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1 Bottnas Dragon, Linn Stolt 
– Fick gå i spåren på slutrundan senast och 
det blev lite för tufft i V75-sammanhang, men 
det var inte rätta stinget i honom heller. Ändå 
gick han en bra tid som oplacerad. Det är inte 
lika hårt emot den här gången och läget borgar 
för en bra resa, men han är knappast något 
spetsbud. Jag tror att han gör ett bra lopp och 
en skaplig placering bör det kunna bli. Inga 
ändringar, säger Claes Sjöström.

2 Gustavo Boko, Sandra Eriksson 
– Jag har inte haft honom i träning så länge men 
det känns som en bra häst och han har även 
varit fin i ett banjobb inför det här. Jag är nöjd 
med läget men tror inte att Gustavo Boko är 
något spetsbud och jag vill 
att han sköter sig i 
första hand och 
sedan får placeringen 
komma i andra hand, 
men stämmer det gör han 
nog inte bort sig. Barfota bak och en jänkarvagn 
är tanken, säger Anna-Karin Rundqvist.

3 Velasquez Gar, Viktor Flink Ideborn 
– Velasquez Gar har inte startat på ett tag och 
han var faktiskt lite halt efter loppet på Momar-
ken men om det var därför han galopperade 
vågar jag inte säga. Jag har inte kört några 
banjobb inför detta men tror ändå att han är väl 
förberedd, annars skulle jag inte ha tagit ut 
honom i loppet. Distansen spelar ingen roll och 
läget är bra. Jag tror att han kommer att bli 
riktigt bra med tiden men frånvaron nu gör att 
jag inte vill sticka ut hakan. Han är en av flera 
som ska räknas. Skor, säger Jim Oscarsson.

5 Benobi Zet, Isabell Eriksson 
– Han går ner lite i klass, gjorde så gott han 
kunde senast och fick lite fart och hårdhet. 
Tränat bra efter det men han är ingen enkel häst. 
Vi får se hur han fungerar. Inga ändringar är 
planerade och det är väl en outsider, tror Per 
Pergenius i stallet.

8 Highdrive, Jean-Claude Pace 
– Jag tycker att Highdrive varit lite seg i loppen 
på sistone och det har varit samma tendenser i 
träningen. Vi hoppas att han kan hitta ner i en 
vettig position och sedan att han gör ett hyggligt 
lopp, men det bli ett test vart han står formmäs-
sigt. Jag ser inte honom som något för vinnar-
spelarna. Nog skor, säger Peter G Norman.

9 Trust de Luxe, Annsofie Bergfelt 
– Blev påriden senast och hade sämst slutat 
tvåa utan den incidenten. Han får smyga med 
härifrån och det blir barfota runt om, norskt 
huvudlag och rycktussar. Med lite klaff slutar 
han i platsstriden, tror Fredrik Wallin.

1 Karlängs Linda, Kjell Svanstedt 
– Hon känns bra och gjorde ett bra lopp senast. 
Med det loppet borde hon inte vara sämre nu 
men man vet ju aldrig med hästar. Spåret är inte 
det bästa då hon inte kan öppna så snabbt men 
över lång distans brukar det kunna lösa sig. Hon 
går med lätta skor som senast och jag tycker att 
hon står bra inne i loppet. Karlängs Linda ska 
kunna sluta långt framme om det inte krånglar, 
säger Anders Nilsson.

4 Rus Can, Ulf Eriksson 
– Vi hade varit tydliga med att Rus Can skulle få 
ett snällt lopp senast och det slutade med att 
hon satt fast med allting sparat. Jag är nöjd med 
formen och jag är nöjd med läget och tror 
dessutom att 2 640 meter kommer att passa 
henne bra. Hon var fin i måndagens jobb och 
kommer att gå med lite lättare skor nu, eventu-
ellt barfota fram. Jag tror att hon har bra chans 
att sluta i främre träffen, säger Lovisa Canneryd.

6 Granetta, Anna-Karin Jonsson 
– Hon trivdes inte riktigt med banunderlaget 
senast och det loppet kan vi glömma. Hon trivs 
på distansen och förhoppningsvis kan hon 
hitta en vettig position. Det blir inga ändringar 
och stämmer med löpningen är hon en av dem 
som kan vinna loppet, säger Jimmy Jonsson.

