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Han måste ses med vinstchans  
att vinna det här
Mads Henriksen om 8 E Type Cash

«

1 PRE CALCULATED fick första riktiga loppet efter lång vila 
senast och det var helt ok. Det saknades tempo i loppet 
men han avslutade bra. Jag var nöjd med hans prestation 
och tycker att han bör ha gått framåt av loppet. Han kom-
mer att lättas lite i balansen, jämfört med senast, säger Ola 
Karlsson.

2 FLIRTING DIAMOND kommer i riktigt fint skick och jag 
tycker att formen är hur bra som helst, han var väldigt po-
sitiv i Kalmar. Jag har bara provat honom på 2640 m och 
där visade han att han drog fördel av den distansen. Jag 
är spänd på att se vad han kan visa här för jag tror inte att 
jag kan få honom bättre än hur han är nu, säger Emma E. 
Johansson.

3 CMYNEWLOLLIPOP har klarar sig bra med det han kan 
uträtta och han bör kunna ta ett pris här. Det blir ett defen-
sivt upplägg där jag hoppas på en slant. Norskt huvudlag, 
utan skor runt om, säger Jeppe Juel.

4 AKERMANN är stabil och säker och tar nio gånger av tio 
en slant. Vi satsar på att han ska göra det även här. Jag 
tycker inte att han är aktuell som vinnare. Öppet huvudlag 
med rullar, utan framskor, säger Alex Haagensen.

5 CHABLIS har bra form men är ute i hård konkurrens här. 
Kan dock ha chans om det klaffar med tempot på vägen. 
Norskt huvudlag, utan fyra skor, vanlig vagn, säger Steen 
Juul.

6 TAXI OUT har haft otur med förberedelserna inför sina 
senaste lopp och jag har inte kunnat träna för fullt. Därför 
saknas det lite för att han skulle ha toppform. Han ser bra 
ut i träningen, men det oroar mig att han inte kunnat föl-
ja träningsschemat. Utan framskor, norskt huvudlag, säger 
Ola Karlsson.

7 HURRICANE SILAS gick riktigt bra på Kalmar senast och 
har tränat med plus i boken. Enligt min bedömning ska han 
ha vinstchans här för jag ser honom som jämbördig med 
hästarna på samma volt. Halvstängt huvudlag, utan fyra 
skor, vanlig vagn, säger Fredrik Persson.

8 E TYPE CASH har gjort två bra lopp där han har vunnit 
med krafter kvar. Är nu ute på lång distans, vilken han bru-
kar vara bra på. Han måste ses med chans att vinna det här. 
Öppet huvudlag, fyra skor, vanlig vagn, säger Mads Hen-
riksen.

9 PANAMERA har haft otur med loppen de senaste gån-
gerna där han blivit generad. Han känns fin i träningen och 
är nog den av mina som kommer med bäst form. Tyvärr 
har han en lite tuff proposition här, men han är bra på dis-
tansen. Mina hästar är svåra att skilja åt, den som får det 
bästa loppet kommer också att sluta längst framme. Norskt 
huvudlag, utan framskor, säger Ola Karlsson.



Segern senast var väldigt enkel 
och han hade krafter kvar
 Marciano Hauber om 5 Klaes Hunt

«GS75-2

1 GRÖNAERT fungerar väldigt bra i träningen och 
humöret är på topp. Jag hoppas på ett rygglopp 
längst fram i fältet och han har en ruggig fart till slut. 
Senast hade han lite otur då han fick en annan häst i 
huvudet och tappade meter på det, det var ett andra-
pris som rök på det. Jag tycker att han ska matcha det 
här motståndet. Halvöppet huvudlag, fyra skor, vanlig 
vagn, säger Anette Herlöv.

