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1 Pydin, Ove A Lindqvist 
– Han var riktigt positiv senast med tanke på att 
det var första gången på länge han fick ett riktigt 
lopp i kroppen. Jag tror väl inte att han är helt på 
topp ännu men formen är på väg åt rätt håll. Jag 
tror inte att han kan hålla upp ledningen men det 
är ett bra lopp och rygg på ledaren eller tredje 
invändigt behöver inte vara fel. Han fungerade 
fint senast och det bli samma balans den här 
gången. Jag inbillar mig att han kan ha lite 
chans om det löser sig med löpningsförloppet, 
säger Niclas Torstemo.

2 Odin Tabac, Jörgen Westholm 
– Odin Tabac har gått framåt rejält med lopp i 
kroppen, och bör dyka upp i striden här. Vi har 
vunnit spårlottningen mot de värsta konkurren-
terna och vill till ledningen. Inga ändringar är 
planerade, säger Jörgen Westholm.

3 Smedheim Solan, Rikard N Skoglund 
– Han gick rätt bra i skymundan senast men det 
var ingen direkt barfotaeffekt, så nu blir det skor 
på. Han känns bra och ska vara med och hugga 
om fina pengar. Han behöver lite mer poäng för 
att kunna vara med i Elitkampen, nog en topp 
3-placering, säger Jan-Olov Persson.

5 Månprinsen A.M., Gunnar Melander 
– Jag var nöjd med vad han uträttade i Umeå 
och den som vann var riktigt bra och en 
1.20-tid kan man inte klaga på då han 
fortfarande springer på vinterträningen. Han 
ska nog framåt lite med det loppet och jag 
sticker inte stol med att vi siktar på att ha få 
honom i full form till Solvalla om en dryg vecka. 
Vi möter bra hästar men jag tror alltid på chans 
med Prinsen, säger Gunnar Melander.

8 Lome Brage, Jan-Olov Persson 
– Han var fantastiskt bra senast men då hade 
han bättre spår över en kortare distans. Jag vet 
inte om jag laddar iväg allt nu, det får man väl 
bestämma 100 meter innan bilen släpper… Han 
ska vara med långt framme men läget ställer till 
det. Inget ska ändras, säger Jan-Olov Persson.

10 Art Kjarvald, Ulf Eriksson 
– Han känns fortsatt fin och har haft form länge. 
Kanske var vi lite besvikna på honom senast, 
men han behöver lite mer rygglopp för att kunna 
utmana. Positionerna avgör sådana här lopp och 
vi hoppas på klaff under vägen. Kanske barfota 
fram i kväll, säger Camilla Röste.

11 Tekno Odin, Ulf Ohlsson 
– Han är behandlad efter förra loppet men det 
var inga stora saker. Han har behövt lite tid på 
sig i år och från det här läget tror jag att Tekno 
Odin får svårt att vinna loppet. Vi hoppas att han 
ska komma i form och kunna vara med i Elitkam-
pen. Nog inga ändringar, säger Jimmy Jonsson.

1 Fred Cobra, Patrik Fernlund 
– Han satt fast senast och håller fin form. 
Värmen har kommit men inga tecken på att han 
ska vara nedsatt finns, men det har varit sämre 
förut i samband med sommaren för hans del. 
Några bra emot men löper han upp som på slutet 
så ska han vara bland de tre, fyra. Barfota fram 
nu som ändring, säger Jasmine Ising.

2 Enge Lincoln, Peter G Norman 
– Han var duktig vid segern senast. Det har gått 
en tid mellan starterna och det beror på att det 
inte har funnits några passande lopp. Men Enge 
Lincoln känns jäkligt fin hemma i jobben och jag 
tror att formen är intakt. Nu är han dock lite upp-
anmäld och det känns inte som något segerbud 
denna gång. Inget nytt, säger Peter G Norman.

3 Eastar Rapida, Erik Adielsson 
– Han galopperade senast i spets med gott om 
krafter kvar, det var snöpligt. Han är åtgärdad 
efter det och vi hoppas att han ska fungera 
bättre nu. Tar säkert spets initialt men får ju 
släppa till någon bra rygg. Han ska ha plats- 
chans om det stämmer och vi kommer inte att 
ändra något, säger Jasmine Ising.

5 Araw Hoss, Jorma Kontio 
– Araw Hoss har inte startat på ett tag men 
han ser fin ut i jobben och får han bara hålla 
ihop så kommer han att få en bra säsong. Han 
visade ju lite av sitt kunnande när han vann på 
en 1.11-tid näst senast och jag tror att han 
kommer att göra ett bra lopp direkt. Hästen har 
mycket ogjort ännu och jag tror på bra chans 
för honom, säger Andreas Lövdal i stallet.

