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Har vært helt enorm i hele år og er  
et talent helt utenom det vanlige
Øystein Tjomsland om 3 Brenne Borken

«

– 1 BLOMSTERPRINSEN var bra fra dødens i kvalifi-
seringen. Han travet den tredje raskeste tiden av alle. 
Han er ikke borte i trippelkampen. Det kan løse seg 
fint fra et perfekt spor. Går med sko som vanlig, sier 
Jan-Olov Persson.

– 2 BORE MIKKEL viste seg fra sin beste side igjen i 
forsøket etter galoppen i den svenske Kriterie-finalen. 
Han har vært strålende i hele år og trener fortsatt vel-
dig fint. Det er vanskelig å skille ham og Brenne Bor-
ken, dagsform og løpsopplegg vil trolig avgjøre mye. 
Planen er at han fortsetter med sko og speedster, sier 
Øystein Tjomsland.

– 3 BRENNE BORKEN har vært helt enorm i hele år 
og er et talent helt utenom det vanlige. Vant lett 
i kvalifiseringen og jeg har ingenting å utsette på 
ham i trening. I et normalt løp er han selvfølgelig 
en het seierskandidat. Amerikanervogn, helstengt 
hodelag og skoløs bak igjen, sier Øystein Tjoms-
land.

– 4 VALLE PRINSEN rekordforbedret seg sist. Vi gjør 
ingen endringer med hesten fra kvalifiseringen. Han 
fortsetter med sko og vanlig vogn, sier Torfinn Rum-
melhof.

– 5 BROLIN hang fint med i kvalifiseringen, det 
gikk voldsomt fort til slutt. Han er kjapp fra start 
og kan sikre seg en god posisjon. Han er en av dem 
som er aktuell bak Brenne Borken. Går med sko 
som vanlig, sier Jan-Olov Persson.

– 6 ENVIS er i fersk i gamet, men jeg synes han hang 
veldig godt med i kvalifiseringen. Jeg vurderer sterkt å 
dra av alle fire skoene for første gang. Han kan hente 
seg en bra premie, sier Jan-Olov Persson.

– 7 LOME LUX vant lett i Gävle forrige torsdag, og 
sprang bare og lekte da. I trening på mandag var 
han bedre enn noensinne! Får han et perfekt løp med 
hardt tempo, er han i alle fall med helt der framme. 
Sko som vanlig, sier Anders Högberg.

– 8 RE FINANS kan være litt lat, men var ikke som 
best i kvalifiseringen. Blodverdiene har ikke vært helt 
fine. Vi håper han er frisk til søndag. Da kan han hente 
seg en fin premie, sier Jan-Olov Persson.

– 9 ERLING var god fra dødens i kvalifiseringen. Vi 
valgte spor ni siden han kan være pigg fra start. Han 
fungerer dessuten fint i rygg. Kjemper om en av trip-
pelplassene bak Brenne Borken. Sko som vanlig, sier 
Geir Kihle.

– 10 ARDING gikk uten sko på frambeina for første 
gang i kvalifiseringen og det fungerte fint. Det blir slik 
i finalen også. Jeg synes det er morsomt å bare være 
med i finalen, det er en best mulig premie som gjelder, 
sier Anna Nyborg.

– 11 SKEIE BLESEN var positiv i kvalifiseringen og er 
en hest i fin utvikling. Han hadde ikke startet på en 
stund så løpet skal også ha gjort godt i kroppen. Det 
er noen gode konkurrenter imot så vi må være godt 
fornøyde om han henter seg en bra premie. Med sko 
som vanlig, sier Kjetil Djøseland.

– 12 B.B. PAVE FAKS fikk litt trafikkproblemer på siste 
bortre i kvalifiseringen, kunne nok endt lenger fram-
me uten det. Han er i fin framgang og er blitt mer 
stabil. Hesten har høy toppfart og kan nok midt på 
1.26-tallet. Det holder nok ikke til mer enn en bra pre-
mie i denne tøffe årgangen, sier John Mogset.



