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 A: 10 CALINA  26.70
 B: 1 ROYAL BABY  22.50
   8 WINDY AMMIK  22.00
	 C:	 7	 Umaticaya	 	 5.80
	 		 2	 Quite	Cool	Classic	 	 5.30
	 		 3	 Delicious	Dream	 	 5.20
	 		 11	 Let’s	Take	a	Selfie	 	 5.00
	 		 5	 Denise	F.	Boko	 	 2.50
	 		 12	 Come	Vacation	 	 2.00
	 D:	 9	 Chellas	Girl	 	 1.20
	 		 4	 Andova	 	 1.00
	 		 6	 Lucky	Princess	 	 0.80

Et	 interessant	 hoppeløp,	 der	 vi	 synes	 en	 trio	 peker	 seg	 noe	 ut.	
Herlige	Calina	peker	seg	ut	som	en	naturlig	favoritt.	Brenngod	i	hele	
år	og	har	kjørt	inn	over	en	halvannen	million	kroner	hittil	i	år.	Tillegg	
på	uvant	startmetode	her.	Blir	det	noenlunde	riktig,	er	det	snakk	om	
en	bra	sjanse,	men	blir	det	litt	feil,	er	det	snakk	om	en	favoritt	i	fare.	
Royal Baby	var	tilbake	i	slag	sist	etter	å	ha	skuffet	et	par	ganger.	Fra	
køen	angrep	hun	750	igjen	og	fullførte	sterkt	til	annen	bak	Quite	
Cool	Classic,	som	ledet	hele	veien.	Nå	er	det	Royal	Baby	som	kan	
spore	hele	veien!	Windy Ammik	kjørte	seg	frem	i	dødens	i	Hoppe	
NM	i	sommer.	Holdt	farten	oppe	og	sto	for	en	råsterk	prestasjon,	
kun	spurtslått	av	Calina,	som	fikk	en	langt	bedre	reise	i	lederrygg.	
Også	god	etter	startgalopp	i	stayerløpet	sist,	selv	om	det	 ikke	ble	
noe	mer	enn	en	syvendepremie.	Bare	hun	ikke	taper	for	mye	fra	det	
trange	fjerdesporet,	så	regner	vi	med	at	Per	Oleg	Midtfjelds	solide	
hoppe	kjemper	i	toppen.

 A: 6 TENK NÅ DINA	 	 23.50
   8 TROLL RONJA	 	 23.30
 B: 13 RUSKELI BLESA	 	 18.00
   12 VITAL SJANELL  17.00
	 C:	 1	 Ruskeli	Svarta	 	 4.00
	 		 3	 Brødsjø	Spika	 	 3.00
	 		 14	 Fjord	Jerka	 	 1.50
	 		 4	 Lome	Perla	 	 1.50
	 		 7	 S.G.	Jerv	Blesa	 	 1.50
	 		 11	 Vertigo	Lotta	 	 1.30
	 		 5	 Kagge	Luna	 	 1.30
	 		 9	 Jerkla	O.K.	 	 1.30
	 		 2	 Lygne	Odine	 	 1.30
	 D:	 15	 Torpa	Oda	 	 0.80
	 		 10	 Frøya	Lill	 	 0.70

Historien	 har	 vist	 at	 det	 kan	 dukke	 opp	 litt	 av	 hvert	 i	 disse	
hoppeoppgjørene	 på	 denne	 årstiden.	 Enkelte	 spillere	 vil	 kanskje	
spille	dyrt,	men	vi	synes	en	kvartett	peker	seg	relativt	klart	ut.	Tenk 
Nå Dina varslet	 knallform	 på	 Momarken	 sist.	 Egentlig	 ikke	 noe	
dårligere	enn	Troll	Ronja,	som	var	dyktig	toer,	men	det	klaffet	ikke	
for	Jessen-hoppa.	Da	det	omsider	ble	fritt	frem	i	køen,	så	spurtet	
Tenk	Nå	Dina	 solid	til	fjerde.	Med	bare	 tre	hopper	på	 strek	er	vi	
heller	 ikke	fremmed	for	at	det	kjøres	tidlig	til	 tet.	 I	så	 fall	er	mer	
enn	 halve	 jobben	 gjort.	 Uansett	 har	 vi	 god	 tro	 på	 Tenk	Nå	Dina	
bare	det	går	i	trav!	Nevnte	Troll Ronja var	god	toer	bak	Smedpål	på	
Momarken	og	settes	inn	som	et	A-valg.	Ruskeli Blesa var	knallhardt	
ute	sist	og	var	egentlig	flink,	selv	om	hun	endte	uplassert.	Rask	ut	
og	klart	bedre	betingelser	denne	gangen.	Bør	strekes.	Det	må	også	
Vital Sjanell,	som	ikke	er	uten	muligheter	i	et	hoppeløp	som	dette.

