
KUSKEKOMMENTARER UNIONSKAMPEN 2011 

V75-1:  

1 Shappiro/Per Oleg MIdtfjeld:  

- Mot så tøff motstand er det kun premie som er målet, selv fra fint førstespor, mener Per Oleg 

Midtfjeld. 

2 Francais du Gull/Erik Lindegren: 

- Har vuxit till sig och är både spänstigare och fräschare i år. Han var ute i tuffa gäng ifjol och har nu 

nytta av den hårdhet han fick. Distansen går fint och han tål att gå på i ett hårt tempo. Loppet avgörs 

inte i starten och han är knappast något spetsbud, men nu sitter han perfekt till i andraspår. Hittills i år 

har han gått med vinterbalans, och det blir fortfarande skor men förhoppningsvis slipper han brodden. 

Han kan vara lite missgynnad utan körspö så därför blir det antingen ett halv- eller helstängt huvudlag. 

Han står bra inne i klassen och är den jag tror mest på av mina två, säger Erik Lindegren. 

 

3 Burmas Yankee/Hans Chr.Holm: 

- Jeg har hatt ansvaret for hesten i de siste tre løpene. Samtlige løp har gitt seier. Første gang ut for 

meg gikk han med jernsko. Gangen etter aluminium. Og nå sist testet jeg han barbeint. Det kan hende 

jeg endrer hodelaget fra draskylapper til helstengt. Og det blir barbeint igjen om banen tillater. Jeg 

mener at Burmas Yankee kan ytterligere bedre og han er moden for en lav 14-tid, mener Hans Chr. 

Holm. 

4 Keanu Hanover /Bo Westergaard: 

- En travsikker og meget formtoppet hest. Jeg ser for meg en god posisjon for min stallmann Jeppe 

Rask. Faktum er at Keanu Hanover er lynrask ut, at det tyder på at han sikrer seg føringen tidlig. Om 

ikke han blir presset i omganger underveis er han klart aktuell for seier. Det virker også som om 

hesten er under videre utvikling. I etterkant av siste løpet har han fått lett trening. Ingen endringer på 

planlagt, informerer Bo Westergaard. 

5 Jacques/Björn Goop: 

- Levererar alltid bra insatser och honom har vi höga förväntningar på i år. Han vann okörd senast och 

känns fortsatt fin. Han är startsnabb och klarar alla distanser. Det blir inga ändringar, han går med skor 

igen, och det är han och Global Investment som står ut av våra hästar, säger Tom Berg i stall Goop. 

 

6 Onassis Neo/Erik Killingmo: 

- Jeg er svært tilfreds med det hun har levert hos oss. Det virker som om at motstanden er hard, men 

får vi taktisk klaff så slutter hoppa langt fremme. Jeg gjør to endringer med utstyret. Hele skylapper og 

barbeint på alle fire. Onassis Neo kan rekorden sin lørdag, mener Erik Killingmo. 

7 Livi Charmer/Örjan Kihlström: 

- Blev för pigg och galopperade när starten blev fördröjd senast. Han var bra vid tre raka segrar i 

monté före och har fin form. Kort distans är väl ingen fördel men han gynnas av det långa upploppet 

även om han står lite för långt ut på vingen. Han går nog barfota fram som senast, säger Pekka 

Lähdekorpi. 

 

8 Kendrick Jr./Gunnar Austevoll: 

- Ved første studie av løpet trekker startsporet ned, men samtidig rundet hesten frem til seier fra spor 

12 på sprint i norsk V75 sist. Momarkens lange oppløp er til stor fordel. Ingen endringer er planlagt. 



Jeg synes spillerne skal være på vakt. Kendrick Jr. er aktuell som en tidlig gardering, synes Gunnar 

Austevoll. 

9 Grand Canyon: 

- Var veldig god etter pause på Forus sist lørdag. Hesten er klart best i tet, så bakspor var et stort 

minus, men samtidig er innersporet i annen rekke langt å foretrekke framfor et dårlig spor i første 

rekke. Jeg tror hesten min kan ned mot 1.13 på en rask bane. Det blir ingen balanseendringer kontra 

Forus-starten. Han har en type draskylapper som gjør at jeg kan dra klaffene opp og ned underveis. De 

er på igjen lørdag. Jeg synes han er aktuell tross sporet, sier Åsbjørn Tengsareid. 

10 Gigant Slugger/Stefan Persson:  

- Har riktigt bra form och senast blev han fast med krafter kvar. Han är allround vad gäller distanser 

och härifrån får han förhoppningsvis en bra smygresa. Det blir inga ändringar, han går barfota fram 

igen, säger Stefan Persson. 

 

11 Løjtens Q.C./Bo Westergaard: 

- Opptreningen i vinter har gitt flott effekt. Sesongen i fjor ble nemlig avsluttet med skade i en hov for 

hans del. Jeg holder han høyt og understreker at Løjtens Q.C. har høy kapasitet. Det blir sko på alle 

fire og ingen endringer i utstyret. Med styrke som våpen kan han komme inn i kampen lørdag. En stor 

outsider, varsler Bo Westergaard. 

12 Tiberina/Lutfi Kolgjini: 

- Var mycket bra när hon vann från dödens senast. Hon gick barfota fram för första gången då och vi 

kör likadant igen bara banan är bra. Hon är bra men det blir nog ändå svårt härifrån, säger Lars 

Thornberg i stall Kolgjini. 

 

 

 

V75-2: 

1 Space Hoss/Stefan Persson: 

- Är en bra häst som vi siktat på detta lopp med. Han känns bra i träningen och meningen är att han 

ska vara i ännu bättre form än senast. Han är rätt startsnabb och laddas från start. Gentemot de andra så 

tror jag att han är gynnad av att man inte får ha körspö. Vi kör barfota runt om igen om underlaget 

tillåter och han är min bästa chans, säger Stefan Persson. 