2 FOLLOWMEHOME GOGO har hållit formen länge 
och gör det bra varje gång. Min förhoppning är att 
han ska utveckla sin startsnabbhet när han möter 
bättre och bättre hästar. På papperet är det bra emot 
igen och han måste göra bra ifrån sig för att vara med. 
Det är några som sticker ut här så en tredjeplats är 
realistiskt. Norskt huvudlag, fyra skor, vanlig vagn, 
säger Iver Jessen.

3 MUSTANG HACKSTABLE har gått riktigt bra i de se-
naste starterna på Århus, men har saknat det beröm-
da ”racing luck”. Blir det däremot så den här gången 
borde han vara trioaktuell. Västersväng är inget pro-
blem för honom och han är ganska pigg från start, 
det är upp till René hur han vill göra taktiskt. Han har 
gått utan skor de senaste gångerna, men måste gå 
med aluminiumskor den här gången. Norskt huvudlag, 
vanlig vagn, fyra skor alltså, säger Lillian Uglebjerg.

4 GABY CLOC blev det helt fel för senast med tredje-
spår hela vägen. Vinner inte så ofta och här försöker 
vi att ta ett bra pris, för formen är helt ok. Det kan 
bli så att vi går från stängt till öppet huvudlag den-
na gång, det kan också bli barfota runt om för första 
gången. Vanlig vagn, säger Jan Dahlgaard.

5 KLAES HUNT är ok från start och en väldigt stark 
häst som har tävlat i medelhög konkurrens i Tyskland. 
Han misslyckades för tre starter sedan i Hamburg, 
men där var han sjuk. I de två starterna därpå gjorde 
han allt rätt. Han trivs i den främre träffen och ska 
helst ha jämn fart hela vägen. Segern senast var väl-
digt enkel och han hade krafter kvar. Utan framskor, 
vanlig sulky, säger Marciano Hauber.

6 GIRL HAPPY E P gjorde det bra senast efter en tuff 
öppning. Hon gick då utan skor för första gången och 
det gav bra effekt, och det blir samma balans denna 
gång. Hon känns bra i träningen och det verkar som 
att hon fått en formknuff uppåt av de senaste loppen. 
Jag tror på en mycket bra chans. Stängt huvudlag, 
utan framskor, vanlig vagn, säger Mads Henriksen.

7 GLORIA K har gjort en del fina lopp. Senast fick 
hon sent fritt och gick med full fart över mål. Med 
tanke på hennes kapacitet ser det här överkomligt ut 
och hon borde kunna sluta Topp 3. Hon är bäst med 
ett bra rygglopp. Utan framskor, halvstängt huvudlag, 
jänkarbike, säger Ken Ecce.

8 CASH WAVE jobbar bra, men jag skulle vilja se 
honom bära de pengar han vann förra året. Han har 
gjort två starter efter paus, där han galopperat från 
start, så det är lite svårt för mig att veta var jag har 
honom. Med det i bakhuvudet måste jag ligga lågt. 
Halvstängt huvudlag, utan framskor, jänkarbike, säger 
Jens Simoni.



Hon är en monstertalang som  
inte belönats för det än
Jeppe Juel om 2 Hertz

«GS75-3

1 HARLEY MOSEBO verkar på gott humör och i bra 
form. Han har levererat bra på sistone. Spåret är gan-
ska bra och han är ganska snabb från start. Går från 
de flesta positioner. Motståndet ser rimligt ut och en 
trioplacering är inte utom räckhåll. Halvstängt huvud-
lag, fyra skor, jänkarbike, säger Christian Nissen.

2 HERTZ är en monstertalang som inte belönats för 
det än. Hon har galopperat i voltstart, där jag valt 
att vara med när det funnits bra pengar att tävla om, 
men hon har alltså inte klarat av att volta. Nu är det 
autostart och då är hon vettig och bör kunna ha vin-
stchans. Öppet huvudlag, utan framskor, säger Jeppe 
Juel.