 A: 1 GOODMAN B.R.  47.70
	 B:	 5	 van	der	Meulen	 	 12.80
	 		 7	 Wanda	Classic	 	 12.70
	 		 11	 Tears	In	Heaven	 	 7.50
	 C:	 3	 Emmet	Bonanza	 	 3.80
	 		 9	 Expensive	Hangover	 	 3.70
	 		 2	 Lisa	Marie	E.P.	 	 3.50
	 		 8	 Rocky	Rich	 	 2.30
	 		 10	 Louis	d’Estino	 	 2.20
	 		 12	 L.J.’s	Sonador	 	 2.00
	 		 4	 Elrayorojo	 	 1.30
	 D:	 6	 Julia	Early	 	 0.50

I	 et	 utfordrende	 og	 bankerfattig	 V75-omgang	 går	 vi	 all	 in	 på	
Goodman B.R.,	 som	 riktignok	 ikke	 klarte	 å	 holde	 unna	 fra	 tet	 i	
rikstotoen	på	Momarken	sist.	Men	da	støtte	han	på	solide	Cry	Wolf	
og	vinneren	Towanda’s	Classic	og	var	heller	ikke	mye	slått.	Møter	
noen	dyktige	konkurrenter	igjen,	spesielt	i	seiersmaskinen	Van Der 
Meulen	og	løfterike	Wanda Classic,	men	vel	i	tet	håper	og	tror	vi	at	
Goodman	B.R.	har	relativt	god	kontroll	hele	veien!
 

 A: 8 GRETZKY B.R.  26.00
   5 GOLDSTILE  25.00
 B: 10 SPIDERMAN T.G.  16.10
	 		 6	 Miracle	Tile	 	 10.30
	 		 9	 A	Brave	Heart  10.00
	 C:	 7	 Robin	G.T.	 	 6.00
	 		 4	 Amarone	Classic	 	 2.00
	 		 1	 Frankel	 	 2.00
	 		 3	 Enjoyable	 	 1.30
	 		 2	 Next	Game	 	 1.30

Et	herlig	4-års	 felt	på	startstreken.	Vi	holder	en	 liten	knapp	årets	
Derby-vinner,	 Gretzky B.R.,	 selv	 om	 spor	 ytterst	 gjør	 det	 noe	
sjanseartet.	 Samtidig	 ser	 vi	 for	 oss	 at	 unge	 Gundersen	 sender	
direkte	 fremover,	 og	det	 kan	 tenkes	 at	 han	 får	 overta	direkte	 av	
startkatapulten	 Miracle	 Tile.	 Om	 åpningen	 ikke	 sitter	 for	 mye	 i	
beina,	så	kan	det	fort	holde	helt	hjem.	Vi	har	nesten	like	stor	tro	på	
Goldstile,	som	imponerte	stort	i	Hamre-debuten	på	Bjerke.	Kjørte	
seg	til	tet	etter	700	meter	og	så	strålende	ut.	På	Axevalla	fikk	han	en	
tøff	forsering	via	sporene,	før	han	fikk	overta	1800	igjen.	Lignet	en	
vinner	derfra,	men	ble	spurtslått	på	strek.	Sterk	og	solid	og	kan	fort	
gi	Gretzky	B.R.	tøff	kamp.	