8 Uppohoppa, Örjan Kihlström 
– Han är mycket jobbad i vinter, men han 
vrickade sig för en tid sedan och vi fick börja om 
lite. Men han har gått ett banjobb på 1.17 full 
väg och kändes fin. Jag tror kanske inte att han 
går ut och vinner direkt från det här läget men 
känslan är att han Uppohoppa kommer att göra 
en bra prestation i alla fall. Vi kör med skor runt 
om i den här starten, säger Pasi Aikio.

10 Mr Perfection, Jim Oscarsson 
– Jag tycker inte att det varit det bästa trycket 
i honom i de senaste starterna men han har 
å andra sidan varit ute i tuffare gäng. Men det är 
ändå lite byngligt att vinna från sådana här lägen 
nu när det börjar gå så fort i loppen och jag vill 
gärna ge honom ett lopp på rulle. Annars tycker 
jag det ser ut som en lämplig uppgift då det inte 
är samma hårda motstånd den här gången. han 
går som senast, säger Jim Oscarsson.

12 Oceanic Clearence, Stefan Melander 
– Kanonfin senast men har ett helt annat läge nu. 
Det blir tufft för henne och jag har inga direkta 
förhoppningar. Barfota fram, säger Stefan M.

1 Velegance, Carl Johan Jepson 
– Jag var riktigt nöjd med henne vid segern 
senast och är nöjd med läget och kusken får 
köra som han vill. Det är en häst under utveck-
ling och jag tror på en bra insats igen. Men det 
är svårt att bedöma chansen bland treåringar 
som inte tjänat 100 tusen ännu och det blir 
troligen inga ändringar, säger Per Linderoth. 

3 Intake, Jörgen S Eriksson 
– Hon har skött träningen bra i vinter och jag var 
nöjd med insatsen senast då hon behövde 
loppet. Läget är bra och det lutar åt barfota fram 
den här gången. Jag inbillar mig att hon är rätt 
så bra och hoppas på en bra säsong, men det 
troliga är väl att att det finns någon eller några 
som ligger längre fram formmässigt än henne. 
Inget hett bud tycker jag utan hon är bara en 
outsider. Lättare skor, säger Jörgen S Eriksson.

4 Musique d’Inverne, Erik Adielsson 
– Hon har börjat jättebra och har vunnit enkelt. 
Hon ser ut som en bra häst. Hon har alltid visat 
talang, gjort allt rätt i träningen. Hon visade att 
hon kan öppna snabbt och vi hoppas på chans 
igen. Hon vann med sparat senast och borde 
gå framåt hela tiden. Vi ändrar inget alls, säger 
Ville Karhulahti i stallet.

6 Twigs Frances, Örjan Kihlström 
– Var jag jättenöjd med i debuten då hon vann 
lätt utan att brukas för fullt. Helt klart var det en 
positiv insats och det ska bli spännande att se 
henne nu mot tuffare motstånd. Normalt så ska 
hon vara ännu vassare med lopp i kroppen och 
jag blir inte förvånad om hon dyker upp där 
framme. Inga ändringar, utan vi kör med skor, 
säger Svante Båth.

8 Fantasia Sisu, Jorma Kontio 
– Fantasia Sisu gjorde ett riktigt bra lopp senast, 
jag hade 12,8/1 000 och 11/800 och det gjorde 
hon ute i spåren. Formen är 
bra och jag kände 
redan i fjol att hon 
var talangfull. Men 
nu fick hon ett 
hopplöst läge som gör att 
jag inte vågar vara för optimistisk, men skulle 
det lösa sig kan hon vara en outsider. Det kan bli 
en lite lättare balans fram, säger Petri Salmela.

10 Evoque, Stefan Melander 
– Hänger mest med de andra och får säkert 
svårt att vinna, trots att vi ändrar balansen och 
kör barfota, säger Stefan Melander.

12 Västerbo Daiquiri, Tomi Haapio 
– Hon gjorde ett lika bra lopp som Fantasia Sisu 
senast. Men hon har om möjligt ett ännu sämre 
läge och det blir svårt för henne att segerstrida. 
Inga ändringar, säger Petri Salmela.