Det blir drapropper for  
aller første gang
Olav Mikkelborg om 8 Es Trenc
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– 1 GARTH VADER gikk og vred seg litt rett bak bi-
len sist. Han er litt var og spesiell. Jeg har mye bed-
re feeling for feilfri avgang fra førstespor med hest 
kun på den ene siden. Dessuten gikk han med sko 
sist, det var heller ingen fordel. Nå blir det skoløs 
om forholdene tillater det. Ellers amerikanervogn 
som sist. Med feilfri avgang er han veldig aktuell, 
sier Jens Kristian Brenne.

– 2 ZIMMER GRIF har gått noen veldig fine løp. Mø-
ter litt skjerpet motstand, så vi får sikte oss inn på 
en brukbar premie. Tidsmessig kan han 1.11,5/1.12,5, 
det er der det ligger, tror jeg. Uten sko og amerikaner-
vogn som vanlig, sier Jan-Arne Raab.

– 3 CARUSO er den jeg tror mest på av mine tre utifra 
sporene. Han hadde vunnet feilfritt sist. Ingen god 
forklaring på galoppen. Det er sånn han kan være bak 
andre hester. Han er god ut, men henter ikke lengde 
på Garth Vader, så den blir vanskelig å slå. Jeg kjører 
heller utvendig enn i rygg. Går nok en 1.11-tid. Skoløs, 
amerikanervogn og åpent hodelag, sier Frode Hamre.

– 4 DEKANEN K. holder veldig fin form. Han har vært 
bra mot eliten på Varig Orkla Arena. Det gikk litt for 
sakte sist, dermed ble det vanskelig å hente noe i en 
rask avslutning. Sporet ble fint og han er bra ut, men 
vi vil helst ha et ryggløp. Normalt blir det tempo her, 
noe som er en fordel for ham. Det ble et tøft løp, men 
jeg synes han er verdt en garderingsstrek. Reisen har 
han ingen problemer med. Skoløs og vanlig vogn som 
sist, sier Rune Haugen.

– 5 IAN B.R. er litt spesiell fra start, nå kjenner Adri-
an ham bedre, og da tror jeg han kjører litt mer fra 
start. Han er lynkjapp ut om han har dagen. Formen 
er meget bra, og han satt fast sist med mye krefter 
igjen. Jeg vurderer om jeg skal sette på ham helstengt 
hodelag, men faren er at han blir for pigg da. Mest 
trolig blir det som han har gått før. Ellers skoløs og 
amerikanervogn som vanlig, sier Ole Johan Østre.

– 6 R.M.G. LADY IN RED har gått bra i de siste løpene, 
så formen er bra. Møter gode hester og står i et litt 
for dårlig spor. Ergo er det mest realistiske best mulig 
premie. Går som hun pleier, uten framsko og vanlig 
sulky, sier Tor Arne Eggen.

– 7 ROBERTSON er i sitt livs form. Pullet i mål sist og 
hadde krefter spart. Sporet gjør det vanskelig for han 
her, for han må ned i baktroppen og da er det tempo 
og rygger som avgjør. Ikke sjokkert om han vinner, 
men det må klaffe maksimalt. Oppgaven er klart tøf-
fere nå. Skoløs, amerikanervogn og åpent hodelag 
igjen, sier Frode Hamre.

– 8 ES TRENC ser veldig fin ut om dagen. Bedre enn 
før de to siste startene etter litt behandling, men 
så var det sporet da. Det gjør det veldig vanskelig 
å vinne. Med så raske hester innvendig, blir det å 
ta opp fra start å kjøre bakfra. Jeg mener bestemt 
han er bedre bakfra, men skal han vinne må det bli 
voldsomt tempo og klaff med ryggene. Jeg hadde 
tenkt å prøve skoløs for aller første gang, men tror 
ikke det blir noe fra dette sporet, samtidig som han 
er vanskelig å dra av skoa på når vi er på banen, 
så det blir trolig vanlig balanse. Det blir draprop-
per for aller første gang. Det vil han svare godt på, 
så blir det helstengt og amerikanervogn, sier Olav 
Mikkelborg.