 

2 Kastor Håbegård: 

- Vant etter en bra avslutning på Jarlsberg sist. Hesten trives når det er tempo i løpene. Spor to er 

perfekt, men mot såpass bra hester som han nå møter, er det nok en premie som gjelder. Jeg har ikke 

fått beskjed om noen utstyrsendringer, sier Lars Anvar Kolle. 

3 Photo Bear/Bo Westergaard:  

- Det går på hestens premisser så langt. Han fyrer seg opp og reiser av sted i stort tempo. Seieren på 

Bjerke kom etter tidlig tet og stor ledelse. Jeg var fornøyd med at Photo Bear holdt farten glimrende til 

mål. Man skal huske på at banen på Bjerke var tung den dagen, og tiden i mål var klart imponerende. 

På sikt arbeider jeg med å få hesten til å samarbeide mer, men lørdag må jeg trolig sende i vei på nytt. 



Har Photo Bear en god dag er han med i kampen om seieren. Jeg har ikke planlagt noen endringer i 

balanse eller utstyr, meddeler Bo Westergaard. 

 

4 Yumbo Yob: 

- Er fortsatt i veldig bra form. Han er god fra start, og jeg klemmer til i håp om å passere noen av dem 

på innsiden for å få en fin posisjon. Styrken til hesten min er at han alltid har en speed på lager – 

nesten uansett tempo underveis. Jeg tror ingen løper ifra ham, og jeg har ambisjoner om å kjempe om 

en trippelplass. Han trenger tung balanse, så det blir sko rundt om, men det er mulig at jeg skifter ut 

draskylappene med stengt hodelag, varsler Cato Antonsen. 

5 Royal Flush/Dagfinn Aarum: 

- Var riktigt bra när han vann från ledningen senast. Han håller sin fina form och distansen är den rätta. 

Han är startsnabb och det är ledningen eller rygg på ledaren som gäller, för han tycker inte om att gå i 

andraspår. Senast gick han med brodd runt om men nu blir det nog barfota om bara underlaget tillåter. 

Han har vunnit från spets i Norge tidigare och kan räcka långt på den 1.13-tid han kan, säger Tomas 

Edman. 

 

6 Lucky Carpenter/Gunnar Austevoll: 

- En flink type. De springer ikke i fra han. Taktikken blir å finne en rygg å følge, noe som hesten har 

vist at han både trenger og liker best. Formen er nær på topp, og Momarken som banetype er intet 

problem. Ingen endringer er ventet. Med klaff kjemper Lucky Carpenter blant de tre beste, tror Gunnar 

Austevoll. 

7 Beat The Wiz/Arild Eggen: 

- Startsporet volder meg bry. Jeg ser at mange vil ofre mye for å nå føringen. Kan hende bakker jeg 

meg bak i feltet for å kjøre til slutt. Hesten har vært strålende i hele vinter og er fortsatt myk og 

smidig. Jeg ville ikke ha byttet hest med noen i løpet, og føler meg ikke beseiret på forhånd. Beat The 

Wiz er tøff som type og kan male på den siste kilometeren med full fart inn i mål. Jeg endrer ingenting 

på verken utstyr eller balanse, sier Arild Eggen. 

8 Beatasine/Jorma Kontio: 

- Visade mycket fin form vid vinsten senast. Från början gick hon med järnskor och sulor, men hon 

har lättats eftersom och var riktigt bra barfota runt om senast. Hovarna är bra och bara banan tillåter så 

blir det barfota runt om igen. Nu är det läget emot men hon måste räknas ändå, säger Thomas L 

Larsson som managerar Keijo Svarts svenska filial. 

 

9 Pröjsarn/Mikael J. Andersson: 

- Har jag varit nöjd med på slutet och han håller sin form. Distansen passar fint men det får inte bli för 

hård bana, han trivs klart bäst på ett mjukt underlag. Läget är helt okej, härifrån blir det invändig 

smygare och han är speedig med en ryggresa. Det blir inga ändringar utan skor och ett norskt 

huvudlag. Det är tufft emot och vi siktar på pengar, säger Bo V Öhman. 

 

10 Hitchcock/Frode Hamre: 

- Hitchcock har enorm kapasitet og kan springe utrolig fort. Hvor bra han faktisk er, vet jeg ikke, men 

å vinne på 1.14,2a/2100 meter på Biri slik han gjorde sist, er bra! Nå er det andre forutsetninger som 

gjelder, og fra dette sporet er han i mine øyne bare en outsider. Han er såpass mye bedre i tet, men har 

blitt bedre på dette området også. Hitchcock går barbeint fremme, forteller Frode Hamre.  

11 Night Lie Star/Björn Goop: 

- Var riktigt bra vid vinsten för tre starter sedan och har fin form. Distansen går bra, men han känns 



bortlottad från det här spåret. Det blir nog inga ändringar, han lär gå barfota fram som senast, säger 

Tom Berg i stall Goop. 

 

12 Ekets Patrik/Michael Lönborg: 

- Känns jättefin i jobben men behöver tur med löpningsförloppet härifrån. Kort distans är bra och nu 

blir det nog barfota runt om bara underlaget tillåter, senast gick han med skor. Eventuellt blir det även 

första gången med ett norskt huvudlag, säger Michael Lönborg. 

 

V75-3: 

1 Comi Jet/ Kai Johansen: 

- Travet et ok løp sist, men trengte nok også løpet i kroppen. Hun møter overmakten her og vi får være 

fornøyde med en premie. Hun går mest sannsynlig barbeint fremme som vanlig, sier Kai Johansen. 