 A: 8 EMIL MOLLYN  41.50
 B: 4 Langlands Odin  12.50
   3 Havblikk  12.00
   6 Maks Mollyn  11.50
   5 Kringeland Enok	 	 10.30
	 C:	 10	 Tysvær	Loke	 	 4.00
	 		 9	 Myhreng	Brage	 	 4.00
	 		 1	 Arnspik	 	 2.00
	 		 7	 Oriola	 	 1.50
	 D:	 2	 Spik	Lotta	 	 0.70

Emil Mollyn er	en	selvskreven	favoritt	og	en	mulig	banker,	men	
vi	 frykter	 samtidig	 sprint	 og	 tillegg.	 Det	 blir	 nok	 kjørt	 relativt	
frisk	 unna	 i	 front,	men	 får	 han	 kontakt	 på	 et	 noenlunde	tidlig	
tidspunkt,	 så	 har	 vi	 god	 tro	 på	 at	 Glittum-traveren	 avgjør	 til	
sin	 fordel.	Langlands Odin	er	en	solid	 traver	 i	grunnlaget,	 som	
kommer	ut	etter	pause.	Tramper	han	på	rette	foten,	ser	vi	ikke	
bort	fra	at	han	kan	få	overta	tidlig	av	Havblikk.	Kan	bli	en	tøff	nøtt	
å	 knekke	derfra,	men	 skal	 uansett	med	på	en	tidlig	 gardering.	
Nevnte	Havblikk	 viste	 fine	 takter	mellom	galoppene	 sist,	men	
er	 egentlig	 travsikker.	 Herfra	 ligger	 det	 an	 til	 tet	 og	 at	 han	
eventuelt	slipper	til	en	av	de	bedre.	Skummel	på	en	kortspeed.	
Maks Mollyn går	stadig	 jevne,	gode	 løp	og	vant	kontrollert	 fra	
tet	 i	 Drammen	 sist	 etter	 å	 ha	 fått	 dirigere.	 Hører	 hjemme	 på	
gardering.	

 A: 5 S.K.’S MYSTIC TITAN	 	 19.40
 B: 7 CRY WOLF  17.50
   6 GOGO HALL  17.00
   3 MATCHPLAY S.S.  15.00
   2 NOBLE TILE  14.00
	 		 9	 Nuclear	Tile	 	 6.50
	 C:	 12	 Estirado	 	 3.00
	 		 4	 Vicky	Waiting	 	 2.00
	 		 1	 Ithinkiama	Genius	 	 1.50
	 		 8	 I.D.	Ownersdestiny	 	 1.50
	 		 10	 Darling	Simoni	 	 1.30
	 		 11	 Lucky	Kentucky	 	 1.30

S.K.’s Mystic Titan	har	vært	god	i	høst	og	settes	først	på	ranken,	
men	 kommer	 ikke	 til	 duk	 og	 dekket	 bord	 her,	 selv	 om	 han	
antagelig	 får	 teten.	 Får	 neppe	 ligge	 i	 fred,	 men	 er	 så	 god	 at	
han	kan	holde	unna	til	en	ny	seier.	Cry Wolf er	en	flott	3-åring	
i	 ditto	utvikling.	 Byttet	 tredje	 utvendig	med	dødens	midtveis	 i	
rikstotoen	 sist.	 Derfra	 kjempet	 gullgutten	 til	 amatør	 Vemund	
Madsen	 Drolsum	 som	 en	 tiger,	 kun	 spurtslått	 av	 Towanda’s	
Classic.	Gogo Hall	svek	som	kjempefavoritt	på	Sørlandet	sist	og	
hadde	en	svart	dag	på	 jobben.	Er	nybehandlet	og	er	utvilsomt	
god	nok	på	sitt	beste.	Stor	outsider.	Matchplay S.S.	kommer	nok	
litt	i	skyggen	av	de	heteste	favorittene,	men	vi	vil	varsle	 litt	for	
3-årshingsten	til	amatør	Oddvar	Mæland	og	eier	og	trener	Geir	
Johansen.	Så	spenstig	og	fin	ut	 i	en	kjapp	avslutning	 i	Bergens	
3-årings	 Festival	 sist	 lørdag.	 Fra	 et	 fint	 spor	 er	 han	 ikke	 uten	
sjanser	med	litt	flyt	på	veien!	