7 Eldodin, Robert Bergh 
– Han tränar bra, men det har han alltid gjort. 
Jag vet inte riktigt varför det knyter sig för 
honom i loppen. Jag har inte planerat några 
ändringar men det ska bli kul att låta Bergh 
prova honom och jag kommer att lyssna på om 
han vill ändra något. Men fram tills han visat 
bättring vågar jag inte ha några större förhopp-
ningar, säger Jimmy H Andersson.

9 Karlängs Lill, Jessika Sidbäck 
– Är inte så tokig häst och hon tränar lika bra 
som Karlängs Linda men hon visar det inte i 
loppen. Styrkan är det inget fel på så distansen 
oroar mig inte, säger Anders Nilsson.

10 Sort Gull, Jimmy Jonsson 
– Han har inte presterat som vi önskat. Jag 
kommer att testa honom med ett helstängt 
huvudlag den här gången och det har fungerat 
bra i träning. Jag hoppas att han sköter sig och 
kan tjäna en fin peng, men Granetta ha en bättre 
chans, säger Jimmy Jonsson.

11 Tåga Kongen, Jan-Olov Åberg 
– Han har bättre form än vad raden antyder. 
Näst senast i Umeå satt han fast med allting 
sparat och senast vantrivdes han med banan. 
Han känns formstark i träningen och den långa 
distansen ser jag enbart som en fördel och över 
2 640 meter är inte läget lika illa. Klaffar det på 
vägen är han inte borta, varnar Niclas Torstemo.

1 Jairo, Joakim Lövgren 
– Han var en liten besvikelse senast, även om 
det gick vansinnigt fort till slut borde han kunnat 
ha varit lite närmare täten i mål. Jairo är 
behandlad efter det loppet och det har gått en 
tid mellan starterna men han känns bra i jobben. 
Han kan inte utnyttja läget men vi får hoppas att 
det löser sig, då ska han kunna vara med där 
framme då loppet inte ser lika tufft ut som 
senast. Jag vet inte vad det blir för balans men 
han springer lika fort med skor som utan. Vi tar 
ett lopp i taget, men skulle han vara bra den här 
gången så finns Sweden Cup med i tankarna, 
säger Fredrik Pedersen i stallet.

2 Origo Tilly, Torbjörn Jansson 
– Origo Tilly gick helt okej på en dålig bana 
senast i Sundsvall. Han är som vanligt annars 
och ska ha lite platschans om det stämmer. Han 
är rejält snabb om jag kör från start, det är inte 
så att han är långsam bara att vi ofta har dumma 
spår. Men det där med taktik får vi se när det 
vankas lopp. Vi ska köra barfota fram nu, han 
har fina hovar och vi har byggt för det. Tror att 
det ska fungera bättre nu än när vi provat innan. 
Det var länge sedan, säger Torbjörn Jansson.

3 Re Doc, Kim Eriksson 
– Re Doc blev alldeles för laddad senast på 
Jägersro och därav galoppen, det är ju inte 
första gången han gjort så. Men han gick ett 
jobb i söndags där han kändes jättebra och 
formen ska nog vara i ordning. Han trivs med att 
vara med i täten och taktiken är nog inte så 
mycket att fundera på. De värsta hoten har 
kanske inte full form och det gör att vi tror på en 
framskjuten placering om han sköter sig, säger 
Preben Sövik i stallet.

4 El Diablo B.R., Örjan Kihlström 
– Han galopperade senast, han fungerade inte 
i jänkarvagnen som vi hade hoppats. Vi kör 
med vanlig vagn nu som han gick med i kvalet 
och han verkar ha mått bra av lite tempo i 
kroppen, även om det är en bit till toppformen. 
Han känns fin och alla vet ju vilket kunnande 
han besitter i grunden den här. Vi tror på 
chans men det är ingen som man kan spika 
redan nu skulle jag tro, men han ska streckas 
tidigt. Skor igen, säger Per Pergenius i stallet.

6 Alkalizer Am, Björn Goop 
– Alkalizer Am blev för laddad senast och man 
ska inte döma honom efter den insatsen. Han 
var även stressad i något jobb efter starten i 
Umeå. På sistone har han varit jättefin i jobben. 
Alkalizer AM är numera bäst över kort distans, 
men går även över medel som det är den här 
gången. Jag får ligga lite lågt och har stor 
respekt för Daniel Redéns häst (nr. 4). Det kan 
bli tal om lätta framskor, säger Marcus Lindgren.