3 HURRICANE HYDRUP är bättre än de senaste re-
sultaten säger. Han galopperade i Kriteriet i ett trångt 
läge. För två starter sedan krokade han ihop med en 
konkurrent. Och senast klarade han inte högersvän-
gen på Århus. Lever han bara upp till sin normala 
standard bör han ha en av de bättre chanserna i lop-
pet. Han är okej från start utan att vara blixtsnabb, 
säger Nicklas Korfitsen.

4 HAVANA SOTTO gör det bra varje gång. Jag bruka-
de henne lite hårt från start senast, med 06-07-tem-
po första 300 m och hon låg på lite för hårt. Enligt 
mig gjorde hon ett topplopp trots att hon tröttnade 
mot mållinjen. Det är en häst som går från alla positi-
oner och trots att hon ställs mot hingstarna tycker jag 
att hon är bra nog för en trioplacering. Öppet huvud-
lag, fyra skor, vanlig vagn, säger Henrik Thomsen.

5 HERO BOOM BAY är otroligt snabb från start och 
vi kör till. Senast blev det galopp från start då han 
kom snett på det. För två starter sedan var han ute 
i Kriteriet och gjorde det ok utan att imponera. Han 
verkar lite bättre hemma i träningen och har mött rik-
tigt tufft motstånd i år, så det ser ut som en passande 
uppgift på söndag. Halvstängt huvudlag, utan fram-
skor, vanlig vagn, säger Torben Hovgaard.

6 JUST PERFECT SISU är en lite svår häst som tränar 
bra, men som inte riktigt lever upp till det när det blir 
lopp. Han är lite lat och oinspirerad under vägen så 
jag tror att Ken Ecce ska passa bra på honom. När han 
i somras på vann på en 12-tid på Tingsryd gick han 
i spets och visade sin kapacitet. Han är medelsnabb 
från start och har triochans. Utan bakskor, norskt 
huvudlag, vanlig vagn, säger Per Nordström.

7 TARGARYAN saknar sista biten för att lyckas, men 
trots allt ser vi att hon gör lite framsteg för varje start. 
Vi letar ännu efter de där sista 10 procenten. Två 
gånger av tre har hon nu galopperat från start. Här 
hoppas vi att hon kan ta hem ett pris. Öppet huvud-
lag, fyra skor, vanlig vagn, säger Mads Henriksen.

8 HAPPY FLEX har ett svårt lopp här och vi söker 
en liten slant. Utrustning och balans bestäms på täv-
lingsdagen. Vanlig vagn, säger Magnus Ladegaard.

9 HERNANDO gick riktigt bra på Jägersro senast. Det 
blir lite svårt från spår nio men jag ser honom som en 
outsider. Öppet huvudlag, utan framskor, vanlig vagn, 
säger Steen Juul.



Blir det bra tempo på loppet  
kan han absolut räcka
Jeppe Rask om 10 Bette Nock

«GS75-4
V4-1

1 DEMPSEY CLOC har riktigt bra form och ett bra 
spår. Han vinner inte så ofta, men formen är där som 
sagt och han har en bra triochans. Stängt huvudlag, 
utan skor runt om, vanlig vagn, säger Steen Juul.

2 GURLI TINGHÖJ fick lida för att jag körde passivt 
senast och fastnade bakom en trött häst. Hon bör sit-
ta med långt framme för att kunna ta ett bra pris, så 
det är planen här. Hon ska vara trioaktuell även om 
hon möter hingstarna. Öppet huvudlag med en murp-
hy invändigt, utan framskor, säger Jeppe Juel.

3 ALMAS CAVIAR har inte visat toppform i de två 
senaste starterna, men vi ser att hon gör framsteg i 
träningen. Spåret är fint och hon kan mycket väl vara 
med i öppningen. Favoritdistansen är 1600 m, så det 
är lite av ett test med 2000 m denna gång. Hon gick 
med ett öppet huvudlag senast, men är bäst när hon 
kan gå med stängt huvudlag över kort distans. Öp-
pet huvudlag nu, utan skor runt om, jänkarbike, säger 
Mads Henriksen.

