
– 8 NAPPA SCAR har gjort det bra i samtlige starter i
år, om du tar med i betraktning at han slet med halsen
på Solvalla i det ene løpet. Formen virker bra, men
sporet ble ikke det beste. Om vi tar opp fra start, så
har vi nok tapt løpet. Det er en liten og rask hest, så
jeg er ikke bekymret for baneprofilen. Han er herdet
mot tøff motstand gjennom hele karrieren. Vi kommer
med flott form og en hest som kan gjøre grovjobben.
Mellomdistanse er perfekt. Sist gikk han uten sko og
var veldig fin, så vi fortsetter slik. Amerikanervogn
også som sist, sier Per Lennartsson.
– 9 MIRACLE TILE har trent veldig fint i vinter og
vært på bane et par ganger. Hun har travet 1.16 over
2100 meter på fint vis, så hun er godt forberedt. Sporet er greit nok siden det er årsdebut. Det blir jo et
løp på sjanse herfra. Hun er veldig teknisk god og
speedig. Jeg blir ikke overrasket om hun vinner, om
det klaffer, for oppløpet er langt og det er vanskelig
å gjøre noe via sporene i disse jevne løpene. Hun går
i vanlig modified, skoløs og med draskylapper, sier
Kristian Malmin.
– 10 ISLAND LIFE kom ukjørt i mål sist og jeg var
veldig fornøyd med ham. Skal normalt sett gå fram
med det løpet. Alt ser bra ut i trening og han skal få
et par økter i bakken før lørdagens løp. Sporet ble ikke
så bra og jeg er en urutinert kusk, men vi får prøve å
finne fine rygger. Håper på en like god innsats som
sist og en premie. Det blir som sist skoløs og vanlig
vogn. Tror også han går med åpent hodelag, som han
også gjorde sist, sier Jonas Andreas Ås.
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