



2 ORNELLO 5% 

Formkort som har fått perfekt startspår med 
chans att lägga beslag på ledningen. Väl från 
spets bör man kunna bita ifrån bra och leda 
loppet länge, känslan är hela vägen. Han har 
bra form och bör ha tagit förra loppet på ett 
bra sätt. Tidig om förhandsfavoriten 9 
ARMOUR AS har ett formtapp. Från spets 
har 2 ORNELLO fyra vinster på fyra försök. 
Spets och slut till väldigt fin procent. 
Varning!

Favoriten 9 ARMOUR AS sätter jag frågetecken kring formen. 
Kapacitetsmässigt så bör man vara favorit men känslan är att det kan 
smälla till ordentligt i denna avdelning. Håll koll på värmningen! Spelad 
under 30% och positiva rapporter innan start kan vara intressant då. 

8 HAKON VON HAITHABU 3% 

Stark och rejäl häst som absolut kan blixtra 
till och vinna detta på ren styrka. Står bra 
inne på pengarna och formen är på gång. 
Känns som att det är lite enklare motstånd 
denna gång och då utgår jag från att 9 
ARMOUR AS har ett visst frågetecken kring 
formen. Jag blir inte förvånad om Christoffer 
Eriksson väljare ett offensivt upplägg och 
med lite klaff typ rygglopp i den främre 
träffen så blir han farlig på upploppet. Även 
aktuell från positionen utvändigt om ledaren. 
Barfota runt om, halvstängt huvudlag och 
hybridvagn. 









6 GOLD TWISTER 2% 

Utmanar om spetspositionen då han är kvick 
i voltstart och det låter optimistiskt från 
tränaren och kusken Göran Jansson som tror 
sig kunna skrälla om allt faller på plats. 
Hästen ska vara i såpass fin ordning att man 
kan springa en låg 13-tid. Från spets är det 
alltså inte omöjligt och även om man väljer 
att släppa så sitteer man i ett perfekt 
slagläge från vinnarhålet. Ett hårt jämt tempo 
är melodin för 6 GOLD TWISTER som kan bli 
obehaglig för favoritspelarna. Riktigt rolig 
skräll med tanke på läget. 

13 EL GUMPERT 5% 

Hög kapacitet och superspännande 
utrustningsändringar. Tråkigt startspår och 
mycket tyder på att man väljer att köra på 
chans. Blir det allt för högt tempo på loppet 
så gynnar det såklart hästarna från bakspår. 
Timo Nurmos har stallform och väljer nu att 
låta 13 EL GUMPERT tävla barfota runt om 
för första gången. Långskott med tanke på 
startspåret men ändå otroligt intressant skräll 
till fin streckprocent.  

Av dem mer betrodda så känns 7 NO LIMIT ROYALTY hetast med tanke 
på Örjan Kihlström första gången samt springspår och eventuell 
spetsposition. Lyckas Örjan reglera tempot så bör man ha god chans att 
leda runt om. Blir det dödens så är han sårbar. Kan vara en chansspik.









1 SPRINGSTEENA 3% 

Är en kanon från start och bör inte ha några 
bekymmer att hålla upp ledningen från 
innerspåret. Tror även att de tre senaste 
loppet kan ha gjort henne gott. Tillsammans 
med William Ekberg har man en seger på två 
försök och måste med tidigt denna gång 
från ledningen. Senast blev det galopp men 
felfri bör det vara fin chans att leda loppet 
länge. Eventuellt att William släpper till 
offensiva Dante Koljini och får då istället 
förlita sig på turen och att luckan kommer i 
tid. Oavsett så ska ekipaget räknas tidigt. 

9 OLIVIERA 7% 

Kan sitta bra på det direkt, följer med i 
vinnarhålet länge. Väljer Tyler Mifsud att kliva 
ut ett spår för att ge hästen chansen denna 
gång så finns fartresurser som få av 
motståndarna kan mäta sig med. Senast blev 
man fast med allt kvar i tanken och med lite 
klaff denna gång från den främre träffen så 
kan det bli fullträff. Kort distans är +++ och 
formen är det inget fel på. Tidig

Man ska alltid strecka många i ungdomslopp, här kan det bli kört som 
vilda västern och skrällfaktorn är hög. Vissa spelar mycket på kusken, här 
bör ju Dante Koljini, Henriette Larsen och Lina Aho dra på sig en hel del 
streck. Jägers är en spetsbana, fokus bör handla om spetshästarna eller 
perfekta smygläget. Rådet är att ta med många ekipage.