2 Gill Silvio/Andrè Eklundh: 

- Har kommit fel på det i loppen på slutet men känns bra. Hon är stabil och klarar spåret. På slutet har 

hon gått bra med skor men eventuellt blir det barfota fram om banan är fin. Hon hävdar sig nog bra 

mot stona, säger Thomas Uhrberg. 

 

3 B.W.Erri/Peter M. Andersson: 

- Avslutade bra i spåren senast och har fin form. Hon är trög ut och är inget spetsbud, så därför är hon 

gynnad om tempot blir högt. Det långa upploppet är en fördel och helst kör vi barfota runt om igen. 

Hon kan nog vara med och hugga där framme, men har ju bara vunnit en gång och är främst ett 

platsbud, säger Thomas Lönn. 

 

4 Essien/torbjörn Jansson: 

- Har inte haft någon tur på slutet och fick lite krafter kvar senast. Jag tycker att hon går bra för dagen 

och hon känns fin i träningen. Spåret går bra och hon bör kunna vara långt framme utan att jag känner 

till motståndet. Det är för tidigt för att kunna säga om det blir någon ändring i balans eller utrustning. 

Med tanke på läget så tycker jag att Essien har den bästa uppgiften av våra två, säger Reijo Liljendahl i 

stall Stig H. 

 

5 Camilla Stone/Hans Chr. Holm: 

- Har fått snälla lopp på slutet och blivit tuffare, så nu är det dags att köra för pengar. Hon har dåligt 

med poäng, men anmäldes på form och är klart på gång. Hon är mycket rask ut och brukar spetsa, men 

ska köras i ryggar. På slutet har hon gått med skor men nu blir det barfota fram om banan blir fin. Hon 

trivs på Momarken och klarar kurvorna bra, säger Kjell Hultman. 

 

6 Little Star Becca/Jorma Kontio: 

- Gillar distansen och klarar voltstart. Hon känns väldigt uppåt i jobben och travade klart förbättrad när 

hon gick barfota runt om senast. Helst går hon likadant igen, annars blir det barfota fram, säger 

Thomas L Larsson som managerar Keijo Svarts svenska filial. 

 

7 Milliondollar Baby D./Gunnar Austevoll:  

- Jeg synes hoppa stiller tøft til, men er utstyrt med et flott startspor. Hun trenger et løp i rygg for å yte 

maksimalt. I utgangspunktet er en god premie det jeg søker. Endringer er ikke planlagt, sier Gunnar 

Austevoll. 

 



8 Deux/Bo Westergaard: 

- Hun fikk et sjanseartet spor. Det finnes fare for å bli sittende fast. Hoppa er i flott form og har gjort 

det godt i hele vinter. Sist tapte Deux for Bullchip og Super Challenge, to av Norges beste hester. Jeg 

har ikke planlagt endringer for hennes del og ser på Deux som en stor outsider som bør med på V75-

kupongen, uttaler Bo Westergaard. 

9 Absolutfin/Björn Goop: 

- Har kommit tillbaka bra efter skada. Hon har gjort tre bra lopp och spurtade fint senast. Från det här 

läget får hon smyga med och kan nog vara bland de tre, men för att hon ska vinna måste det stämma 

optimalt. Hon har gått med skor på slutet men eventuellt blir det barfota fram nu, säger Pekka 

Lähdekorpi. 

 

10 Arabe Hanover/Tom Horpestad: 

- Gick bra på Eskilstuna för tre starter sedan, men har varit lite sämre på slutet. Jag hade förväntat mig 

att hon skulle vara bättre senast och i nuvarande form är jag tveksam till om hon räcker på V75. 

Distans och täta starter går bra, men hon brukar vara humörbetonad. Detta blir eventuellt hennes sista 

start och det kan därför bli barfota runt om, men det skulle vara något av en chansning, säger Tom 

Horpestad. 

 

11 C.C. Westside/Lutfi Kolgjini: 

- Går allt bättre och är uppåt i form. Med rätt resa kan hon vara med där framme, men hon har varit lite 

sämre när hon tävlat i Norge tidigare och missgynnas av att inte ha körspö. Hon går nog barfota bara 

det går, säger Lars Thornberg i stall Kolgjini. 

 

12 Magnifique S.E./Frode Hamre: 

- Er meldt hardt her, men vi tror at hun vil dra nytte av drahjelpen fra bedre konkurrenter. Her hjemme 

må hun vanligivs gjøre grovjobben selv. Hun var litt under pari sist, men jeg kjørte et jobb med henne 

i dag tidlig (mandag, red.anm) og da viste hun at formen sitter i. Vi håper på å haike med og hun 

plukker en del til slutt. Det lange oppløpet på Momarken er ingen ulempe i så måte. Hun går som alltid 

med sko rundt om, informerer Frode Hamre. 

13 Vinn de Luxe: 

- Drar stor fordel av voltestart kontra auto. Hun flyter på styrken og er best når det er jevnt, hardt 

tempo, hvilket jeg tror det blir her. Hun er såpass tøff og såpass god at jeg kjører til start med 

ambisjoner – selv om hun møter noen konkurrenter jeg ikke har full kontroll over. Hun kommer til å 

konkurrere med sin ordinære balanse, sier Eirik Høitomt. 

14 Only The Lonely/Christoffer Eriksson: 

- Har gjort en start för mig och hade tränat bra, men fick problem med muskelvärdena då. Nu har vi 

ändrat så att hon går ute dygnet runt och hon var fin i jobb på 1.17 över 1 600 meter i fredags. Hon 

gick barfota fram senast men nu blir det skor runt om. Det blir nog övernattning vilket kan bli ett 

problem om hon inte får en utebox. Jag vill att hon fungerar och har inga krav på henne nu, men 

kapaciteten är hög och om hon fungerar så är hon med där framme, säger Christoffer Eriksson. 