4 JUMEIRAH BOKO har inte toppform, men formen 
är bra och jag är mycket nöjd med spåret. Jag känner 
inte motståndet så väl, men hoppas på en bra pla-
cering. Norskt huvudlag, barfota runt om för första 
gången, vanlig vagn, säger Linda Allercrantz.

5 EVERYDAY kommer ut här för första gången efter 
en operation. Av träningen att döma har den gjort 
honom gott. Även om han saknar lopp i kroppen har 
han i princip kapacitet att ligga längst fram, men jag 
kommer att ge honom ett fint lopp. Innan kvalloppet 
hade han sprungit 1.18/2000 m. I kvallopppet gick 
han 15,5 sista 1500 m med 12-fart sista 500 m. Han 
verkar ha gått framåt av det. Men han är en svår häst 
med ett svårt sinne, så mycket beror på hur humöret 
är för dagen. Öppet eller halvöppet huvudlag, fyra 
skor, jänkarbike, säger Max Nielsen.

6 ALVIN C G har haft ett kort uppehåll efter att ha 
besökt veterinären. Gick ett provlopp på Århus och 
kändes jättebra. Motståndet här är kanske lite skarpt 
så här efter lite vila, så vi nöjer oss med en matlapp 
på söndag. Norskt huvudlag, utan skor runt om, van-
lig vagn, säger René Kjaer.

7 EYECANDY ligger vi lågt med och nöjer oss med 
ett pris. Norskt huvudlag, skor bestäms på tävlings-
dagen, vanlig vagn, säger Morten Melin.

8 RILEY S.W. fick en skada i hagen tidigare i år och 
har bara gjort en start, där jag inte hade slipat till ho-
nom i träningen. Det var tufft motstånd där, han fick 
springa sist som en förberedelse för den här starten. 
Av träningen att döma verkar det som att han har 
gått framåt med ett lopp i kroppen, så jag är ledsen 
över spår åtta, då jag hade satsat hit. Från det här 
spåret tror jag inte att han är något för spelarna och 
jag ligger lågt. Öppet huvudlag och utan framskor, sä-
ger Ola Karlsson.

9 KOSY OCCAGNES har inget bra spår eftersom hon 
är startsnabb och gör sina bästa lopp i ledningen. 
Skulle det lösa sig och hon hittar igenom kan jag 
försöka ta mig till spets. Utan framskor, vanlig vagn, 
säger Marciano Hauber.

10 BETTE NOCK har varit fin i de senaste starterna 
efter ett uppehåll. Senast blev det lite för taktiskt 
med flera tempoväxlingar och samtidigt var banan 
lite för hård för honom. På söndag ser loppet rimligt 
ut och spåret är faktiskt helt okej, då han trivs med 
ett rygglopp. Blir det bra tempo på loppet kan han 
absolut räcka. De senaste gångerna har han gått utan 
skor, men det blir skor denna gång, det är ingen stör-
re nackdel. Öppet huvudlag, jänkarbike, säger Jeppe 
Rask.

11 EUREKA DOWNS har bra form men startspåret är 
tråkigt. Vi är glada över en slant här. Stängt huvudlag, 
med fyra skor, vanlig vagn, säger René Jonassen.

12 GLAD NOCK kan jag bara bedöma utifrån tidigare 
starter, då jag inte har något att göra med träningen. 
Han är en bra häst men från det här spåret måste det 
verkligen kaffa. Inte mer än en outsiderchans. Med 
fyra skor, säger Steen Juul.



Jag väntar mig att han har en bra chans 
(kanske norskt för första gången)
Steen Juul om 3 Gasolin

«

1 GAUTUT GARDENIA travade dåligt senast och 
vi hittade lite småsaker på honom, så han ska vara 
bättre nu. Han hade massor av krafter kvar när han 
galopperade senast och formen ska vara oförändrad 
jämfört med starten dessförinnan. Går det bra från in-
nerspåret ska han ha bra chans. Öppet huvudlag, utan 
fyra skor, jänkarbike, säger Torben Hovgaard.