1 TITANIA R.L 6% 

Naturligt startsnabb, lyckas Jenny A Björk 
träffa rätt i starten så kan spetspositionen bli 
avgörande. Senast var 1 TITANIA R.L inte 
gynnad av banan samt bakspår. Bättre 
förutsättningar nu men det som gör att jag 
varnar för henne förutom spetschansen är att 
man nu även rycker skorna och kör barfota 
runt om vilket är ett stort plus. Spets eller 
vinnarhålet är såklart intressant som lite 
spelad. I övrigt så blir det norskt huvudlag 
och hybridvagn. Varning!

5 FIRST MEL HOPE 2% 

Loppets roligaste skräll är utan tvekan 5 
FIRST MEL HOPE som ska laddas för 
ledningen, spår 5 är perfekt bakom bileen. 
Lyckas man sno åt sig den positionen så 
slutar man troligtvis på pallen. Hon växer i 
ledningen så taktiken känns glasklar för Peter 
Eriksson som lägger allt på ett kort i starten.  
Hon tränar bra och det låter optimistiskt från 
stallet. Bra chans att skrälla ordentligt med 
minsta klaff. Det blir blinkers, jänkarvagn och 
barfota runt om.

Som så många gånger förr så är positionerna i den främre träffen helt 
avgörande för skrällchansen. Speciellt för dem som flyger under radarn.  
I denna avdelning lyfter jag fram två spetskandidater som båda har en 
vettig chans att leda runt om, alternativt överraska från vinnarhålet. 






3 MAJOR TALLMADGE 1% 

Första barfota runt om är alltid intressant och 
nu med perfekt läge att nå positionen rygg 
på ledaren. Alltid positivt att med lopp 
närmast sargen, speciellt över den långa 
distansen. Nu behöver säkert 1 MAJOR 
TALLMADGE lopp i kroppen och man väljer 
att ge hästen en genomkörare. Dock så kan 
utrustningsändringen slå väl ut och med lite 
klaff på positionerna och tempo så blir jag 
inte förvånad om överraskningen blir ett 
faktum när luckan kommer på upploppet. 
Han har vunnit över distansen tidigare, 
frågan är bara om formen är tillräcklig. Måste 
med på barfotabalansen!

7 COBBYS OLIFANT 9% 

Form slår klass, 7 COBBYS OLIFANT bör ses 
som den tidiga utmanaren till Steen Juul och 
1 ELEPHANT. Näst senast slog man 6 
PANAMERA, intressant läge nu. Jag tycker 
ekipaget ska ha en vettig chans att utmana 
om segern denna gång. Lång distans är bara 
positivt och Thomas Uhrberg hoppas det blir 
bra fart på loppet, inte omöjligt att han väljer 
ett mer offensivt upplägg denna gång. Att 
det skiljer sig så enormt mycket på 
streckprocenten köper jag inte. Är det dags 
för seger nu? Senaste segern var i oktober 
för ett år sedan på just Jägersro. 

Det låter klart positivt från Steen Juul med 1 ELEPHANT, dock ifrågasätter 
jag det stora favoritskapet. Hästen har tjänat snabba pengar och gått upp i 
klass, möter tuffare motstånd och även om det blir spets så tror jag inte 
man håller hela vägen. Sårbar favorit och värdet ligger därför bakom. 






6 UMBERTO TILLY 7% 

Formen är riktigt bra, har den senaste tiden 
sett strålande ut och måste räknas tidigt 
även denna gång. Slipper man dödens och 
istället kan få ett fint lopp från kön så blir vi 
inte förvånade om Mattias Djuse vrider ut 6 
UMBERTO TILLY tidigt i tredjespår för att 
leda avancemanget i attacken. Utvecklingen 
är spikrak och borde snart få betalt på 
formen. Bra också att Mattias väljer att 
fortsätta med den lättare balansen barfota 
bak. Med klaff blir man farlig