– 9 TAKE THIS SOCIETY er den beste av mine tre på 
kapasitet, men jeg er veldig usikker på formen hans. 
Vi prøver et løp til og ser. Uansett ser det vanskelig ut 
med tanke på seier fra bakspor. Sko, amerikanervogn 
og åpent hodelag, sier Frode Hamre.

– 10 ANDERS U.S. har vist seg som en av de beste i 
årgangen, og var knallfin i det siste jobbet. Hun vant 
kvalet sitt på en meget enkelt måte, og har nok aldri 
vært i bedre form enn nå. Jeg synes løpet står mellom 
tre hester, og hun fikk jo det dårligste sporet av de tre, 
men vi skal gi det et alvorlig forsøk. Denne gangen 
blir det skoløs fremme for første gang. Ellers ameri-
kanervogn og helstengt hodelag som vanlig. Hun er 
absolutt i toppform og kommer til å gjøre et meget 
bra løp, sier Lars Magne Søvik.



Jeg tror han har en god vinnersjanse
Åsbjørn Tengsareid om 1 Petho
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– 1 PETHO har et fint spor, han er bra ut og det 
blir en spennende startside. Han har vært stabil 
fra start de gangene vi har kjørt bak bilen. Jeg vil 
være med framme i teten hele veien, om det betyr 
tet underveis, det får vi se. Jeg vet jeg har en veldig 
kapabel hest, dog noe urutinert, men jeg kjenner 
hvor mye det bor i denne hesten og jeg tror han 
har en god vinnersjanse. Jernsko på alle fire, sier 
Åsbjørn Tengsareid.

– 2 I.D. FORECAST har vært veldig god på sen-
sommeren og virker fortsatt til å være i fin utvikling. 
Fint spor og tøff motstand, men kan gjøre opp om 
seieren med maks klaff. Første gang med drahette- 
og propper. Skoløs bak, sier Anders L Wolden.

– 3 THAI MISSISSIPPI har vi slitt med etter seie-
ren i Hans Petter Tholfsens minneløp. Han viste litt 
framgang i kvalifiseringen, men fortsatt ikke hundre 
prosent. Han var bedre tidligere i sesongen og derfor 
er det riktig å kalle ham en outsider. Skoløs på alle 
fire, sier Bo Westergaard.

– 4 ROCKSTILE R. leverte en veldig fin innsats i kva-
lifiseringen. Jeg tror han skal gå fram med det løpet i 
kroppen. Vi lettet ham i balansen i kvalifiseringen og 
det slo veldig bra ut så vi fortsetter slik. Synes han er 
en joker i leken, sier Malene Berdalen.

– 5 THAI MICHIGAN var veldig bra i kvalifiserin-
gen. Han kom i mål med krefter spart til tross for 
at han ble brukt endel underveis. Skal også ha gått 
fram med dette løpet i kroppen. Jeg synes han er 
en luring i finalen. Jernsko på alle fire, sier Frode 
Hamre.

– 6 CRESCO H. gjør en veldig spennende start. Han 
satt fast med vinnerkrefter i kvalen. Gangen før ga-
lopperte han vekk en topplass på oppløpet på Biri. 
Da sjanset vi og tok av framskoene, noe som akkurat 
ikke gikk. Sist var det sko rundt om igjen og det blir 
det samme nå, samt amerikanervogn. Han er god fra 
start, så jeg vil tro Eirik blir med litt. Synes han har 
vært så bra at jeg håper og tror han kan være blant 
de tre med posisjonsklaff. Sko på alle fire, sier Kjetil 
Helgestad.

– 7 THAI OHIO ble jeg litt passiv med i kvalifiserin-
gen. Han kom i mål med krefter spart. Står sjanseartet 
til, men kommer vi noenlunde bra til kan han kjempe 
blant de fire-fem fremste. Jeg mener han er blant de 
bedre i en åpen finale. Skoløs rundt om, sier Frode 
Hamre.

– 8 PAINTED GENIUS gjorde et veldig bra løp i kva-
lifiseringen. Han måtte gå i dødens hele veien, men 
stod på bra til mål. Det blir dog vrient fra åttendespor. 
Best mulig premie som gjelder. Skoløs rundt om, sier 
Bo Westergaard. 