1 Nacrous, Troels Andersen 
– Nacrous travar som en klocka hemma i jobben 
och kändes fin i sista jobbet. Galopperna på 
slutet är lite förbryllande då hon egentligen inte 
är osäker, men näst senast blev starten försenad 
och jag tror att det var anledningen till varför 
hon skruvade upp sig och de takterna satt kvar 
i Örebro starten efter. Innerspåret var inget jag 
jublade över då hon inte är så snabb ut. Men 
löser det sig är det en bra häst för klassen som 
kan vara streckvärd. Inga ändringar är plane-
rade, säger Troels Andersen.

5 Equine Am, Robert Bergh 
– Hon var bra i comebacken, kändes fin och 
fullföljde bra även om hon inte orkade öka som 
täthästarna. Hon hade bara ett 
19-jobb inför den 
starten. Gått lätta jobb 
efter det bara. Kusken 
får gärna testa i spets. 
Vi kommer att rycka 
skorna nu. Annars som vanligt och hon ska 
räknas tycker jag, säger Markus Svedberg.

7 Elin America, Per Linderoth 
– Ho har tränat bra  vinter och det är en fin häst 
under utveckling. Trots avsaknaden av lopp blir 
jag inte överraskad om hon dyker upp bland de 
tre främsta och jag kommer att låta henne att 
tävla utan skor, säger Per Linderoth.

9 Alliss Wadd, Tomas Pettersson 
– Hon gjorde det bra på Färjestad senast även 
om hon blev lite rullig till slut. Men jag hade 
lättat henne lite i balansen och det var nog 
därför hon blev rullig och nu återgår vi till lite 
tyngre balans. Hon är under utveckling och 
spontant känns det väl inte som att hon ska vara 
helt chanslös, säger Tomas Pettersson.

10 Elsa Mearas, Ulf Eriksson 
– Elsa Meras har fått gå i ledningen några 
gånger och det blir bra för henne att få gå med 
i ryggar nu och få lära sig den biten. Jag är nöjd 
om hon gör ett bra lopp och placeringen kommer 
i andra hand. Skor igen, säger Per Linderoth.

12 Peak Me B., John Östman 
– Hon är bättre än raden och lite mer kapabel än 
min andra häst i loppet. Hon ska egentligen inte 
vara så osäker och en 1.15-tid borde hon klara 
av. Vi kör nog med skor, säger Henrik Svensson.

14 Tzarina, Daniel Wäjersten 
– Hon var jättefin senast på barfotabalans. Allt 
är bra efter det också. Vi får hoppas på 
körning härifrån men visst tål hon att göra en 
del själv, men en saftig öppning hoppas jag på. 
Vi kör precis som senast, barfota runt om och 
vanlig vagn. Hon ska räknas med chans trots 
ett krångligt läge, säger Daniel Wäjersten.

 WTIDSRANKEN: 14,8: 5 Benobi Zet. 15,5: 6 New Lie 
Wheels, 10 Jagger Zon. 15,6: 4 Ramon Dekkers.  
15,8: 9 Trust de Luxe. 16,1: 1 Bottnas Dragon.

 WTIDSRANKEN: 26,6: 1 Karlängs Linda.  
28,0: 6 Granetta. 28,5: 11 Tåga Kongen. 28,6: 5 Grude 
Eld, 12 Norrskens Kongen. 28,7: 4 Rus Can.

 WTIDSRANKEN:  
12,2: 6 Alkalizer Am. 12,4: 1 Jairo. 13,7: 2 Origo Tilly, 
8 Final Oak. 15,4: 4 El Diablo BR.

 WTIDSRANKEN: 15,4: 5 Equine Am. 16,1: 3 Torride. 
16,5: 1 Nacrous, 13 Selma Töll, 14 Tzarina. 16,6: 9 Alliss 
Wadd. 16,7: 10 Elsa Mearas. 16,8: 2 MT Likeable.

 V86-1 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH14HTzarina svarade för en vass insats 

då hon vann på Bergsåker. Travandes bar-
fota runt om bara gled hon undan efter att 
ha krossat allt. Tål ett offensivt upplägg 
och är, trots spåret, hästen att slå. Kom-
mer att kunna gå utan skor igen.
FAVORITEN

HH6HPerfectHAttraction har väl nästan lite 
oväntat mycket spel på förhand. Men 
hästen fullföljde bra efter galopp i come-
backen och ska ses med vinstchans.
UTMANAREN

HH5HEquineHAmHhar ett lopp i kroppen och 
det blir laddning för spets. Dessutom tar 
man av skorna. Givetvis spännande info!
BORTGLØMD

HH1HNacrous är snabb och har läget...
SNACKISEN

HH7HElinHAmerica låter det positivt på. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH5HEquineHAm kan öppna bra men kom-
mer inte förbi 3HTorride av egen kraft. Men 
den senare kanske är villig att släppa?