1 I’ll Fixit, Ulf Eriksson 
– Vi har inte haft de bästa träningsförhållandena 
på sistone då man håller på och bygga om banan 
inne på Bollnästravet. Men jag tycker att han 
känns bra i jobben igen nu. Läget är jag nöjd 
med. Han ska ha sådana lopp som han fick 
senast, gå på rulle och speeda till slut. Visst är 
Tesio bra, men löper min häst upp till sitt bästa 
och får ett vettigt lopp tror jag inte att han är 
helt borta. Han går med samma balans och 
utrustning som senast, säger Krister Jakobsson.

5 Buckle Up Pellini, Rikard N Skoglund 
– Han var jättefin senast. Han fick en sen lucka 
men sköt till bra och var inte tom, det är ju ingen 
häst som speedar på ett par steg. Han håller 
toppform för dagen och spåret borde fungera. 
Han är inte dum i volten. Han gynnas av distan-
sen och jag känner mig inte slagen på förhand 
även om Tesio är bra. Han går som senast 
hoppas jag, säger Markus Svedberg.

6 Scarpetta, Per Linderoth 
– Han har behövt de två första loppen i kroppen 
och det känns som att han är på gång. Han gick 
en 1.16-tid i comebacken över tre varv och nu 
ska han vara i klart bättre form. Det blir dess-
utom helstängt huvudlag och barfota fram den 
här gången som han hade när han vann i Umeå i 
fjol. Jag tror att spåret passar honom bra och 
kommer han till ledningen kanske han kan 
överraska även om jag har stor respekt för Tesio, 
säger Anders Wallin.

7 Dante Sisu, Daniel Wäjersten 
– Dante Sisu har ett bra läge. Han känns klart 
uppåt i träningen och börjar närma sig formen. 
Skulle det strula för favoriten Tesio kan han vara 
en rysare. Han kommer att tävla med skor och 
ett helstängt huvudlag, säger Markus Pihlström.

9 Tesio, Robert Bergh 
– Hästen var riktigt fin i Örebro senast och det 
var kul att se. Han ha inte visat några osäkra 
tendenser hos oss och vi kan bara hoppas att 
han fortsätter på det viset. Innerspåret brukar 
inte vara så farligt i sådana här lopp, det 
brukar kunna öppna upp sig. Det är ju lite 
lättare motstånd än senast och det måste vara 
en bra chans, säger Preben Sövik i stallet.

10 Global Teardrop, Ulf Ohlsson 
– Har bra form men får försöka fixa en bra slant 
i första hand. Jag tror att det blir svårt att slå en 
sådan som Tesio, säger Ulf Ohlsson.

15 Picasso, Troels Andersen 
– Han kom till mig från Flemming Jensen för ett 
par veckor sedan och känns fin. Vi får smyga 
med från det här läget och köra till slut men jag 
tror inte att det är någon het chans. Han kommer 
att tävla barfota runt om, säger Troles Andersen.

 WTIDSRANKEN: 22,1: 8 Lome Brage.  
22,5: 5 Månprinsen AM. 22,8: 2 Odin Tabac. 22,9: 
11 Tekno Odin. 23,0: 1 Pydin. 23,5: 3 Smedheim Solan.

 WTIDSRANKEN: 12,9: 10 Mr Perfection.  
13,0: 12 Oceanic Clearence. 14,0: 1 Fred Cobra.  
14,1: 4 Westline. 14,3: 6 Ebony Boko, 7 Kabanoss.

 WTIDSRANKEN: 16,1: 7 Jes Juvel. 16,2: 8 Fantasia 
Sisu, 12 Västerbo Daiquiri. 16,5: 2 BW Empress.  
16,9: 1 Velegance. 17,0: 4 Musique d’Inverne.

 WTIDSRANKEN: 14,4: 9 Tesio. 14,5: 5 Buckle Up 
Pellini, 15 Picasso. 14,7: 10 Global Teardrop.  
15,0: 12 Wasa Thunder, 14 Taffy. 15.4: 13 Special Offer.

 V86-5 2 640 meter, volt

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH9HTesio ser ut att ha en synnerligen 

passande uppgift på papperet. Var ute i ett 
hårt långlopp på Örebro senast och höll 
emot bra. Hade ju bara ett lopp i kroppen 
innan det. RobertHBergh borde hitta ut 
tidigt och sedan blir det säkert offensivt. 
Jag räknar med att ekipaget krossar allt.
UTMANAREN

HH12HWasaHThunder har knallform just nu! 
Speedade fint på V75 Åby och garderar 
man loppet måste man ha med den här 
pållen. Gillar lång distans också.
BORTGLØMD

HH5HBuckleHUpHPellini fick inte chansen i tid 
som trea och det fanns säkert sparat. Lever 
på sin styrka och räknas vid favoritfall.
SNACKISEN

HH6HScarpetta nu barfota fram + helstängt. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HLoppet avgörs troligen inte den första 
biten men 1HI’llHFixitHkan säkert ta hand om 
taktpinnen. 6HScarpetta provar också en 
bit. 9HTesio lär köras offensivt, får överta?