 A: 8 GARLI MOE GARLIN  26.00
 B: 13 ROLI ELD	 	 23.30
	 		 3	 Troll	Solen	 	 14.00
	 		 10	 Valle	Mattis  14.00
	 C:	 1	 Rødmyrsfakså	 	 6.00
	 		 6	 Solør	Svarten	 	 4.50
	 		 9	 Torpa	Nicklas	 	 4.00
	 		 2	 Tante	Ragnhild	 	 3.00
	 		 4	 Sjø	Kongen	 	 2.50
	 D:	 11	 Tangen	Piril	 	 1.20
	 		 5	 Kolnes	Tom	 	 0.60
	 		 12	 Lome	Diamant	 	 0.50
	 		 7	 Tøffe	Toft	 	 0.40

Garli Moe Garlin	var	dyktig	toer	bak	Tand	Kraft	 i	V75’n	på	Biri	
sist.	Har	ellers	gjort	rent	bord.	Kan	absolutt	vinne	igjen,	for	det	
ligger	 litt	 an	 til	 at	 han	 får	 overta	 kommandoen	 tidlig.	 Får	 han	
siden	lov	til	å	dirigere,	blir	han	slett	ikke	enkel	å	kneble.	Roli Eld 
er	feltets	beste,	sånn	vi	vurderer	det.	God	toer	bak	Ulsrud	Tea	i	
Vintilla-travet	sist.	Fra	bakspor	på	tillegg	er	det	selvsagt	fare	for	
at	han	får	for	langt	frem,	men	skulle	han	ha	noenlunde	kontakt	
med	Garli	Moe	Garlin	på	sisterunden,	så	kan	han	absolutt	avgjøre	
på	 råsterkt	 vis.	 Strekes	 på	 alle	 forslag.	 Stallkameraten	 Troll 
Solen står	litt	dristig	til	i	førstespor	på	tillegg,	men	løser	det	seg	
noenlunde,	er	i	hvert	fall	en	trippelplass	innen	rekkevidde.	Valle 
Mattis	er	den	siste	vi	har	råd	til.	Er	 fortsatt	 i	flott	form	og	kan	
kjempe	langt	fremme	igjen	med	litt	flyt	på	veien.
 

2 QUITE COOL CLASSIC er i veldig bra form. 
Står fint til og jeg håper å kjempe i toppen, 
sier Kristian Malmin. 

7 UMATICAYA gikk egentlig veldig bra i 
kulissene på Solvalla sist og har vært fin 
i jobb etterpå. Aktuell på gardering, sier 
Frode Hamre. 

10 CALINA fikk ta seg igjen litt etter 
Derbyseieren. Hun var fin i det siste 
jobbet, men jeg har i utgangspunktet lyst 
til å gi henne et snilt løp, da Axel Jensens 
hoppeløp venter neste gang. Uansett er 
hun selvsagt aktuell som en av flere, sier 
Frode Hamre. 

6 TENK NÅ DINA har vært bra. Formen er 
veldig fin. Er en av flere som kan kjempe 
høyt oppe om det klaffer i et åpent løp, sier 
Simen B. Jessen. 

13 RUSKELI BLESA var tøft ute sist og var 
samtidig litt tung i kroppen. Tror hun har 
gått fram med det løpet og hun står bedre 
til denne gang. Klaffer det litt kan hun 
i likhet med Vital Sjanell kjempe langt 
fremme, sier Vidar Hop. 

1 GOODMAN B.R. har vært stabil og god. 
Sporet er fint og jeg prøver i tet. Må regnes 
tidlig, sier Simen B. Jessen. 

5 VAN DER MEULEN kommer ut etter litt 
pause. Er formen på plass håper jeg vi kan 
kjempe i toppen, sier Rune Wiig. 

8 ROCKY RICH gikk fint sist, men står 
vanskelig til og møter noen gode. Premie som 
gjelder fra disse forutsetningene, sier Frode 
Hamre.

4 LANGLANDS ODIN kommer tilbake etter 
en liten pause. Har fine betingelser på 
forhånd grunnlagsmessig. Han er bra i 
sine beste stunder og skal markeres om 
løpet garderes.  