V86-2 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH4HElHDiabloHB.R. är en mycket spännade 

sexåring. Finns numera hos DanielHRedénH
och det är inget snack om att stallet håller 
sin springare högt. Kvalade på jättefint sätt 
men galopperade i comebacken. Jänkar-
vagn fungerade inte, men han såg fin ut 
efter det. Tar ingen ledning av egen kraft 
men behöver inte tät för att vinna.
FAVORITEN

HH1HJairo kan nog inte utnyttja läget för att 
komma till spets. Så har i alla fall varit 
fallet på slutet vid identiskt läge bakom 
bilen. Jairo är både stark och snabb och 
van tuffa hästar. Kan bättre än senast och 
ska givetvis räknas med chans i kväll. Skor 
eller barfota spelar, faktiskt, ingen stor roll.
UTMANAREN

HH3HReHDoc är startsnabb och tar hand om 
ledningen om han travar. Inte slagen då.
BORTGLØMD

HH2HOrigoHTillyHbarfota fram, länge sedan.
SNACKISEN

HH5HScellinoHLuis går troligen utan skor nu. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HEn felfri 3HReHDoc har toppchans att nå 
ledningen. Men han har blivit lite för 
laddad förut, som senast. 1HJairo har inte 
kunnat utnyttja spår ett på slutet, det blir 
säkert tufft igen. 6HAlkalizerHAm är inte så 
dum heller om han trycks iväg.

V86-3 2 640 meter, auto

MIN VINNARE
 HEtt öppet kallblodslopp där jag provar 

med 6HGranetta. Stoet kan gå ett bra 
slutvarv och har inga problem med lång 
diatans. Farlig om det stämmer med rätt 
ryggar och lite tempo under vägen.
FAVORITEN

HH5HGrudeHEld har fin fart men är som 
raden antyder inte att lita på. Håller han 
sig på benen öppnar han rätt bra och det 
finns viss chans att få överta. Kan mycket 
väl vinna – men bara en av flera.
UTMANAREN

HH4HRusHCan har fått två genomkörare nu 
och formen borde bli allt vassare. Rus Can 
är rapp bakom bilen och min känsla är att 
kusken kan välja taktik. Given i striden. 
Troligen blir det lättare balans nu.
BORTGLØMD

HH11HTågaHKongen kan mycket väl skrälla.
SNACKISEN

HH10HSortHGull går nog med skygglappar. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH4HRusHCan ser ut att kunna hitta till täten 
om kusken så önskar. Spåret mitt i banan 
är perfekt. 5HGrudeHEld är inte heller oäven 
och kanske ställer en fråga...

V86-4 2 640 meter, auto

MIN VINNARE
HH1HBottnasHDragon tippar jag etta efter-

som jag är inne på att det kan bli led-
ningen. Banorna är ju rejält snabba nu. 
Jag tror att femåringen kan bättre än 
senast och jag tycker att han är bra för sin 
aktuella klass. Men öppet lopp...
FAVORITEN

HH6HNewHLifeHWheels har visat sig i Sverige 
förut. Och har verkligen inte gjort bort sig. 
Tvärtom. Är stark och tål att tuffa på 
i spåren och hanterar således distansen. 
Borde finnas med på målbilden.
UTMANAREN

HH10HJaggerHZon var väldigt förbättrad 
senast då han skrällde på V86. En lite 
ojämn häst som mycket väl kan duga igen.
BORTGLØMD

HH3HVelasquezHGar kanske inte har någon 
superform efter paus, men kapabel sort.
SNACKISEN

HH4HRamonHDekkers kommer från V75. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HJag bygger tipset på att 1HBottnasH
Dragon, med hjälp av lite ”solfjäder”, håller 
ut övriga. Flera jämnsnabba är med, 
kanske att 4HRamonHDekkers är värst emot.