 

15 K.L.M. Prelong/Per Oleg Midtfjeld:  

Avslutade bra från femtepar utvändigt för tre starter sedan. Hon vann enkelt efter tidig ledning näst 

senast. Senast blev det galopp efter 200 meter. 

 

 

V75-4: 



1 Tangen Scott: 

- Var veldig positiv sist. Vi har trukket et perfekt spor, og det bør være duket for en perfekt 

smygreise. Kommer åpningen, håper jeg at hesten spurter inn til en av de bedre premiene. Han var 

såpass bra sist at han kan snuse på en trippelplass fra dette sporet. Jeg regner med at han kommer til 

å konkurrere med sin ordinære utrustning, sier Eirik Høitomt. 

2 Briskebyrappa/Olav Mikkelborg: 

- En hedershest, som sjelden eller aldri underpresterer. Men lørdag treffer Briskebyrappa på Norges 

beste kaldblodstravere. Jeg sikter meg inn på å kjøre ved reilen og håper på en brukbar premie. 

Normalt blir hun ett nummer for liten denne gang, tror Olav Mikkelborg. 

 

3 Åsajerven/Tor Wollebæk: 

- Mange har undret over det som skjedde på Bergsåker sist. Taktikken la jeg opp ved å satse fra start 

for å komme foran Hallsta Lotus med det samme, men forsøket sluttet med galopp. I etterkant av 

feiltrinnene var ikke Åsajerven som best. Normalt pleier hesten å finne tilbake til bedre takter raskt, 

men jeg velger å ligge litt lavt denne gang. Oppgaven ellers ser fin ut. Vi har trukket det beste 

startsporet vi kunne ha fått, sier Tor Wollebæk. 

4 Mørtvedt Jerkeld/Gunnar Austevoll: 

- I mine øyne leter hesten fortsatt etter toppform. Innsatsen i Laumbløpet sist var ordinær. Trolig 

trenger Mørtvedt Jerkeld flere løp i kroppen før han er tilbake for fullt. Hva gjelder endringer i utstyr 

og balanse vet jeg ingenting. Jeg kjører til start med håp om en bra premie, uttaler Gunnar Austevoll. 

 

 

5 Neslands Loke: 

- Har Kåre Refsland vært kjempefornøyd med i trening de siste ukene. Hesten gikk på en smell etter 

Meyer’n og fikk både feber og halstrøbbel. Er frisk igjen nå og er tilbake i normal form. Det er en hest 

jeg holder svært høyt, og han er ganske bra fra start. Han konkurrerer med aluminiumssko på alle fire 

beina, og jeg klemmer til fra start. Jeg håper å komme meg tidlig foran, men er forberedt på at det 

kan bli et annet løpsopplegg. Uansett synes jeg min hest skal tidlig med på V75-bongen. Jeg ville ikke 

byttet hest med noen, understreker Åsbjørn Tengsareid. 

 

6 Amor Even/Per Oleg Midtfjeld: 

- Fikk det løpet han skulle ha sist da han vant. Normalt sett slår han ikke 3 Åsajerven, men har den en 

dårlig dag er Amor Even en av flere som står klare. Hesten skal kjøres på sjanse, har som vanlig god 

form på denne tiden av året og er med langt fremme, tror Per Oleg Midtfjeld.  

7 Norheim Faksen: 

- Har en spennende oppgave. Jeg tror vi får teten direkte – så får jeg drøfte med treneren om hvilken 

taktikk vi skal velge. Det er mulig vi sitter i front, men det kan også være at jeg slipper. Jeg synes 

uansett at hesten min skal være en av de første som strekes på V75-bongen. Han er garantert god 

nok til å kjempe om seieren på en normal dag. Han konkurrerer som vanlig med sko på alle fire og 

med åpent hodelag, så det blir ingen utstyrsendringer, kommenterer Tom Erik Solberg. 



 

8 Særpefanten/Jan Roar Mjølnerød: 

- Var mye bedre på Jarlsberg sist enn løpet før, jeg tror formen er på rett vei. Sporet trekker ned, 

men han er uansett ikke kjemperask i vei, så vi får komme oss ned en plass. Jeg håper banen er 

såpass god at vi kan kjøre skoløst rundt om, Særpefanten er en god del bedre da. Han kan være 

trippelaktuell med klaff, mener Jan Roar Mjølnerød. 

9 Slettvoll Rambo/Hans Chr. Holm: 

- Hesten er på vei opp i form. Avslutningen i Laumbløpet på Bjerke var positivt etter en reise 

innvendig. Gangen etter vant han løp på Leangen og presterte godt. Jeg tør ikke avskrive Slettvoll 

Rambo i seierskampen, men premie er vel mest realistisk. Eventuelle endringer kjenner jeg ikke til, 

sier Hans Chr. Holm. 

 

10 Lumjor/Geir Vegard Gundersen: 

- Nå er det lenge siden jeg har vært borti Lumjor, men her møter han gode hester og vi får sikte oss 

inn på en brukbar premie, meddeler Geir Vegard Gundersen.  

V75-5: 

1 Arielle Star A.B./Roger Brandt: 

- Prøver seg for første gang over 3100 meter, men har vunnet løp over 2600 meter. Slo blant annet 

Muskelmann G.T. fra dødens over 2500 meter. Hun var veldig bra sist, men kom løs litt for sent. Det 

virket som om hun kunne gått en runde til i samme fart, og med tidligere åpning går hun en 1.13-tid. 