– 9 M.H. HARDERTHANCASH han mangler en seier. 
Jeg tror den kan komme her, for jeg vet hva han er 
god for. Så langt er han blitt kjørt fornuftig. Han spur-
ter fort med rett løp, og er i hvert fall aktuell blant de 
tre. Muligens drapropper for første gang. Skoløs fran, 
sier Lars-Fredrik Mietinen.

– 10 JONATHAN STAR gikk et bra løp i kvalifiserin-
gen, men har en dårligere utgangsposisjon nå enn om 
han hadde klart å vinne kvalifiseringen i en jevn opp-
løpskamp. Fra dette sporet er en premie mest realis-
tisk. Skoløs foran, sier Anders L Wolden.

– 11 M.H. HOT CASH drar fordel av høyt tempo. Da 
plukker han mange til slutt. Drømmen er å nå helt til 
topps, men jeg er fornøyd med en fin premie. De an-
dre er mer herdet enn M.H. Hot Cash. Løpet er åpent. 
Kommer til å bytte fra speedster til modified. Sko på 
alle fire, sier Amanda Robertsen.

– 12 THAI KANSAS skuffet i kvalifiseringen. Det viste 
seg at han hadde en infeksjon i kroppen. Han ble be-
handlet for det og ser ut til å være i form igjen. Han er 
god nok, men det blir vanskelig fra spor tolv. Vi må ha 
klaff på veien. Skoløs bak, sier Bo Westergaard.



Jeg håper og tror han  
kjemper i toppen igjen
Paw Mahony om 7 Millmighty
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– 1 COVENTINA VA BENE står fint til på strek, men 
møter kvalifisert motstand. Jeg tror hun kan en 1.17-
tid på distansen og håper på en premie. Vi fortsetter 
med sko på alle fire og vanlig vogn, sier John Einar 
Theodorsen.

– 2 ELECTRIQUE A. gikk med full fart inn i mål på Åby 
og har tatt det løpet veldig bra. Hun er sterk og står 
den lange distansen. Dette løpet har vi siktet mot, og 
hun er kvikk i volten. Jeg tror hun kan gå enda raskere 
på distansen enn hun viste sist og det er klart vi har 
ambisjoner. Vi fortsetter med sko på alle fire, vanlig 
vogn og helstengt hodelag, sier Brede Refsdal.

– 3 PEACEFUL TILE er spennende å se på distansen, 
jeg tror han takler den veldig bra. Skoløs fremme, van-
lig vogn og helstengt hodelag, sier Kristian Malmin.

– 4 GENTLE REEF gikk kjempefint etter hinder sist. 
Etter anbefaling fra Marius så har vi meldt ham på 
3100 meter, for det er en hest som går bra til mål 
uansett. I utgangspunktet er jeg fornøyd med premie, 
men feilfritt blir jeg ikke helt overrasket dersom han 
ender på trippelen. Går som han har gjort, sko og mo-
dified sulky, sier Lasse Johnsen.

– 5 DARK NIGHT S.E. var bra fra dødens nest sist, 
mens sist feilet han seg bort direkte. Han er som han 
er - usikker, men kapabel. Det er feilfritt som gjelder, 
så får vi se hvor langt det rekker. En evig outsider. In-
gen endringer, sko og amerikanervogn, sier Sigbjørn 
Kolnes.

– 6 VELTEN SWAROVSKI var ute i Danmark på en 
elendig bane sist, og han gikk et veldig bra løp der. 
Dro opp angrepet og ble tatt på streken. Han gjorde 
en fin innsats, og jeg var fornøyd med ham. Kommer 
til å gå som vanlig. Skoløs bak, vanlig vogn og drasky-
lapper, sier Kim Pedersen.