8 KEYSTONE BULLSEYE 1% 

Har väl inte imponerat direkt men vi tror att 
hon kan rycka upp sig till denna start med 
tanke på att Björn Goop har anmält henne 
med jänkarvagn och barfota runt om. Läget 
grusar såklart chanserna men positivt med 
2140m. Hur hon svarar på balansen denna 
gång blir intressant att se. Björn Goop lekar 
man inte bort när han väl har bestämt sig för 
en taktik. Måste hitta ner i vettig slagläge. 
Rysare om man letar miljonutdelning

Favoriten 4 HUNT AM kan bli svår att stoppa i detta lopp. Det ser upplagt 
ut för Örjan Kihlström att ta sig till ledningen, direkt eller i ett andraskede. 
Motståndet är blekare än tidigare och från spets bör detta vara en 
promenad i parken. SOS känns realistiskt. Spikförslag






2 STAR ADVISOR JOLI 6% 

Är mycket snabb ut och har tagit 33 av 39 
segrar från just ledningen. Finns ingen som 
utmanar initialt och sedan får André Eklund 
välja om man ska släppa över taktpinnen. 
Oavsett så blir det en bra position och med 
tanke på att formen inte visade upp sig på 
senaste så kanske vinnarhålet är helt perfekt. 
Kapacitet finns och med tanke på att de två 
mer betrodda har risiga utgångslägen (7/8) 
så behöver det inte vara slut i tanken in mot 
upploppet om luckan uppenbarar sig. Spets, 
vinnarhål och slut? 

9 ZIO TOM JEET 3% 

Behöver lite klaff härifrån, men är speedig 
om han får rätta ryggarna. Spännande med 
Bernardo Grasso i sulkyn. Minsta 
trafikproblem och tempotorsk för hästarna i 
den främre träffen pga galopp så öppnar det 
upp för 9 ZIO TOM JEET som behöver lite 
tur att komma ut i vettig slagläge. Han kan 
avsluta ruskigt bra med rätt resa. Är knappt 
spelad och de köper vi, men ändå rolig skräll 
om det blir överpace. Varning. 

DAGENS DUBBEL är alltid spännande. Det ser dock ut som att de tidiga 
spelarna inte vet vem av 7 PASTORE BOB och 8 WILD LOVE som bör vara 
favorit. Jag tycker 8 WILD LOVE är förstahäst i loppet med tanke på de 
avslutningar man fått se från henne de senaste. Stefan Persson har 
knallform som kusk och ekipaget är en tänkbar spik på V86 och utgång på 
DD. Tar självklart med mina två bomber 2 STAR ADVISOR JOLI och 9 ZIO 
TOM JET för att maximera värdet. 






1 USAIN HENNA 6% 

Här snackar vi perfekt utgångsläge för 1 
USAIN HENNA som enkelt kommer kunna ta 
hand om ledningen. En position som 
statistiken är mycket tilltalande 3 segrar på 5 
försök. Senast visade han otrolig styrka som 
gick i tredjespår över 1000m och såg stark ut 
hela vägen. Når man spets här så blir jag inte 
förvånad om övriga tävlar om andrapriset. 
Potentiell chansspik för den modige. Jag 
kommer försöka ta betalt på dubbeln. 

4 ESPRIT SISU 11% 

Daniel Wäjersten bad om för mycket på 
upploppet senast, det resulterade i galopp 
och segern gick troligtvis förlorad. Formen är 
på topp och nu har man ett riktigt bra 
utgångsläge också för att placera sig i ett 
vettig slagläge i andraspår. Till denna start 
aviserar Daniel Wäjersten att det blir 
jänkarvagn också vilket inte gör saken sämre. 
Riktigt roligt speldrag i avslutningen så länge 
inte spelprocenten skjuter i taket. 10-20% 
känns fortfarande intressant. 4 ESPRIT SISU 
ska räknas tidigt. Segerstrider felfri. 

DAGENS DUBBEL här väljer att spela med tre hästar på 1 USAIN HENNA 
som har perfekt läge att spetsa och sedan välja om man ska köra i den 
positionen eller släppa över taktpinnen till 3 ALONE med Örjan Kihlström 
som kommer ställa frågan. Från ett bra slagläge kommer 4 ESPRIT SISU 
attackera på sista bortre lång och sköter sig bara Daniel Wäjersten i sulkyn 
så kommer det bli en spännande avslutning mellan dessa tre ekipage.
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