Jeg føler meg ikke slått på forhånd, men det er usikkert med distansen, og vi må ha klaff. Nøkkelen i 

slike løp er å være med hele veien uten å bruke hesten for mye. Jeg vil ikke sitte foran, i tet har hun 

ofte ligget på litt for mye. Jeg håper vi kan kjøre uten brodder, det vil være en stor fordel for hun 

skalper seg bak. Jeg kjørte intervaller på Momarken i helgen, og da var banen i hvert fall ganske bra, 

fastslår Roger Brandt. 

2 Titus Pullo/Bo Westergaard: 

- I likhet med flere av mine stallhester fikk Titus Pullo en halsinfeksjon som satte han tilbake. 

Medisinering har skjedd og jeg har kjent forbedrede takter i trening. Distansen lørdag er til stor fordel, 

men samtidig har jeg dyp respekt for 7 Acolyte Hanover. Spor to er bra, hesten kan åpne fra start. Jeg 

jakter føringen og håper på å kunne kjempe langt framme. Det er en stabil type og ingen endringer er 

planlagt, forteller Bo Westergaard. 

3 Dewlin Sign/Jorma Kontio: 

- Är stabil från start men inte så snabb. Däremot är han stark och ju längre distans desto bättre, men 

inget körspö är en nog en nackdel eftersom han är lite trög. Han tål att göra jobbet själv och det blir ett 

halvstängt huvudlag igen. Han avslutade rejält och travade mycket bättre när han gick barfota bak 

senast, och bara banan blir bra så kan det bli första gången som han går barfota runt om. Han ska 

räknas, säger Thomas L Larsson. 

 

4 Mighty Kronos/Erik Lindegren: 

- Kördes defensivt i de två första starterna för mig och satt fast med krafter kvar. I de två senaste har 

jag kört lite mer offensivt och då har han också vunnit. Han känns jättefin i jobben och vi har siktat på 

det här loppet. Fjärdespåret bör gå bra men han är inte startsnabb. Däremot är han stark och både 

distansen och det långa upploppet gynnar honom. Han har också gått med brodd tidigare men nu blir 



det barfota fram om underlaget tillåter. Det blir även ett norskt huvudlag nu i stället för det 

halvstängda han gått med tidigare, säger Erik Lindegren. 

 

5 Pole Position U.S./Per Oleg Midtfjeld: 

- Har inte startat på ett tag, men jobbar bra och kommer väl förberedd. Han är stabil så spåret borde gå 

bra, och stark så även distansen borde passa. Nu slipper han tvångssprissumman och ska inte räknas 

bort. Han lär gå med skor som vanligt, säger Lars Thornberg i stall Kolgjini. 

 

6 Maldini di Quattro/Geir Mikkelsen: 

- Ble ”overfalt” i 700-800 meter sist og fullførte strålende. Jeg er rimelig sikker på at hesten forbedret 

seg med den innsatsen i kroppen. Hesten er sterk og har ingen problemer med den lange distansen. 

Han er kjapp i uttaket, og jeg tror vi er med i tetgruppen direkte. Hesten er såpass bra at jeg har 

ambisjoner om en trippelplass. Jeg tror ikke det blir snakk om utstyrsendringer. Jeg gleder meg til å 

komme til Momarken og håper at det blir strålende vær og folksomt på tråkka, sier Geir Mikkelsen. 

 

7 Acolyte Hanover/Frode Hamre: 

- Acolyte Hanover var kanonbra sist og takler fint en runde til. Han har vist seg rask, travsikker og 

ganske bra fra start. Han taklet svingene på Leangen, så derfor bør ikke baneprofilen på Momarken by 

på problemer. Han har vært fin i jobb etter løpet, jeg har ingenting å utsette på ham rett og slett. Jeg 

synes det er snakk om en bra sjanse. Acolyte Hanover går med sko fremme, forteller Frode Hamre. 

8 Nordic Kronos/Lutfi Kolgjini: 

- Har fin form och är bra för klassen. Han går nog med skor igen, men jag skulle inte säga att distansen 

är någon fördel. Våra två är nog jämbördiga, säger Lars Thornberg i stall Kolgjini. 

 

9 Becky’s Snowstar/Eirik Høitomt:  

- Fikk jeg et godt inntrykk av på Forus sist. Hesten satt fast lenge, men avsluttet fort da luka kom. Han 

har fått et bra smygspor. Jeg innbiller meg at han drar stor fordel av jevnt, hardt tempo, og jeg håper at 

han skal ha en bra speed til slutt om luka kommer. Hardt å vinne, men som sagt fikk jeg et godt 

inntrykk av hesten sist. Jeg antar at han kommer til start med samme utrustning som sist, sier Eirik 

Høitomt. 

10 Bronx Sisu/Björn Goop: 

- Blandar och ger lite, men han var fin senast. De senaste segrarna har han tagit från ledningen, men 

han går bra även bakifrån. Distansen går också bra, men däremot kan de snäva kurvorna vara en 

nackdel. Härifrån blir det nog svårt att räcka ända fram och vi får ligga lite lågt med honom. Han lär 

gå med skor igen, säger Tom Berg i stall Goop. 

 

11 P.A. Surprise/Karl Stolt: 

- Spurtade bra med 1.13 sista 500 meter senast så formen är fin och vi testar igen över tre varv. Han 

gillar lång distans och har vunnit över 2 600 meter, men han måste köras snällt för annars går han 

inget till slut. Vi har laborerat färdig med honom och det blir skor och ett norskt huvudlag som vanligt. 

Han måste tas lugnt från start och gillar inte alls om det blir kladdigt underlag. Jag tror att han kan 

tjäna fina pengar men har svårt att tro på seger, säger Karl Stolt. 

 

12 Bad Migren/Örjan Kihlström: 

- Gick i den första starten senast, men galopperade sedan i den giltiga. Kusken sa att hästen kändes fin 

efteråt, men han hade nog behövt det loppet för att ha formen på topp. Normalt duger han på V75 och 

distansen passar. Han ska räknas med rätt resa, men nu kan det bli för jobbigt om han måste göra 

jobbet själv. Det blir nog inga ändringar utan skor igen, säger Pekka Lähdekorpi. 