V86-6 2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH4HMusiqueHd’Inverne är en lovande sort 

från StigHHHJohanssons stall – som ännu 
inte vet hur det känns att förlora. Går för 
tredje raka segern och det är god chans att 
det lyckas. Det borde kunna bli spets efter 
en bit och sedan springer stoet snabbt.
UTMANAREN

HH5HTwylaHFace har varit stenhårt spelad 
i sina inledande lopp. Joggade undan 
komfortabelt på Solvalla men det är ännu 
svårt att säga hur pass bra hon är. Efter 
kvällens start vet vi säkert mer...
BORTGLØMD

HH6HTwigsHFrances är väl ingen jätteskräll 
direkt, men det ser ut som en fin häst. 
Vann sin debut enkelt i geggan. Fin då.
SNACKISEN

HH10HEvoque kommer StefanHMelander att 
slita av skorna på runt om, som det låter. 
Varningen är därmed utfärdad... 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HEgentligen omöjligt att säga något om 
spets när flera av hästarna inte ens har 
provat startbilen i tävling. Men det skulle 
inte förvåna om 4HMusiqueHd’Inverne är 
den som öppnar snabbast.

V86-7 2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
 HGunnar Melanders 5HMånprinsenHA.M. 

ser ut att starta med toppchans. Ekipaget 
förlorade förvisso senast men då var det 
kort väg och han svarade ändå för en stark 
insats. Bättre distans nu och säkert mer 
vässad i jobben. Jag menar, snart stundar 
Elitkampen på Solvalla och då ska han ha 
toppform. Trots en förmodad tung löpning 
tror jag att han är starkast. Spik.
UTMANAREN

HH8HLomeHBrage slog min spik senast. Han 
är ju blixtrande snabb från start men nu är 
det sämre läge och längre distans. Därmed 
inte alls säkert att kusken laddar hårt. Är 
snabb även till slut och ska räknas.
BORTGLØMD

HH2HOdinHTabac kan nå spets, intressant då.
SNACKISEN

HH1HPydinHvar läcker senast på en vass tid. 
En spännande uppstickare är det, ju. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH8HLomeHBrage är ju kusligt snabb och 
kan öppna i 10-tempo! Frågan är om man 
lägger lasset över den här distansen med 
Elitkampen i kommande? Körs han inte 
maximalt borde 2HOdinHTabac sitta i tät och 
det är utgångstipset, trots allt.

V86-8 2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH5HArawHHoss har mycket hög kapacitet 

när han är frisk och kry. Återkommer nu 
efter en träningsperiod men jag räknar 
med att han är vältränad och i rätt bra slag. 
En Araw Hoss i form tål att gå den tunga 
vägen och det är hästen att slå. Kanske 
kan få överta om han körs offensivt? 
UTMANAREN

HH8HUppohoppa är en av många utmanare 
där bakom. Duger en bra bit sett till fart 
men frågan är hur pass offensivt han körs 
med tanke på spåret och frånvaro? Skor på.
BORTGLØMD

HH10HMrHPerfection har varit ute i V75 på 
slutet och blandat och gett. Men han är 
vass i spurten på rätt dag och körs loppet 
i ett högt tempo kommer han snabbt till slut.
SNACKISEN

HH4HWestline var ett ”stallskrik” i onsdags. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HInte givet med något alls här på förhand. 
6HEbonyHBoko öppnar ju riktigt bra om han 
travar och laddas. Även 3HEastarHRapidaH
och 4HWestline är med och gasar. 5HArawH
Hoss är en bra rygg för alla och det är inte 
omöjligt att han får överta.