2 GOLDEN C N har inte samma form som när hon 
vann Stoderbyt. Hon jagar formen och kan ta ett pris 
mot hingstarna här. Norskt huvudlag, med framskor, 
vanlig vagn, säger Mads Henriksen.

3 GASOLIN var det inte rätta draget i nyligen, men 
pilen pekar uppåt i träningen. Han är ok från början 
utan att vara någon raket. Motståndet kan vara lite 
tuffare när det är öppet för utländska hästar, men jag 
väntar mig att han har en bra chans. Stängt huvud-
lag (kanske norskt för första gången), utan fyra skor, 
vanlig vagn, säger Steen Juul.

4 BRADDOCK är en riktigt bra häst, som ligger strax 
under eliten i Sverige. Han har tjänat sina pengar inom 
V75 och är snabb från start utan att vara någon raket. 
Han klarar attt göra mycket själv på vägen och han 
är väldigt nära toppformen. Med tanke på hur spåren 
fördelats här tycker jag att min häst har vinstchans. 
Open eye-huvudlag, utan fyra skor, vanlig vagn, säger 
Fredrik Persson.

5 GLORIUS RAIN gör bra lopp varje gång. Senast var 
det för långt fram och de körde för fort för att hon 
skulle komma in i matchen till slut. Hon har mött de 
bästa stona i Sverige och är en väldigt tuff häst. Även 
om hon möter hingstarna här, så måste hon ha vin-
stchans. Öppet huvudlag, utan bakskor, vanlig vagn, 
säger Mads Henriksen.

6 ORKAN BO har gått riktigt bra i år. Senast var det 
tuff konkurrens i ett öppet 4-åringslopp, där han vann 
lätt efter att ha tagit över ledningen. Jag är inte så 
orolig för att han inte tjänat samma pengar som an-
dra här, eftersom han gjort det bra mot de bästa i 
Tyskland och Belgien. Han startade i det tyska Derbyt 
där jag satsade från spår åtta och fastnade i spåren 
och fick sedan backa sist. Här borde han kunna vara 
bland de fyra första. Jag tar det lugnt från start, då 
jag känner att det blir rätt taktik. Fyra skor, vanlig 
vagn, säger Marciano Hauber.

7 I D EXCEPTIONAL blev fast med lite krafter kvar 
senast på Bjerke, och var bättre än i starten för oss 
på Fyn, där han var lite tung. Han har också bättrat 
sig i träningen och jag ger honom ett plus inför denna 
start. Jag försöker att köra till från start men är os-
äker på vilken position det kan ge. Stängt huvudlag, 
med fyra skor, jänkarbike, säger Nicklas Korfitsen.

8 DOWHATYOUDODOWELL har haft ganska otur de 
senaste gångerna. Annars tränar han riktigt bra för 
dagen och jag är ok med spåret som kan ge ett lopp 
på väntan med en bra avslutning. Motståndet ser 
hanterbart ut. Öppet huvudlag, med tåskor och utan 
bakskor, jänkarbike, säger Peter Rudbeck.

GS75-5
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Kommer han igenom från start, bör 
han ha en seriös chans att vinna
Mads Henriksen om 8 Emojji

«

1 SLIDE SO EASY har haft ett litet uppehåll. I den senaste 
starten var det inte optimalt med ett lopp i dödens, men 
han gick helt okej. Trots att han är snabb från start blir det 
svårt att få en bra position här. Löser det sig däremot kan 
han sluta trea-fyra. Huvudlag bestäms på tävlingsdagen, 
barfota runt om, även sulky bestäms på tävlingsdagen, sä-
ger Mads Henriksen.