5 KRINGELAND ENOK starter onsdag og 
spillerne bør selvsagt se hvordan han gjør det 
der, men han bør kunne hamle opp med alle 
strekhestene og på en god dag med litt flyt 
ser jeg for meg at han kan kjempe blant de 
topp 3-4 i dette løpet. 

2 NOBLE TILE kommer ut etter litt pause og 
trener veldig fint. Er god nok til å kunne 
kjempe om seieren, sier Kristian Malmin. 

7 CRY WOLF ble annen fra dødens på 15,0 
og var meget god sist. Det var nok det aller 
beste løpet han har gått. Er av de beste 
hestene i feltet. Sporet trekker ned, men 

vi får håpe det klaffer med posisjonene og 
at det blir tempo. Plan A er å kjøre de siste 
600-700. Normalt en god sjanse, vurderer 
Vemund M. Drolsum. 

9 NUCLEAR TILE var bra sist. Formen er fin. 
Gikk gode løp før det også. Håper hun kan 
kjempe i toppen, sier Kristian Malmin. 

3 TROLL SOLEN synes jeg gikk et bra løp sist 
og det gjør han jo egentlig stort sett hver 
gang. En av flere i et åpent løp, sier Frode 
Hamre. 

6 SOLØR SVARTEN har formen på topp. Jeg 
tror litt mer på ham enn på Rødmyrsfakså. 
Kan vinne med klaff, sier Geir Gudmestad. 

7 TØFFE TOFT var flink firer, men er best 
på sprint. Mot tøff motstand i V75 på full 
vei forventer jeg ikke all verden. Håper på 
premie, sier Arild Berås.

6 MIRACLE TILE er i veldig bra form. Møter 
gutta, men jeg tror ikke hun kommer til å 
gjøre seg bort. Kan kjempe i toppen, sier 
Kristian Malmin. 

8 GRETZKY B.R. har vært god i høst. Han 
har trent utrolig bra etter siste start. 
Sporet trekker ned, men han er rask ut. 
Ukomplisert i forhold til balanse. God nok 
til å vinne om det løser seg litt, sier Geir 
Vegard Gundersen.  
 

3	x	4	x	1	x	3	x	1	x	5	x	2	(x	1)	=	180
3	x	4	x	1	x	3	x	5	x	5	x	2	(x	1)	=	900
3	x	4	x	1	x	5	x	5	x	5	x	4	(x	1)	=	3000

Lite: 
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 A: 7 PEARL STREET  50.00
 B: 9 Believe La Marc  10.50
   6 Lily’s White Sun  10.40
   4 Angelina Hall  10.20
   3 Happy Dragon  10.20
	 C:	 1	 Dania	Hornline	 	 3.20
	 		 5	 Aspire	 	 3.00
	 		 8	 Grace	Yoga	 	 2.00
	 D:	 2	 Zola	Classic	 	 0.50

Pearl Street er	en	naturlig	samlebongbanker.	Solid	form.	Bra	sist	
og	full	kontroll	etter	tidlig	tetkjenning	gangen	før.	Fra	springspor	
kan	det	 fort	bli	 reprise.	Believe La Marc	 kommer	ut	etter	 lang	
pause.	God	i	de	første	startene	her	til	 lands,	før	det	dabbet	av	
på	slutten,	dog	i	litt	tøffe	V75-lag.	Enklere	ut	her,	og	vi	forventer	
at	 Tjomsland-hoppa	 kjemper	 langt	 fremme.	 Lily’s White Sun 
spurtet	bra	og	rakk	frem	til	knapp	seier	som	vårt	herlige	skrik	på	
Klosterskogen.	Det	lukter	litt	lederrygg	herfra.	God	trippelsjanse	i	
hvert	fall.	Angelia Hall er	mye	bedre	enn	karakterboken,	men	har	
stadig	stang	ut.	Uansett	spørs	det	hvordan	hun	takler	det	trange	
fjerdesporet.	 Går	 det	 greit,	 er	 hun	 ikke	 ufarlig.	Happy Dragon 
taktet	 godt	 om	 etter	 sen	 luke	 på	 Forus	 sist.	 Nå	 sitter	 attpåtil	
supertalentet	 Magnus	 Teien	 Gundersen	 i	 vognen.	 Klaffer	 det	
med	et	fint	smygløp,	noe	det	kan	gjøre	fra	et	fint	spor,	er	vi	ikke	
fremmed	for	at	Forus-hoppa	spurter	ned	flesteparten!