 

13 Relax Jet/Lars Anvar Kolle: 

- Er sterk og drar fordel av tre runder. Han leverte en bra sisterunde sist og nærmer seg formen. Selv 

om distansen passer fint, synes jeg motstanden virker knallhard. Jeg er godt fornøyd med en bra 

plassering og blir overrasket om det skulle bli seier. Han konkurrerer sannsynligvis med sin ordinære 

utrustning, sier Lars Anvar Kolle. 

14 Galax Trot/Håkan K. Persson: 

- Har bra form, glöm det senaste loppet där han blev fast med krafter kvar. Distansen är den rätta och 

det blir inga ändringar, han går med skor igen. Han tål att göra jobbet själv och gynnas av det långa 

upploppet, men måste ha bra fäste, säger Håkan K Persson. 

 

15 Racerstina/Torbjörn Jansson: 

- Avslutade förbättrat senast, men det finns ännu mer att ta fram när hon hittar toppformen. Hon gick 

barfota bak senast men går bra även med skor och för hennes del spelar balansen ingen större roll. 

Lång distans är ingen fördel och vi får vara nöjda med pengar. Jag tror att hon får svårt att ta 40 meter 

på Dewlin Sign, säger Thomas L Larsson som managerar Keijo Svarts svenska filial. 

 

 

 

V75-6: 

1 Muskelmann G.T./Hans Chr. Holm: 

- Toppformen er på plass, og i mine øyne er dette en hest utenom det vanlige. Ikke se for mye på 

tidene fra løpene i Harstad. Der er det vinter og hestene deltar med lange ispigger. Tidene på banen i 

nord er opp mot ett og et halvt sekund svakere enn eksempelvis i Boden. Tidligere i vinter var 

Muskelmann G.T. toer i norsk V75. Han har fått et svært godt spor, og til tross for at han stiller hardt 

inne, er hesten i stand til å trave ned mot 1.13.0. Jeg tør tro på en god premie. Endringer blir altså 

lettere balanse og uten pigger, forteller Hans Chr. Holm. 

2 Sir Remington/Christoffer Eriksson: 

- Var godkänd i torsdags, men han fick gå redan 600 meter kvar vilket var för tidigt. Nu är det tuffare 

emot och vi får vara nöjda om han kan bli trea eller fyra. Han gick barfota fram då men det är en fördel 

om det går att köra barfota runt om. Han är allround vad gäller distanser och kan öppna ganska snabbt, 

jag siktar att komma ner på innerspår. På dokumenterad form är han ändå min bästa chans, säger 

Christoffer Eriksson. 

 

3 Colombian Necktie/Örjan Kihlström: 

- Avslutade bra senast och visade fin form. Han har tränat på som han ska efteråt, det har bara inte 

funnits några passande lopp. Förra veckan fick han ett tuffare jobb och jag räknar med att formen är 

som den ska. Läget är bra och han behöver inte körspö utan har gått bra i Norge tidigare. Han är 

startsnabb men taktiken är upp till kusken. Vi siktar på att köra barfota runt om och med ett helstängt 

huvudlag igen, säger Johan Untersteiner i stall Walmann. 

 

4 Beijing Man/Kenneth Haugstad: 

- Har bra form, han spurtade piggt från tredjepar invändigt senast på spänstiga ben. Han är startsnabb 

men i de här gängen är han beroende av en fin resa. Med ett fint smyglopp kan han tjäna en bra peng. 

Det blir barfota fram och ett helstängt huvudlag som vanligt, säger Dan Widegren. 

 



 

5 Cromwell/Per Oleg Midtfjeld: 

- Debuterte i samme løp i fjor. Han har ikke kanonform, men har trent bra i vinter. Som fortest har jeg 

kjørt 1.20/2000 meter med ham, i tillegg har han gått sine vanlige intervaller. Cromwell er sjekket opp 

og skal være frisk og fin. Vi kommer oss ikke forbi 3 Colombian Necktie på startsiden, Cromwell er 

litt opp og ned fra start, men jeg kjører i hvert fall til litt. Det blir for tøft å vinne, men han kan være 

blant de tre fremste. Hvis banen tillater det kjører vi uten sko rundt om, og i tillegg setter vi på 

helstengt hodelag, han løser litt bedre da, forteller Per Oleg Midtfjeld. 

6 Talang Sund/Jorma Kontio: 

- Svarade för ett fint lopp senast och har helt okej form. Det blir ingen ändring i utrustningen men vi 

siktar på att köra honom barfota runt om nu, senast gick han med skor. Distansen är en fördel men det 

lär bli ett snällt lopp. Han har gått bra i Norge tidigare men jag är nöjd om han slutar trea eller fyra och 

blir förvånad om han vinner, säger Lotta Johansson. 

 

7 Premier League/Olle Goop: 

- Gör sitt varje gång och kommer i full form. Han står sig bra i såna här gäng, men står lite långt ut på 

vingen och det måste klaffa lite. Han går nog barfota igen om banan tillåter, säger Tom Berg i stall 

Goop. 

 

8 Gentle Tilly/Tom Erik Solberg: 

- Har fungert fin-fint i trening. Jeg har kjørt et hurtigarbeid med ham, og han skal få en ”blåser” til 

denne uka. Jeg har god tro på at han skal få sin aller beste sesong! Jeg tror nok helt sikkert at hesten 

trenger et løp eller to i kroppen før han er helt på topp, men han er så bra at jeg ikke tør å utelate ham. 

Han konkurrerer med normal balanse og vil ha hardt tempo hele veien. Jeg synes han er strekaktuell 

direkte, sier Tom Erik Solberg. 