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
14HTzarina/DanielHWäjerstenH 16
HH5HEquineHAm/RobertHBerghH 17
HH1HNacrous/TroelsHAndersenH 9
  6 Perfec Attraction/Susanne H Osterling 18
  7 Elin America/Per Linderoth 13
  3 Torride/Jimmy H Andersson 1
  2 M.T.Likeable/Maxime Marais 3
10 Elsa Mearas/Ulf Eriksson 13
  9 Alliss Wadd/Tomas Pettersson 4
11 Chookdi/Ulf Ohlsson 2
12 Peak Me B./John Östman 1
13 Selma Töll/Jenni H Åsberg 2
  8 Corona Brick/Oskar Kylin Blom 1
  4 Miss Vici/Henrik Svensson 0
15 Wallbase/Rikard N Skoglund 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
 H4HElHDiabloHB.R./ÖrjanHKihlströmH 31
HH1HJairo/JoakimHLövgrenH 43
  3 Re Doc/Kim Eriksson 8
  6 Alkalizer Am/Björn Goop 8
  7 Order To Fly/Per Lennartsson 4
  2 Origo Tilly/Torbjörn Jansson 2
  5 Scellino Luis/Erik Adielsson 3
  8 Final Oak/Claes Sjöström 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
  6HGranetta/Anna-KarinHJonssonH 16
HH4HRusHCan/UlfHErikssonH 21
HH1HKarlängsHLinda/KjellHSvanstedtH 18
11HTågaHKongen/Jan-OlovHÅbergH 6
HH5HGrudeHEld/OskarHKylinHBlomH 26
12 Norrskens Kongen/Jan-Olov Persson 4
10 Sort Gull/Jimmy Jonsson 1
  2 Sippson/Kenth Åkerlund 2
  8 Lill Maria/Hans Brunlöf 2
  7 Eldodin/Robert Bergh 3
  9 Karlängs Lill/Jessika Sidbäck 1
  3 Lissby Donna/Lukas Svedin 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
 HH1HBottnasHDragon/LinnHStoltH 16
10HJaggerHZon/TinoHÄrlingH 10
HH6HNewHLifeHWheels/TomiHHaapioH 28
HH3HVelasquezHGar/ViktorHFlinkHIdebornH 8
  4 Ramon Dekkers/Ville Karhulahti 8
  5 Benobi Zet/Isabell Eriksson 4
  2 Gustavo Boko/Sandra Eriksson 14
  8 Highdrive/Jean-Claude Pace 0
  9 Trust de Luxe/Annsofie Bergfelt 1
12 LIvingmydream/Marika Eriksson 0
  7 Magnificent/Jesper Rydberg 1
11 Tirunesh/Kim Moberg 1

URSTARK TESIO KAN KROSSA MOTST˚NDET
V86 XPRESS I SISTA MINUTEN  MED JONAS NOREEN
• ANALYS & TIPS INFØR KVÆLLENS TÆVLINGAR P˚ BERGS˚KER OCH SOLVALLA

Senaste nytt på Twitter!
@JonasNoreen

JONAS 
NOREEN
Travexpert,H
flerfaldigH
vinnareHavH
tipsliganHpåH
hemmabananH
Solvalla.

5 MÅNPRIN-
SEN A.M.
FormenHblirHalltH
vassareHochH
denHhär,Hlängre,H
distansenH
passarHperfekt.H
JagHtrorHattHhanH
ärHklartHstarkastH
iHV86-7.

9 TESIO
TvåHbraHloppH
iHnyHregiHochH
ävenHhärHdoftarH
detHuppåtform.H
JagHtrorHattHhanH
krossarHalltH
iHV86-5.H

10 MR 
PERFECTION
HärdatsHiHV75H
ochHmedHtuffH
körningHframmeH
iHtätenHsåHharH
hanHenHvassH
speed.HKanH
skrällaHiHV86-8.

11 TÅGA 
KONGEN
IHettHöppetH
kallblodsloppH
tyckerHjagHinteH
attHhanHärH
sämreHänHnågonH
annan.HPassasH
nogaHiHV86-3.

1O ELSA 
MEARAS
LåterHdetHinteH
jättehettHpåH
iHV86-1HochHdetH
ärHettHsmygloppH
somHgäller.HFörH
mycketHspeladH
påHförhand.

8 UPPO-
HOPPA
DugerHjuHlångtH
fartmässigt,H
menHspårHåttaH
efterHfrånvaronH
ärHinteHsåHhett.H
KörsHsäkertH
snälltHiHV86-8.

2 TROLIGA P˚ 
V86 I KVÆLL

2 ROLIGA P˚ 
V86 I KVÆLL

2 AVSLAG P˚ 
V86 I KVÆLL

O HETASTE INTERVJUERNA INFØR V86 XPRESS I KVÆLL

”Känns som 
en bra häst”

”Barfota 
runt om nu”