– 7 MILLMIGHTY var veldig fin i prøveløpet og den 
første starten. Siden fikk han en planlagt pause før 
han var enda finere sist. Han vant relativt ukjørt da. 
Normalt er han travsikker, og volte er ikke noe pro-
blem. Han er både startrask og sterk, men grunnet 
skaden han har hatt vil jeg det skal bli på hestens 
premisser. Jeg føler meg uansett veldig trygg på 
ham. Jeg håper og tror han kjemper i toppen igjen. 
Skoløs foran og vanlig vogn som i de siste startene, 
sier Paw Mahony.

– 8 RIVA O. fikk det for tøft uten rygg i annetspor i 
tøft tempo sist. Jeg angret på at jeg ikke gikk ned på 
innerspor. Holdt farten greit til slutt. Jeg sliter med å 
se henne som noen vinner her. Det blir å kjøre billig. 
Distansen er også ny for henne. Sko vanlig modi og 
åpent hodelag nå, sier Frode Hamre.

– 9 KING OF GREENWOOD har gått 2600 meter før, 
så jeg tror ikke distansen er noen problem. Det er en 
bra hest som har en veldig speed. Får han ligge på 
rulle, så speeder han fryktelig fort til slutt. Ser fin ut 
hjemme, og kommer til å gå akkurat som han pleier. 
Draskylapper, skoløs og i amerikanervogn, forteller 
Per Henriksen.

– 10 IVANHOE var knallgod sist, og han har tatt 
det løpet veldig fint Det er fælt å si, men han pus-
tet nesten ikke etter det løpet, og Emil mente det var 
et hurtigjobb. Det er tøff motstand, men jeg synes at 
han har møtt litt tøffere hester i sommer. Distansen 
skal ikke være noe problem, og min hest tåler å gjøre 
litt selv. Jeg er spent, og dessuten blir det muligens 
drapropper for aller første gang her, det må jeg se an, 
ellers blir det skoløs fremme, vanlig vogn og drasky-
lapper, sier Aleksander Rishovd.

– 11 DELIGHT CLASSIC går alltid gode langløp, og er 
alltid med i toppen. Formen er fin, og selv om det kan 
bli langt frem, tror jeg hesten kjemper langt fremme 
med rett ryggløp. Skoløs, amerikanervogn og drasky-
lapper, forteller Kristian Malmin.

– 12 GANGNAM STYLE K. trives over lang distanse 
og bruker gå gode løp i Norge. Sist var det vanskelig 
å få tak i hestene der framme, men formen virker vel-
dig bra. Det er mulig vi setter på draskylapper denne 
gang. Ellers vanlig vogn og skoløs rundt om, som tid-
ligere, sier Ole G. Nielsen.

– 13 GLOBAL BRED TO WIN leverer gode løp hver 
gang. Formen er meget bra. Distansen er ny for 
henne, men hun er sterk ettersom hun er vant til å 
gjøre mye av jobben selv. Jeg tror hun kjemper om 
seieren. Regner med at det blir amerikanervogn og 
skoløs framme, sier Geir Vegard Gundersen.



Er startrask og sitter på nøkkelen 
for hvordan løpet kan bli kjørt
Jens Kristian Brenne om 1 Brenne Odin

«

– 1 BRENNE ODIN var bra i kvalifiseringen og skal 
ha gått fram med det løpet i kroppen. Trener fint og 
virker godt forberedt til finalen. Er startrask og sit-
ter på nøkkelen for hvordan løpet kan bli kjørt, men 
taktikken overlater jeg til kusk Åsbjørn Tengsareid. 
Mulighetene er til stede. Sko på alle fire, sier Jens 
Kristian Brenne.

– 2 TANGEN MINTO har tatt seiersløpet i kvalifise-
ringen på beste vis og trener som han skal. Start-
siden kan bety mye her, men Tangen Minto er på 
ingen måte avhengig av noe tetopplegg for å vin-
ne. Amerikanervogn, åpent hodelag og skoløs bak 
igjen, sier Øystein Tjomsland.

– 3 HOLTER ODIN avsluttet fort til flott forsøksseier 
og leverte nok et sterkt løp. Det er jevnt mellom de 
fleste av mine hester i feltet, og Holter Odin er natur-
lig å regne inn i outsiderkategorien. Amerikanervogn, 
can’t see back og skoløs framme igjen, sier Øystein 
Tjomsland.