9 Frisk’em/Bo Westergaard:  

- Årets Steinlagerløp ble vel ikke det så tøft som man kunne tro på forhånd? Min hest leverte en fin 

prestasjon i sitt comeback og fikk vinne. Den dagen beseiret han Leonas Yannic. For å slåss helt i 

toppen kreves det et jevnt høyt tempo. Frisk’em har vist at han kan spurte realt og med løp i kroppen 

har formen tatt seg ytterligere opp. Jeg synes hesten er finfin i trening for dagen og tør utrope han til 

outsider. De springer ikke fra han. Ingen endringer er planlagt, melder Bo Westergaard. 

10 Global Investment/Björn Goop: 

- Är etablerad i guld och har varit riktigt bra på slutet. Han är en häst som inte ska starta för ofta och 

han lär hålla samma fina form. Det man ska tänka på är att han galopperade här ifjol och de snäva 

kurvorna är en nackdel eftersom han kan springa och bryta ibland. Vi siktar på att köra honom barfota 

bak igen och det är han och Jacques som står ut av våra hästar, säger Tom Berg i stall Goop. 

 

 

 

V75-7: 

1 Cream Of Arnie/Frode Hamre:  

- Ble tatt helt ut i sist sving på Bjerke sist. Vi ga litt opp og hesten kom i mål med proppene i, glem det 

løpet. Formen skal fortsatt være bra og hesten har vært fin i trening etter dette løpet. Jeg mener han er 

best av de norske hestene i feltet, men jeg har ikke helt kontroll på de svenske. Fra innersporet vet jeg 



ikke hvor vi havner og det må løse seg. Jeg gjør ingen endringer på Cream Of Arnie, forteller Frode 

Hamre. 

2 Rydens Cindy/Jorma Kontio: 

- Var riktigt bra och vann med tussarna oryckta och krafter kvar senast. Täta starter går bra och läget 

är perfekt. Hon är snabb ut men tål även att göra jobbet själv. Barfota fram som senast är optimalt och 

vi siktar på att köra så igen. Med tanke på den fina formen så har hon bästa chans av alla våra, säger 

Thomas L Larsson som managerar Keijo Svarts svenska filial. 

 

3 Neo Smed/Per Oleg Midtfjeld:  

- Var bra vid vinsten senast och det var skönt att han var i fin författning igen. Han kan öppna bra men 

jag vet inte om det är så stor fördel att gå i spets mot tufft motstånd. Det är i alla fall en bra häst som vi 

tror på, och han borde ha vettig chans. Han går troligen med skor igen, säger Pekka Lähdekorpi. 

 

4 Navy Seal U.S./Bo Westergaard:  

- For tredje året i rad handler det om debut under Unionskamptravet på Momarken. Navy Seal pleier å 

være tett inntil best når han kommer tilbake etter pause. Under vinteren har han utviklet seg bra, blitt 

mer muskelsatt. De siste intervallene har han gjort sammen med stallens V75-vinner Crown’s Banker 

og fungert utmerket. Jeg synes Navy Seal er en av de aller beste i løpet, men samtidig er oppgjøret 

bestående av mange topphester. Jeg har ikke planlagt endringer for hans del, sier Bo Westergaard. 

 

5 Bullchip/Tom Erik Solberg:  

- Var veldig god på Leangen, og han er nok minst like god nå når han har fått løp i kroppen. På 

Leangen konkurrerte han med langvogn. Om det blir en annen type sulky nå, vet jeg ikke, men det 

spiller ikke så stor rolle. Det blir ingen andre utstyrs- eller balanseendringer, og jeg er spent på hva han 

kan utrette nå når han møter knallhard motstand. Han var såpass bra på Leangen at jeg forventer en ny 

sterk innsats, og han hører hjemme på V75-bongen, vurderer Tom Erik Solberg. 

6 Max Hugo/Stefan Persson: 

- Har svarat för två bra lopp efter uppehåll och känns uppåt i form. Nu är det tuffare emot och jag är 

nöjd med en bra insats. Det blir inga ändringar utan skor igen, säger Stefan Persson. 

 

 

7 Playful/Geir Vegard Gundersen: 

- Playful har vært opp og ned i prestasjonene den siste tiden, men hesten virker pigg og fin i trening 

hjemme. Han er rask fra start, men fra dette sporet koster det for mye å ladde. Jeg vet det er kjedelig, 

men det er realistisk; fra dette sporet er det en brukbar premie som er målet. Playful kommer ut 

barbeint fremme som vanlig og med draskylapper, norsk hodelag, forteller Geir Vegard Gundersen. 

8 Loverboy Pellini/Eirik Høitomt:  

- Hesten er behandlet etter den siste starten og trener veldig fint. Han er veldig kjapp fra start, så jeg 

må gasse på startsiden for å finne en god posisjon. Det er mulig at det blir skoløs rundt om denne 

gangen – det vil været og banen avgjøre, men jeg er innstilt på å dra skoene. Ellers blir det ingen andre 

utstyrsendringer. Hesten min er bra, men han møter knalltøff motstand fra et dårlig spor, så jeg tror 

ikke vi skal legge lista altfor høyt, sier Eirik Høitomt. 

9 Oliver Twist/Örjan Kihlström: 



- Gillar nog inte att gå i ledningen längre, för han har inte varit trött när han har gett sig från ledningen 

på sistone. Därför är läget faktiskt positivt för honom och nu får han gå på väntan. Senast kom han 

bort i ett taktiklopp men formen är fin och han ska räknas som en outsider. Det blir nog skor som 

senast, säger Pekka Lähdekorpi. 