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
  9HTesio/RobertHBerghH 64
12 Wasa Thunder/Ove A Lindqvist 8
  5 Buckle Up Pellini/Rikard N Skoglund 4
  1 I’ll Fixit/Ulf Eriksson 4
  6 Scarpetta/Per Linderoth 2
10 Global Teardrop/Ulf Ohlsson 10
14 Taffy/Emilia Leo  1
  7 Dante Sisu/Daniel Wäjersten 4
11 Coal Trader/Micael Melander 0
15 Picasso/Troels Andersen 1
13 Special Offer/Peter Eriksson 0
  2 Enzo Boko/Olle Alsén 1
  3 Melizza Girl/Fredrik Jonsson 0
  4 Yrr/Martin P Djuse 0
  8 Cocosnöten/John Östman 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
  4HMusiqueHd’Inverne/ErikHAdielssonH 55
  5 Twyla Face/Torbjörn Jansson 8
  6 Twigs Frances/Örjan Kihlström 9
10 Evoque/Stefan Melander 2
  8 Fantasia Sisu/Jorma Kontio 2
  2 B.W.Empress/Åke Lindblom 8
  1 Velegance/Carl Johan Jepson 8
  7 Ies Juvel/Björn Goop 6
  3 Intake/Jörgen S Eriksson 0
  9 Maj Doll/Johan Sedström 0
12 Västerbo Daiquiri/Tomi Haapio 1
11 Karin Arriba/Michael Lindblom 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
 H5HMånprinsenHA.M./GunnarHMelanderH 79
  2 Odin Tabac/Jörgen Westholm 5
  8 Lome Brage/Jan-Olov Persson 8
  1 Pydin/Ove A Lindqvist 3
11 Tekno Odin/Ulf Ohlsson 2
  3 Smedheim Solan/Rikard N Skoglund 1
10 Art Kjarvald/Ulf Eriksson 1
  6 Hulte Magnus/Jan-Olov Åberg 0
  7 Sjö Odin/Micael Melander 1
  4 Krusen/Michael von Krusen. 0
  9 Titan Tabac/Wiktor Kylin-Blom 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH5HArawHHoss/JormaHKontioH 37
10HMrHPerfection/JimHOscarssonH 6
  4 Westline/Kaj Widell 16
  8 Uppohoppa/Örjan Kihlström 17
  6 Ebony Boko/Per Lennartsson 7
  1 Fred Cobra/Patrik Fernlund 3
12 Oceanic Clearence/Stefan Melander 9
11 Tore/Björn Goop 3
  3 Estar Rapida/Erik Adielsson 1
  2 Enge Lincoln/Peter G Norman 1
  7 Kabanoss/Torbjörn Jansson 1
  9 Mellby Brunello/Kim Eriksson 0

URSTARK TESIO KAN KROSSA MOTST˚NDET

ØVRIGA INTERVJUER FINNS ATT LÆSA P˚ EXPRESSEN.SE/TRAV

”Talangfull, 
men läget...”

� Jens�Sjödén
� Statistik-��och�travexpert

Solvalla, 2 140a, 
12 startande:
Ett drygt hundratal 
lopp har avgjorts 
i aktuell klass. 
Spår 5 är överläg-
set, både avse-
ende segerprocent 
och återbäring på 
spelet. 

Omgångens 
största favorit 
infriar 2 gånger av 
3 inom V86. 
Starka kallblods-
favoriter vinner ett 
snäpp oftare. Spår 
5 är bäst över 
2 140a. Melander 
har vunnit med 
4/5 V86-favoriter.

Solvalla, 2 140a, 
treåriga ston i låg 
klass: Låga 
spårnummer är 
viktigare än i 
andra lopp, 1-5 
gäller. 5 är både 
bäst och under-
skattat på spelet. 
39% av favori-
terna segrar.

I praktiken ett lopp 
med en tilläggs-
volt. Statistiken 
visar att tilläggs-
hästarna är tydligt 
gynnade vid 
aktuell proposi-
tion. Favoriterna 
vinner oftare än 
spelprocenten 
säger.

2 640a Solvalla:
Spår 4-5 är bäst, 
29% av loppen 
vinns därifrån. 
Spår 3 blir mest 
överspelat. 
Favoriterna 
vinner 37% i den 
här låga klassen, 
spetshästarna 
35%.

2 640a är 
sällsynta förut-
sättningar för kall-
blod. Två gånger 
tidigare inom V86: 
En favorit och en 
sjundehandare. 
Inom V75 har 
favoriten vunnit 
13 av 15 lopp: 
87%.

Spår är viktiga 
även i 8-hästars-
lopp över 2 140a. 
5 och 6 är bäst 
med 25% segrar 
vardera. 7-8 är 
sämst. 56% vinns 
från ledningen, 
19% från dödens.

Spårtrappor för 
ston vinns 
ungefär varannan 
gång från spåren 
5-8. Sämst är 1, 9 
och 15. Omgång-
ens svagaste 
V86-favorit infriar 
sällan, en gång de 
15 senaste. 
Samma siffror 
gäller den näst 
svagaste.
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