2 ASNAUR DEI RUM är en riktigt fin häst som var fin tvåa 
bakom Heart of Steel senast. Han matchar alltså hästar 
som han möter i dag, även om prissumman är lägre. Starten 
på Färjestad kan vi glömma, då han inte var bra i halsen den 
dagen. Distans och bana är perfekt här, men jag tror det blir 
svårt att ta sig till spets. Har han en bra dag har han absolut 
vinstchans. Öppet huvudlag, utan framskor, kanske också 
utan bakskor, jänkarbike, säger Victor Rosleff.

3 ADDE S.H. är i normal form av träningen att döma, men 
han är ändå som bäst på sommaren. Senast fick han ett 
hårt lopp, men gav sig redan 500 m kvar. När han är som 
bäst matchar han detta motstånd, men sedan starten näst 
senast kan det vara som att han är på väg ner, eller håller 
status quo. Jag kör ut i tron att han är som bäst och jag kör 
till från start. Kommer jag till spets kör jag där, men han 
gör också starka lopp utvändigt, Stängt huvudlag, utan fyra 
skor, jänkarbike, säger Sören Boel.

4 STONEFIRE U S gick bra näst senast, men i ett sådant här 
lopp söker han en matlapp. Det skulle förvåna mig om han 
kan göra upp om segern. Norskt/öppet huvudlag, barfota 
runt om, jänkarbike, säger Nicklas Korfitsen.

5 DRAGSTER gick bra i Kalmar där jag tycker att han gjor-
de ett av säsongens bästa lopp. Det har varit lite svårt för 
honom att växa in i den öppna klassen, men han är på väg 
dit nu. 1600 m är en distans han föredrar, han är snabb ut, 
men jag tror inte att vi kommer förbi Adde S.H. Dragster ska 
räknas här. Norskt huvudlag, utan framskor, vanlig vagn, sä-
ger Roger Malmqvist.

6 APAPMAND har varit fin i sina första starter efter ett 
långt uppehåll och har gått i mål med full fart. Han tappade 
bara lite i den sista kurvan en gång, då det kördes otroligt 
fort, och vi hittade något att rätta till efter det. Motståndet 
är bättre här, men han är samtidigt vassare med två lopp i 
kroppen. Sprint är inte riktigt hans favorit, men han har med 
åldern blivit snabbare från start. Allt är bra i träningen. Öp-
pet huvudlag, skor bestäms på dagen, jänkarvagn för första 
gången, säger Jeppe Rask.

7 SEVILLA har riktigt bra form för dagen och jag är helnöjd 
med honom. Startspåret är tråkigt, men han går också ut-
märkt bakifrån. Norskt huvudlag, barfota runt om och vanlig 
vagn, säger Joakim Lövgren.

8 EMOJJI fick tyvärr bakspår. Fastnade senast i C. L. Mul-
lers och hade massor med krafter sparade. På Halmstad fick 
han ett fint lopp, men fick nöja sig med andrapriset. Den 
gången blev det en tuff öppning i 08-tempo och han fick en 
häst utvändigt halvvägs, vilket nog kostade segern. Kom-
mer han igenom från start, bör han ha en seriös chans att 
vinna. Öppet huvudlag, utan fyra skor, vanlig vagn, säger 
Mads Henriksen.

GS75-6
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Med loppet i kroppen är hon  
nära toppformen igen
Joakim Lövgren om 8 Lady Beluga

«

1 EA gick positivt senast på Bjerke, i starten för det 
var hon lite under standard. Innerspår är ingen fördel 
för henne och vi kan hamna långt efter. Motståndet 
är hårt och vi är nöjda med en slant. Stängt huvudlag, 
med fyra skor, jänkarbike, säger Jeppe Rask.

2 EXCUSE ME körde jag i ryggen på Chap A P senast. 
Hon fick fritt för sent för att kunna hota den, men hon 
avslutade utan att gå sig tom. Innan dess hade hon 
gått ganska hårt, så det var med flit jag körde henne 
på chans senast. Från det här spåret kan Sjunnesson 
till och med välja om han vill köra i spets eller i rygg. 
En vanlig dag ska hon kunna matcha dessa hästar. 
Öppet huvudlag, skor bestäms på dagen, vanlig vagn, 
säger Henrik Thomsen.