 A: 4 VIKINGRAPPEN  75.00
	 B:	 1	 Lille	Odin	 	 10.00
	 C:	 5	 Holen	Storm	 	 6.00
	 		 3	 Rise	Kongen	 	 5.00
	 		 6	 Lille	Ole	 	 3.00
	 D:	 2	 Tøffen	 	 1.00

Vikingrappen	var	som	forventet	god	i	Tjomsland-debuten.	Klart	
bedre	enn	 Lille	Odin,	 som	er	 tøffest	 imot	her,	 etter	det	 vi	 kan	
forstå,	 og	 var	 overlegen	 da	 stallkameraten	 Magnus	 Philiokus	
feilet	i	et	skummelt	angrep.	Leder	trolig	rundt	om	og	er	en	veldig	
klar	banker!
 

 A: 10 CALINA  26.70
 B: 1 ROYAL BABY  22.50
   8 WINDY AMMIK  22.00
	 C:	 7	 Umaticaya	 	 5.80
	 		 2	 Quite	Cool	Classic	 	 5.30
	 		 3	 Delicious	Dream	 	 5.20
	 		 11	 Let’s	Take	a	Selfie	 	 5.00
	 		 5	 Denise	F.	Boko	 	 2.50
	 		 12	 Come	Vacation	 	 2.00
	 D:	 9	 Chellas	Girl	 	 1.20
	 		 4	 Andova	 	 1.00
	 		 6	 Lucky	Princess	 	 0.80

Et	 interessant	hoppeløp,	der	vi	synes	en	trio	peker	seg	noe	ut.	
Herlige	Calina	peker	seg	ut	som	en	naturlig	favoritt.	Brenngod	i	
hele	år	og	har	kjørt	inn	over	en	halvannen	million	kroner	hittil	i	år.	
Tillegg	på	uvant	startmetode	her.	Blir	det	noenlunde	riktig,	er	det	
snakk	om	en	bra	sjanse,	men	blir	det	litt	feil,	er	det	snakk	om	en	
favoritt	i	fare.	Royal Baby	var	tilbake	i	slag	sist	etter	å	ha	skuffet	
et	par	ganger.	Fra	køen	angrep	hun	750	igjen	og	fullførte	sterkt	
til	annen	bak	Quite	Cool	Classic,	som	ledet	hele	veien.	Nå	er	det	
Royal	Baby	som	kan	spore	hele	veien!	Windy Ammik	kjørte	seg	
frem	i	dødens	i	Hoppe	NM	i	sommer.	Holdt	farten	oppe	og	sto	for	
en	råsterk	prestasjon,	kun	spurtslått	av	Calina,	som	fikk	en	langt	
bedre	reise	i	lederrygg.	Også	god	etter	startgalopp	i	stayerløpet	
sist,	selv	om	det	ikke	ble	noe	mer	enn	en	syvendepremie.	Bare	
hun	ikke	taper	for	mye	fra	det	trange	fjerdesporet,	så	regner	vi	
med	at	Per	Oleg	Midtfjelds	solide	hoppe	kjemper	i	toppen.

 A: 6 TENK NÅ DINA	 	 23.50
   8 TROLL RONJA	 	 23.30
 B: 13 RUSKELI BLESA	 	 18.00
   12 VITAL SJANELL  17.00
	 C:	 1	 Ruskeli	Svarta	 	 4.00
	 		 3	 Brødsjø	Spika	 	 3.00
	 		 14	 Fjord	Jerka	 	 1.50
	 		 4	 Lome	Perla	 	 1.50
	 		 7	 S.G.	Jerv	Blesa	 	 1.50
	 		 11	 Vertigo	Lotta	 	 1.30
	 		 5	 Kagge	Luna	 	 1.30
	 		 9	 Jerkla	O.K.	 	 1.30
	 		 2	 Lygne	Odine	 	 1.30
	 D:	 15	 Torpa	Oda	 	 0.80
	 		 10	 Frøya	Lill	 	 0.70