 

10 Owen/Olav Mikkelborg:  

- Lørdagens oppgave ser uhyre vanskelig ut. Svært gode hester deltar. Owen har kommet sterkt tilbake 

etter år med skader. Og formkurven peker oppover. Men fra startspor i annen rekke blir det en 

smygreise som gjelder. Ingen endringer i utstyr er ventet. Jeg håper kun på en mindre premie, sier 

Olav Mikkelborg. 

11 Leonas Yannic/Björn Goop: 

- Är bra i ordning nu, även om han blev nerspurtad senast efter att ha blivit lite för hetsig i ledningen. 

Han står sig bra i klassen men har fått ett svårt utgångsläge. Det lär bli skor som vanligt, säger Tom 

Berg i stall Goop. 

 

12 Tiffany Brodda/Torbjörn Jansson: 

- Gick bra senast och formen är helt okej, men från det här läget krävs det mycket tur för att komma 

till, säger Reijo Liljendajl i stall Stig H. 

 

 

 

 

 

Øvrige:  

1. løp (V4-1) 

6 Sizzling/Bo Westergaard:  

- Formen sitter i, og galoppen på Forus sist kom som et resultat av full kjøring i kampen om føringen. 

Hun jogget lett etter de andre og var finfin den dagen. Formen er fortsatt sterk, jeg synes ikke 

konkurrentene skremmer, og ser på Sizzling som en av favorittene. Det blir ingen endringer i balanse 

eller utstyr, meddeler Bo Westergaard. 

 

2.løp: 

5 Acadian Driftwood/Eirik Høitomt:  

- Er det lenge siden jeg har kjørt, men han var positiv fjerde på Bjerke før jul og var positiv da. Han 

møter noen konkurrenter jeg ikke har kontroll på, så det er vrient å uttale seg for bombastisk om 

sjansene, men en ok premie ser vel ut til å være et realistisk mål, sier Eirik Høitomt. 

6 J.J. Funkies/Gunnar Austevoll: 

- En stabilt, bra hest som stadig presterer godt. Det kan være at konkurransen er noe hardere enn 



vanlig, men hun er flink til å henge med underveis. Jeg kjenner ingenting til om eventuelle endringer i 

utstyr, men har tro på en plassering blant de fire beste i mål, melder Gunnar Austevoll. 

7 Impressive Joe/Tom Erik Solberg:  

- Reparerte fint etter startgalopp på Biri sist søndag og ble treer. Da hadde han for slakk sjekk – jeg 

tror det er derfor han feilet. Jeg kjenner ikke motstanden så godt, men min hest kan i hvert fall 

ventes forbedret, sier Tom Erik Solberg. 

11 New York Gangster/Frode Hamre (V4-2): 

- Avsluttet bra sist og møter riktig selskap her. Jeg får se an hvordan det blir med taktikken, går det 

1.19/1.20 der fremme må jeg kanskje gjøre noe. Samtidig er New York Gangster veldig speedig og 

kan plukke dem til slutt. Det blir skoløst fremme som gjelder, melder Frode Hamre. 

12 Just Do It/Arild Eggen:  

- Hun er ikke lett å bli klok på. Men, i de to siste løpene har innsatsen vært på topp. Det virker som 

om at posisjonen utvendig for lederen er den beste for hennes del. Ingen endringer er planlagt, 

informerer Arild Eggen. 

 

4. løp: 

2 Ravnfaks/Eirik Høitomt:  

- Er det en stund siden jeg har kjørt, men jeg har jo lagt merke til ham og så at han vant over full 

distanse på Momarken forleden. Sprint passer fint. Det samme gjør sporet, så jeg håper og tror at vi 

kan kjempe høyt oppe, men dette ser ut som et jevnt løp, vurderer Eirik Høitomt. 

4 Våler Best/Erik Killingmo: 

- Toppformen er på plass, og jeg tror på en plassering helt i toppen. Som vanlig blir det et åpent 

hodelag. Om baneforholdene tilsier det vil jeg teste hesten barbeint, forteller Erik Killingmo. 

 

5 Hjerteborken/Hans Chr. Holm: 

- Hesten har havnet hos nye eiere. Jeg har aldri kusket hesten, men kjenner den som meget rask. 

Meningen er å la Hjerteborken utstyres med hele skylapper og barbeint på alle fire. Det er vrient for 

meg å vurdere sjansene, sier Hans Chr. Holm. 

 

7 Vilje Svarten/Lars Anvar Kolle:  

- Står sjanseartet til og møter knallgode hester. Fra denne utgangsposisjonen jakter jeg på en premie, 

sier Lars Anvar Kolle. 

 

8 Eld Pål/Tom Erik Solberg:  

- Travet uten sko sist, og den balansen fungerte ikke så bra. Nå blir det sko på igjen. Han er opp og 

ned i prestasjonene, og det har blitt en del galopper. Han kan en del på sitt beste, men mot bra 

hester fra dårlig spor strekker jeg meg til å kalle ham en bitteliten outsider, sier Tom Erik Solberg. 



9 Stjerne Ask/Olav Mikkelborg:  

- Han viste form på Biri søndag, og var bra for meg i et løp på Bjerkebanen tidligere i vinter. Løpet ser 

ikke galt ut og en premie langt fremme er et realistisk mål. Det virker som om formen er finfin, 

understreker Olav Mikkelborg. 

10 Prinse Baus/Cato Antonsen:  

- Trener fin-fint for tiden. Bakspor var ikke det jeg hadde håpet på, men vi får håpe at det blir hardt 

tempo hele veien. Hesten er klart best skoløs, og jeg velger den balansen om værforholdene tillater 

det. Dessuten blir det som vanlig draskylapper. Hesten kan spurte veldig friskt etter ryggløp, og jeg 

synes han er en fidus, uttaler Cato Antonsen. 

 

 

 