3 TOUR EIFFEL var jag besviken på senast, då hon 
var stum i loppet utan rätt puls efteråt. Det här är 
en vinterhäst som trivs bäst i kylan, så det är hennes 
säsong som kommer nu. Men motståndet ser tufft 
ut här. Dock fungerar hon bäst med ett offensivt up-
plägg och det ska vi prova på söndag, och visst måste 
hon vara bättre än senast. Öppet huvudlag, fyra skor, 
vanlig vagn, säger Morten Melin.

4 JANE HALL gick bra senast efter ett kort uppehåll 
och borde normalt sett vara bättre här, med loppet 
i kroppen. Jag ser optimistiskt på den här uppgiften 
och tror inte att motståndet ska ge några större pro-
blem. Triochans. Norskt huvudlag, barfota runt om, 
jänkarbike, säger Nicklas Korfitsen.

5 EIGHT HOUR är inte i toppform men formen närmar 
sig till något bra. I träningen gör hon framsteg med 
varje start efter ett uppehåll. Motståndet är tufft här, 
så hon måste vara bra för att vinna. Är allt bra med 
henne på söndag kör vi till direkt, för hon är starts-
nabb. Can’t see back-huvudlag, utan bakskor, jänkar-
bike, säger Björn Lindblom.

6 HENBIANCA BOKO fastnade invändigt senast och 
kom loss för sent. Formen är ok. I den här klassen 
presterar hon alltid jämnt och stadigt. Kommer till 
start utan alla skor, vanlig vagn, säger Jan Dahlgaard.

7 EXCLUSIVE LASER hade faktiskt gått till avel men 
fick inget föl, så vi tog hem henne igen och ska försö-
ka starta på under vintern. Hon har därför inte star-
tat på ett tag och bara gått ett kvallopp, därför är 
hon med här för att bara få ett lopp i kroppen. Öppet 
huvudlag, utan framskor, vanlig vagn, säger Magnus 
Ladegaard.

8 LADY BELUGA tränar bra för dagen och allt är bra 
med henne. Senast, efter uppehållet, fick hon ett hårt 
lopp där jag körde fram i dödens från tillägg, kopp-
lade grepp på upploppet, men tröttnade strax innan 
mål. Hon gick bra. Med loppet i kroppen är hon nära 
toppformen igen, men här är jag inte säker på vad jag 
ska göra från spår 8, även om hon är ganska snabb. 
Stängt huvudlag, barfota runt om, vanlig vagn, säger 
Joakim Lövgren.

9 CALL ME BRODDA fick ett bakspår och det är jag 
ledsen över. Samtidigt känner jag att hon inte funkar 
bäst i täten längre, så det skulle kunna lösa sig per-
fekt. Senast sa Björn att när Margareta Tomma pas-
serade henne, tappade hon motivationen lite. Hon är 
ett järnsto, men är inte på samma nivå som för 1,5 
år sedan. Formen känns bra och hon satt fast med 
krafter kvar i V75 för två starter sedan. Går med skor, 
stängt huvudlag, jänkarbike, säger Thomas Madsen.

10 GLOBAL YANKEE blev det fel för på Bjerke senast 
så den starten kan vi glömma. Hon tränar bra och är 
i toppform. Även om motståndet blev tufft här, så är 
hon enligt mig bästa stoet i årgången och jag vill inte 
räkna bort henne här, utan hon ska med på alla ku-
ponger. Öppet huvudlag, utan framskor, säger Jeppe 
Juel.

11 EENYMEENYMINYMOE var ute över 3180 m se-
nast, presterade helt okej när hon gick en bra tid. Vi 
känner att hon håller formen och även från spår 11 
vet vi att det är en häst som klarar av att göra en 
del själv under vägen. Vi tror på vinstchans. Öppet 
huvudlag, med framskor och vanlig vagn, säger Mads 
Henriksen.
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