– 4 SMEDHEIM BRAUT har ikke gjort noe annet enn å 
levere toppløp den siste tiden og det lukter elitehest-
takter av utviklingen hans. Tåler å gjøre grovjobben 
selv, og han er ikke morsom å ha på utsiden. Stor out-
sider. Amerikanervogn, helstengt og skoløs igjen, sier 
Øystein Tjomsland.

– 5 TANGEN OVE hisset seg voldsomt opp ved opp-
kjøringen til bilen i forsøket, men roet seg en god del 
da han først kom av gårde. Avslutningen til sølvet var 
av beste merke, og fra framspor blir han ikke like his-
sig. Kjemper langt fremme. Vanlig modi, åpent hode-
lag og sko, sier Øystein Tjomsland.

– 6 SIGVE H.R. er på rett vei etter at han var syk 
(forkjølet) i Svensk Derby. Avsluttet bra i en rask av-
slutning i kvalifiseringen. Står bedre til sammenlignet 
med Voje Viljar. Klaffer det med posisjonene er han 
med i trippelkampen. Skoløs på alle fire, sier Jan Kris-
tian Øverdal.

– 7 TRØ KASPER fullførte sterkt til tredjeplassen 
i forsøket. Det var en god formbeskjed etter at han 
ikke nådde helt opp i den svenske Derby-finalen. Han 
trener fortsatt fint og er farlig å avskrive helt. Ameri-
kanervogn, åpent hodelag og sko, sier Øystein Tjoms-
land.

– 8 KLEPPBEST holdt bra i forsøket og sikret seg en 
svært gledelig finalebillett. Alt er bonus her, men 
Kleppbest vil levere et solid løp nok en gang. Speed-
ster, sko og åpent hodelag, sier Øystein Tjomsland.

– 9 REIME BLESEN var god i kvalifiseringen og er 
blitt bedre og bedre utover i sesongen. Ble tredje i 
Derby i Sverige, men her er det mest realistisk med 
premie – mulig trippel med maks klaff. Trolig drasky-
lapper som i kvalifiseringen, sier Anders L Wolden.

– 10 BAIAS var jeg fornøyd med i forsøket. Det er 
mange gode med i feltet, så posisjonene vil avgjøre 
mellom jevne hester. Nå får han gå bakfra. Vi får håpe 
det løser seg. Da kan han dukke opp i trippelkampen. 
Han har gått i vanlig vogn hele tiden, men jeg skal 
prøve ham med amerikanervogn i trening denne uka. 
Så vogn er ikke helt bestemt ennå. Det blir skoløs 
igjen, sier Per Oleg Midtfjeld.

– 11 FYRI leverte et bra løp i kvalifiseringen. Vi har 
hatt Derby som et mål og nå er vi der. I finalen møter 
han noen som blir for gode. Det er premie som gjel-
der. Jernsko på alle fire, sier Frode Hamre.

– 12 VOJE VILJAR avsluttet fint i kvalifiseringen, og 
viste at han fortjener en plass i finalen. Står vanskelig 
til og det er best mulig premie som gjelder. Skoløs 
bak, sier Jan Kristian Øverdal.
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Han er rask, og målet må være  
å komme forbi Cicero T.G.
Erik Killingmo om 7 Best Ofdream Trio

«

– 1 GOLDSTILE er i fin form, men vi har ingen ambi-
sjoner denne gangen. Smyg og premie som gjelder. Er 
best uten baksko. Nå blir det aluminium bak og ame-
rikanervogn, opplyser Karin Hauge.

– 2 GIGANT INVALLEY var bra sist og alt har sett 
normalt ut etterpå. Vi var heldig med sporet og han 
er jo startrask, men Gunnar tar som alltid taktikken. 
Han møter et par veldig gode, så det blir spennende å 
se mot disse. Uansett er vi strålende fornøyd om han 
skulle være på trippelen. Han gikk skoløs sist og det 
blir det samme nå om det ikke blir regn og dårlig bane. 
Ellers amerikanervogn denne gang kontra vanlig vogn 
sist, uten at det betyr veldig mye, sier Truls Desserud.