	 Historien	 har	 vist	 at	 det	 kan	 dukke	 opp	 litt	 av	 hvert	 i	 disse	
hoppeoppgjørene	på	denne	årstiden.	Enkelte	spillere	vil	kanskje	
spille	dyrt,	men	vi	synes	en	kvartett	peker	seg	relativt	klart	ut.	
Tenk Nå Dina varslet	knallform	på	Momarken	sist.	Egentlig	ikke	
noe	dårligere	enn	Troll	Ronja,	som	var	dyktig	toer,	men	det	klaffet	
ikke	 for	 Jessen-hoppa.	Da	det	omsider	ble	 fritt	 frem	 i	køen,	 så	
spurtet	 Tenk	Nå	Dina	 solid	 til	 fjerde.	Med	 bare	 tre	 hopper	 på	
strek	er	vi	heller	ikke	fremmed	for	at	det	kjøres	tidlig	til	tet.	I	så	
fall	er	mer	enn	halve	jobben	gjort.	Uansett	har	vi	god	tro	på	Tenk	
Nå	Dina	bare	det	går	i	trav!	Nevnte	Troll Ronja var	god	toer	bak	
Smedpål	på	Momarken	og	settes	inn	som	et	A-valg.	Ruskeli Blesa 
var	knallhardt	ute	sist	og	var	egentlig	flink,	selv	om	hun	endte	
uplassert.	Rask	ut	og	klart	bedre	betingelser	denne	gangen.	Bør	
strekes.	Det	må	også	Vital Sjanell,	som	ikke	er	uten	muligheter	i	
et	hoppeløp	som	dette.

 A: 1 GOODMAN B.R.  47.70
	 B:	 5	 van	der	Meulen	 	 12.80
	 		 7	 Wanda	Classic	 	 12.70
	 		 11	 Tears	In	Heaven	 	 7.50
	 C:	 3	 Emmet	Bonanza	 	 3.80
	 		 9	 Expensive	Hangover	 	 3.70
	 		 2	 Lisa	Marie	E.P.	 	 3.50
	 		 8	 Rocky	Rich	 	 2.30
	 		 10	 Louis	d’Estino	 	 2.20
	 		 12	 L.J.’s	Sonador	 	 2.00
	 		 4	 Elrayorojo	 	 1.30
	 D:	 6	 Julia	Early	 	 0.50

I	 et	 utfordrende	 og	 bankerfattig	 V75-omgang	 går	 vi	 all	 in	 på	
Goodman B.R.,	som	riktignok	ikke	klarte	å	holde	unna	fra	tet	 i	
rikstotoen	på	Momarken	sist.	Men	da	støtte	han	på	solide	Cry	
Wolf	og	vinneren	Towanda’s	Classic	og	var	heller	ikke	mye	slått.	
Møter	noen	dyktige	konkurrenter	igjen,	spesielt	i	seiersmaskinen	
Van Der Meulen	og	løfterike	Wanda Classic,	men	vel	i	tet	håper	
og	tror	vi	at	Goodman	B.R.	har	relativt	god	kontroll	hele	veien!
 

1 DANIA HORNLINE gikk et ok løp sist og 
hun er i form. Hun har et fint løp her. Kan 
galoppere på volte, men jeg tror hun kan 
dukke opp blant de tre-fire fremste feilfritt, 
sier Simen B. Jessen.

4 ANGELINA HALL galopperte i en trang 
situasjon sist. Hun har vært positiv flere 
ganger før det uten å få klaff og er bedre 
enn raden. Fjerdesporet tror jeg hun takler. 
Trippelsjanse, sier Odd Arne Sagholen.

9 BELIEVE LA MARC skuffet litt på slutten i 
sommer etter flere tette løp og fikk en real 
treningspause. Hun skal få en fin opplevelse 
første gang og kjøre til slutt. Typisk outsider. 

4 VIKINGRAPPEN var positiv i debuten 
og vant kontrollert. Møter ikke noe verre 
konkurranse enn sist og skal regnes med 
vinnersjanse. 