– 3 TYPE A. gikk et nytt sterkt løp sist med god av-
slutning. Han trenger å herdes litt før Axel Jensen 
senere i høst, så det passer bra å prøve han her. Han 
er ingen tethest og følelsen er at han er mer trippel 
enn seiersaktuell. Jeg tviler sterkt på at noen av mine 
rører Cicero TG og Best Ofdream Trio. Skoløs, ameri-
kanervogn og draskylapper, sier Frode Hamre.

– 4 CUSTOM CHEVAL tror jeg har fordel av tette star-
ter. Han er rask fra start og kommer han inn og får 
et fint løp, kan han være et stykke framme. Planen 
er skoløs nå mot sko mandag. Går med draskylapper 
til å dra opp og ned og i amerikanervogn, sier Henry 
Rorgemoen.

– 5 BLE DU GERS har ikke toppform, men gikk et bra 
løp sist med 1.09 siste 500 meter. Blir til overs herfra 
og da tror jeg ikke han utfordrer om seier, om han da 
ikke finner toppformen over natta. Skoløs nå om vi vil, 
noe det ligger an til, amerikanervogn og draskylapper, 
sier Frode Hamre.

– 6 CICERO T.G. avsluttet strålende i Jubileumspo-
kalen. Virker til å ha toppformen inne. Han er her-
det mot gode hester. Møter flere sterke konkurren-
ter igjen, men her blir det å satse offensivt. Jeg har 
god tro på ham. Det blir skoløs framme og vanlig 
vogn, sier Geir Vegard Gundersen.

– 7 BEST OFDREAM TRIO ble sjenert sist og fikk 
ikke sjansen. Ingenting sier meg at det er noen fare 
med formen. Han har trent på i intervaller hjemme, 
så det eneste er at det ikke ble noe løp av det på 
Bergsåker sist. Jeg ser for meg at startsiden mel-
lom ham og Cicero T.G. kan bli avgjørende her, 
noen jeg er ganske sikker på at Kim Eriksson ten-
ker også. Han er rask, og målet må være å komme 
forbi Cicero T.G.. Det er ujevn kvalitet på hestene 
innvendig med flere jeg vil tro vil ha innvendig rei-
se, så selv om han ikke kjører seg rett til tet, kan 
mye være gjort om han slår Cicero T.G. på startsi-
den. Et løp utvendig for den, kan bli for tøft. Det 
blir skoløs, amerikanervogn og blinkers igjen, sier 
Erik Killingmo.

– 9 GRETZKY B.R. var jeg godt fornøyd med sist. Han 
fungerte bra da og fullførte fint etter hinder. Når det 
er sagt er det tøft imot her. Således er niendespor 
helt greit. Vi smyger med og er godt fornøyd med en 
premie. Han går skoløs som sist, mens vi muligens 
bytter ut amerikanervogna med modified herfra, sier 
Thomas Pettersen.

– 10 BILL’S MAN er i absolutt toppform, men herfra 
blir det å kjøre i rygg til midt i siste sving, så får vi se 
hva som skjer til slutt. Normalt veldig vanskelig å vin-
ne herfra. Skoløs framme, amerikanervogn og drasky-
lapper, sier Frode Hamre.

– 11 S.K.’S MYSTIC TITAN avsluttet veldig bra sist, 
men står vondt til her. Best mulig premie som gjelder 
fra disse forutsetningene. Skoløs foran og amerika-
nervogn som sist, sier Kjetil Helgestad.

– 12 HENNESSY AM gjorde det bra sist på Färjestad. 
Han er bedre enn raden, men mot bedre hester og 
dette sporet, er det nok best mulig premie som gjel-
der. Jeg tror han går som sist, forteller Erlend Ren-
nesvik.
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Han skal være langt bedre  
til finalen
Frode Hamre om 5 Charleston Volo

«

– 1 CODE YOUNG var god i kvalifiseringen og er sikret 
en fin reise fra førstesporet. Jeg tviler på at han vin-
ner Derby, men tror han kan hente seg en veldig bra 
premie. Skoløs foran og jernsko bak, sier Frode Hamre.

– 2 ALEGRITO har tatt et steg fram etter Jarlsberg 
Grand Prix-løpene slik jeg håpet på. Er blitt kvikkere 
i beina og bedre teknisk etter det. Dette er en bra 
hest. Det blir spennende å se hvordan løpet løser 
seg, men jeg mener han har styrken til å kjempe helt 
i toppen. Sko på alle fire, sier Jan Kristian Waaler.

– 3 THE PIRATE var veldig bra i kvalifiseringen. Han 
viser gang på gang at han er veldig sterk. Jeg håper på 
et feilfritt løp og litt klaff på veien, da mener jeg han 
er god nok til en fin premie. Skoløs bak, sier Carina B 
Helgesen.

– 4 MIGHTY BOY var bra i kvalen og har vært veldig 
fin i trening etterpå. Han er veldig kjapp i vei og bør 
ha bra sjanse til å være først til planken. Siden håper 
vi på å slippe til en av de bedre. Klaffer det opplegget 
ser jeg ikke bort fra at han er på trippelen, men det blir 
nok i tøffeste laget å vinne. Går som i kvalen med sko 
og modi, sier Per Vetle Kals.

– 5 CHARLESTON VOLO var tung i kroppen og man-
glet spenst i kvalifiseringen. Forklaringen er at han 
hadde fått det rolig etter det forrige løpet. Han skal 
være langt bedre til finalen så jeg er overhodet ikke 
bekymret. Han er den av mine jeg har mest tro på 
og skal kjempe om seieren. Skoløs foran, sier Frode 
Hamre.

– 6 AMAZING JUSTICE var veldig bra i kvalifiserin-
gen. Skal være forbedret med det løpet ettersom han 
har startet så lite i år. Med maks klaff henter han seg 
en fin premie. Kan være en liten outsider også. Sko-
løs igjen. Kommer ut med amerikanervogn for første 
gang, sier Geir Vegard Gundersen.

– 7 CALHOUN gikk et meget bra løp i kvalifiseringen. 
Jeg har vært usikker på distanseevnene, men han full-
førte fint etter å ha gått uten rygg siste 900. Er kjapp 
ut og kan få en fin posisjon. Vi må dog sikte oss inn på 
en bra premie. Skoløs foran, sier Frode Hamre.

– 8 THUNDERBALL S.F. var jeg veldig fornøyd med i 
kvalifiseringen, og synes han viste litt av det samme 
som han gjorde første gang ut for meg. De to startene 
etterpå var han dårlig. Så formen er på rett vei. Vi er 
innforstått med at det kan bli vanskelig å vinne her, 
og det er best mulig premie som gjelder. Skoløs foran, 
sier Kim Pedersen.

– 9 LUCCA var jeg godt fornøyd med i kvalifiseringen. 
Han er blitt bedre og bedre for hver start i år. Må ha 
det litt sydd opp, men hvis det klaffer ser jeg ikke bort 
i fra at han kan ende på trippelen. Det er et jevnt felt. 
Skoløs foran, sier Marius Høitomt.

– 10 THAI GREENWICH leverte en fin kvalifisering 
med tredjespor siste 700 meter. Han har vært bra i 
hele år. Rangerer han som nest best av mine og tror 
han blander seg inn helt der framme. Skoløs foran, sier 
Frode Hamre.

– 11 WULCAN LAYLOCK har gått gode løp hittil i kar-
rieren og leverte en fin kvalifisering. I finalen blir det 
voldsomt hard motstand, men han virker å være i form 
så jeg håper han kan hente seg en fin premie. Sko på 
alle fire, sier Geir Flåten.

– 12 FILLY’S FIGHTER overrasket med å ta seg videre 
til finalen. Han gikk faktisk pigg i mål. Det er en hest 
på vei opp, men fra spor tolv og mot gode hester er 
vi godt fornøyd med en premie i finalen. Skoløs rundt 
om, sier Eirik Høitomt.
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