2 QUITE COOL CLASSIC er i veldig bra form. 
Står fint til og jeg håper å kjempe i toppen, 
sier Kristian Malmin. 

3 DELICIOUS DREAM holder bra form, men 
møter gode konkurrenter. Mulig siste trippel, 
sier Lars Anvar Kolle.

4 ANDOVA har et tøft løp her. En premie er 
målet, sier Bjørn Larsen.

6 LUCKY PRINCESS møter noen gode. Jeg 
er fornøyd med en premie, sier Tor Leiv 
Gudmestad.

7 UMATICAYA gikk egentlig veldig bra i 
kulissene på Solvalla sist og har vært fin 
i jobb etterpå. Aktuell på gardering, sier 
Frode Hamre. 

6 TENK NÅ DINA har vært bra. Formen er 
veldig fin. Er en av flere som kan kjempe 
høyt oppe om det klaffer i et åpent løp, sier 
Simen B. Jessen. 

12 VITAL SJANELL var ikke som best sist, 
men var veldig brunstig da og det var trolig 
årsaken. I startene før gikk hun fine løp 
hver gang. Klaffer det litt kan hun kjempe 
langt fremme, sier Vidar Hop. 

13 RUSKELI BLESA var tøft ute sist og var 
samtidig litt tung i kroppen. Tror hun har 
gått fram med det løpet og hun står bedre 
til denne gang. Klaffer det litt kan hun 
i likhet med Vital Sjanell kjempe langt 
fremme, sier Vidar Hop. 

1 GOODMAN B.R. har vært stabil og god. 
Sporet er fint og jeg prøver i tet. Må regnes 
tidlig, sier Simen B. Jessen. 

5 VAN DER MEULEN kommer ut etter litt 
pause. Er formen på plass håper jeg vi kan 
kjempe i toppen, sier Rune Wiig. 

6 JULIA EARLY går gode løp hele tiden og 
henter seg fine premier. Har hatt litt utur 
og har blant annet fått tøft press i tet. Her 
prøver vi å kjøre til slutt. Med rett løp er 
forhåpentligvis en hyggelig premie innen 
rekkevidde, sier Arild Berås.

7 WANDA CLASSIC står sjanseartet til 
spormessig. Er bra og kan kjempe i toppen 
om det klaffer, sier Kristian Malmin. 

3 Happy Dragon (V5-1) taktet godt om etter 
sen luke på Forus sist. Nå sitter attpåtil 
supertalentet Magnus Teien Gundersen i 
vognen. Klaffer det med et fint smygløp, 
noe det kan gjøre fra et fint spor, er vi ikke 
fremmed for at Forus-hoppa spurter ned 
flesteparten! 
Vinnersjanse: 10.20%

1 Royal Baby (V75-1) var tilbake i slag sist 
etter å ha skuffet et par ganger. Fra køen 
angrep hun 750 igjen og fullførte sterkt til 
annen bak Quite Cool Classic, som ledet hele 
veien. Nå er det Royal Baby som kan spore 
hele veien! 
Vinnersjanse: 22.50%

6 Tenk Nå Dina (V75-2) varslet knallform 
på Momarken sist. Egentlig ikke noe 
dårligere enn Troll Ronja, som var dyktig 
toer, men det klaffet ikke for Jessen-hoppa. 
Da det omsider ble fritt frem i køen, så 
spurtet Tenk Nå Dina solid til fjerde. Med 
bare tre hopper på strek er vi heller ikke 

fremmed for at det kjøres tidlig til tet. I så 
fall er mer enn halve jobben gjort. Uansett 
har vi god tro på Tenk Nå Dina bare det går 
i trav! 
Vinnersjanse: 23.50%

3 Matchplay S.S. (V75-6) kommer nok litt 
i skyggen av de heteste favorittene, men vi 
vil varsle litt for 3-årshingsten til amatør 
Oddvar Mæland og eier og trener Geir 
Johansen. Så spenstig og fin ut i en kjapp 
avslutning i Bergens 3-årings Festival sist 
lørdag. Fra et fint spor er han ikke uten 
sjanser med litt flyt på veien! 
Vinnersjanse: 15.00%

Lite: 
Med:
Stort:


