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1 Benobi Zet, Örjan Kihlström 
– Har haft en sämre period och har dåligt med 
poäng. Han får prova i det här loppet över ovan 
distans och jag tror väl inte att den är något 
plus. Får nog svårt, säger Pär Pergenius i stallet.

4 Surprise Power, Peter Zadel 
– Han var ute i ett tufft lopp senast men gick en 
bra tid lite i skymundan. Jag kanske hade 
förväntat mig lite mer till slut ändå, men han var 
godkänd. Han möter ett par bra hästar men jag 
tycker att han ska ha chans med en fin resa. Han 
kommer att gå barfota igen och med bike, säger 
Peter Zadel.

5 Crack Atout, Christoffer Eriksson 
– Han gjorde ett jättebra lopp senast på Solvalla 
under Elitloppshelgen, Han fick ett dålig rygg i 
tredjespår och drogs bakåt när han skulle 
avancera och insatsen var bättre än vad 
placeringen visar. Formen verkar bra och jag tror 
en del på honom, säger Tomas Malmqvist.

7 Opus Mind, Magnus Jakobsson 
– Han galopperade senast, blev för het från 
innerspår. Nu är det hårt emot men det var dåligt 
med hästar när jag anmälde, så jag chansade… 
Han får försöka hänga med och ta en slant i först 
hand, säger Håkan Pettersson.

9 Super Photo Bood, Kim Eriksson 
– Det var inte hans lopp senast, det gick för 
sakta men han avslutade bra. Han visar allt väl 
hemma i jobben. Han kan öppna bra från start 
och läget är spännande, spets vore ju bra. Han 
har provat distansen förut. Han kommer att gå 
med skor nu, men det är inget större minus. 
Annars norskt och jänkarvagn. Platschans, 
säger André Bood. 

11 Elliot Coger, Fredrik Persson 
– Han gjorde ett bra lopp senast och täta starter 
borde kunna gå bra. Elliot Coger lever ju på 
styrkan och jag tror inte att det kommer att 
påverka honom negativt att det är 500 meter 
längre. Jag tror att vi kommer att dyka upp på 
målfotot igen, säger Fredrik Persson.

13 Zoko Lane, Thomas Uhrberg 
– Det har ju blivit en del galopper på slutet så nu 
får vi hoppas att han sköter sig. Han är svårbe-
dömd men känns jättefin. Han har en bra 
uppgift, om han sköter sig. Men han måste visa 
i lopp. Vi siktar på barfota runt om, kanske 
vanlig vagn, säger Roger Persson.

14 Balfour, Robert Bergh 
– Han har comebacken avklarad och det känns 
i jobben som att han är på tårna för dagen. Nu 
är det många meter att hämta in, men jag tror 
ändå att Balfour kan lösa det om det stämmer. 
Inga ändringar säger Preben Sövik i stallet.

1 Venere di Azzurra, Johan Untersteiner 
– Venere di Azzurra var bra vid segern senast 
och avgjorde säkert. Innerspåret är okej men 
hon är inte blixtrande ut. Venere di Azzurra 
duger i klassen men läget kan vara riskabelt. 
Eventuellt helstängt, säger Johan Untersteiner.

2 Zdenka, Örjan Kihlström 
– Det är en ganska fin häst som börjar komma 
i form. Zdenka fick ett vettigt läge men det är 
kanske lite tuffare emot nu. Jag tycker ändå att 
hon står lite på tur och man ska inte räkna bort 
henne. Inga ändringar vad jag känner till, säger 
Pär Pergenius i stallet.

3 Digital Music, Daniel Olsson 
– Har superform och är ruggigt bra i ordning, det 
ser bra ut. Senast blev hon för ivrig och galoppe-
rade men gick bra efteråt. Hoppas på utdelning 
nu istället. Barfota runt om och helstängt 
huvudlag eventuellt, säger Stefan Melander.

4 Wordfeud, Björn Goop 
– Har bara startat en gång i år och fick ett tufft 
lopp den gången och vi fick börja om lite efter 
det. Hon öppnar okej bakom bilen och kan få ett 
bra lopp. Jag misstänker att hon kan behöva det 
här loppet i kroppen innan det är full form och 
nästa gång ska man passa henne. Klaffar det är 
hon dock inte borta, säger Anton Sverre i stallet.

5 Ceylon Dream, Claes Svensson 
– Var riktigt bra senast. Hon öppnade rappt 
bakom bilen och vann sedan med krafter kvar. 
Jag tycker även att hon känns förbättrad 
i jobben och vi har ett bra läge med tanke på 
hennes startsnabbhet. Jag tror att hon kan 
springa fort i kväll, säger Claes Svensson.

8 Edemilo, Wilhelm Paal 
– Tidigare har hon stannat i loppen men på 
sistone har hon ryckt upp sig och varit riktigt 
bra, oväntat bra får jag lov att säga. Allt ser bra 
ut i jobben och det blir barfota igen, däremot kan 
det bli jänkarvagn som enda ändring. Säkert 
svårt att vinna, säger Tommy Lindholm.

11 Bring Me Love, Stefan Persson 
– Jag tycker att hon bara har varit sådär på 
sistone, att hon vann senast berodde nog mer på 
att konkurrensen inte var så hård. Bring Me 
Love var bättre för någon månad sedan då hon 
bland annat gick bra bakom Tropicana Ås. Men 
av jobben att döma så kan hon vara på gång 
igen. Den här gången är jag sugen på att köra 
utan checkrem, säger Stefan Persson.

12 Opera Avenue, Magnus Jakobsson 
– Hon har riktig bra form faktiskt, men läget var 
inte så kul. Vi får hoppas på körning och gasa till 
slut. Men svårt att vinna normalt sett, men hon 
känns bättre än förut, säger Mikael Fellbrandt.

2 Crossfire Simoni, Bo Falsig 
– Han har gått helt okej, det har strulat lite på 
slutet och senast hade han ju ett dåligt läge. Han 
borde hantera spåret. Jag tror säkert att han 
kommer att gå ett bra lopp igen och jag kommer 
nog inte ändra något, säger Bo Falsig.

3 Livi Majesty, Robert Bergh 
– Livi Majesty galopperade tyvärr senast och det 
berodde till stor del på att han var lite för laddad 
den dagen. Han känns bra i jobben inför detta 
och går han bara felfritt så tror jag att han 
kommer att göra ett bra lopp. Jag törs inte säga 
att det är en bra vinstchans, men han gör inte 
bort sig i alla fall, säger Preben Sövik i stallet.

4 Eldorado Mearas, Peter Untersteiner 
– Eldorado Mearas är kastrerad och har fått en 
träningsperiod. Han känns fin men jag tror att 
han behöver lopp i kroppen. Han är den typen av 
häst, säger Peter Untersteiner.

5 Moruga, Adrian Kolgjini 
– Det är en mycket fin häst som vi har stora 
förhoppningar på framöver. Moruga är väl 
förberedd men kan kanske behöva loppet och 
femte i volt är inte bra, säger Lutfi Kolgjini.

6 Upside Down Cake, Christoffer Eriksson 
– Han fick ett omöjligt lopp senast och var 
ursäktad. Han kan öppna hyggligt från start och 
får förhoppningsvis ett bättre lopp denna gång. 
Hästen är inte så tokig och jag skulle inte bli 
förvånad om han dyker upp långt framme. Inga 
ändringar, säger Tomas Malmqvist.

7 M.T.Multo Bene, Mikael J Andersson 
– Han hade bara gått två 1.20-jobb inför 
comebacken och jag var nöjd med vad han 
uträttade som tvåa och han verkar ha tagit 
loppet på bra sätt. Distansen är han oprövad 
på men jag tror att det ska gå bra, han känns 
stark. Senast han hade sjundespår i voltstart 
tog han ledningen och vann så läget är jag nöjd 
med. Däremot har jag svårt att bedöma 
motståndet, men jag tror på en bra insats. Inga 
ändringar, säger Lennart T Johansson.

9 Wallbanger R.W., Håkan K Persson 
– Han tränar på bra för dagen, men blev 
behandlad efter förra loppet så han har stått 
över en del. Han får helt enkelt starta sig i form 
och den här gången kan det bli svårt att vinna, 
jag kommer att köra snällt. Barfota fram vad 
gäller balansen, säger Håkan K Persson.  

12 Quite Right, Björn Goop 
– Han krigade hela vägen senast och var jättefin 
vid segern. Men nu fick han ett dåligt spår vilket 
drar ned chanserna. Men han gör säkert ett bra 
lopp och kan dyka upp bland de tre om han har 
lite flyt på vägen, säger Anton Sverre i stallet.

1 Waffle, Johan Untersteiner 
– Har bra förutsättningar och är snabb ut. Han 
är lite upp och ned i prestationerna. Allt känns 
normalt och han är med och kämpar om segern 
på rätt dag, säger Johan Untersteiner.

2 Early Pactol, Björn Goop 
– Early Pactol satt fast senast och hade en del 
krafter sparade. Jag tycker att han har visat 
riktigt bra form i några starter och allt veka 
fortsatt bra med honom. Det blir samma balans 
och utrustning som senast och från ett bra läge 
tycker jag att det ska vara en bra chans, säger 
Tomas Malmqvist.

3 Jaanus Tooma, Paw Mahony 
– Han är på gång och börjar väl visa det som han 
visade som treåring. I senaste loppet hade vi 
gott om sparat. Han gick jobb i 
måndags och han har 
toppform. Han 
kommer att göra ett 
bra lopp och jag 
kommer att testa från 
start. Det är ingen häst som ska gå i dödens, 
helst. Han går som han gjort men vagnbyte från 
en jänkarvagn till en annan, så kallad superspy-
der nu, säger Par Mahony.

4 Super Grabben, Daniel Olsson 
– Han känns fin och inget talar för en sämre 
insats. Han går på alla distanser och ska ses 
med chans, hoppas att han kan hitta ner i andra 
ytter eller så. Waffle får han väl svårt att lura på 
spets. Det finns inte mycket att ändra på till 
detta, säger Mimmi Elfstrand.

5 Exquisiste Sisu, Per Nordström 
– Han blandar och ger en del, han hänger mest 
med i loppen. Har annars hygglig form och nu 
har vi ett gynnsamt läge. Jag kommer att ladda 
och kommer vi till spets så vill jag köra där. 
Hyggliga pengar är första målet ändå. Vi kör med 
bakskor nu, säger Per Nordström.

10 Smokey Herman, Carl Johan Jepson 
– Det var inte det spåret vi ville ha, han är bäst i 
ledningen men han fungerar även bakifrån. Men 
statistiken talar för att det är en spetshäst. Han 
hade spara senast och kändes fin. Vi får hoppas 
på överpace och lite tur, duger i klassen men 
han tar den enkla utvägen ibland. Jag vill se att 
han fungerar i första hand. Något lättare 
frambalans, säger Ulf Stenströmer.

11 Dragalagaboomboom, Jan Hansen 
– Allt är väl med honom och jag misstänker att 
han är högt upp på formskalan. Synd på läget 
men det vinner ju en del hästar från spår elva 
ibland… Han kommer att behöva tur under vägen 
men kanske är en outsider. Han går som på 
slutet, säger Helena Egertoft.
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 V86-1 1 640 meter, auto

MIN VINNARE
HH1HWaffle tippas med tvekan. Det är bra 

förutsättningar för en startsnabb häst. 
Men det är väl ingen jättekämpe sista biten 
kanske, men på rätt dag kan han gå undan.
FAVORITEN

HH2HEarlyHPactol ser bättre och bättre ut. 
Kanonläge i kväll och så BjörnHGoop 
i sulkyn. Klart att det är ett väldigt tidigt 
streck på kupongerna.
UTMANAREN

HH4HSuperHGrabben drar mycket spel på sin 
fina form. Men jag har ingen jättekänsla 
för hästen och det är ingen hårt spelad att 
hålla i handen. Kommer normalt sett inte 
till spets och då kan det bli ett tungt lopp.
BORTGLØMD

HH3HJaanusHTooma är rejält på gång och 
såg fin ut senast. Annan jänkarvagn nu.
SNACKISEN

HH10HSmokeyHHerman bäst i tät. Lättas lite. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HWaffle är riktigt snabb i benen och det 
skulle förvåna om han missar spets. Trots 
att han inte var på topp senast borde väl 
kusken prova i täten? 3HJaanusHTooma och 
4HSuperHGrabben laddas också.

V86-2 2 640 meter, volt

MIN VINNARE
 HEtt mycket öppet lopp där många kan 

vinna. 7HM.T.MultoHBene höll farten starkt 
i årsdebuten. Har det loppet satt sig rätt så 
kanske det kan vara draget? Viss chans att 
komma till spets med offensiv kusk.
FAVORITEN

HH11HRysseboHlaHReine är en fin sort som 
har inlett bra. Varit struken inför detta och 
det kan ju saknas lopp. Att KajHWidell kör 
är ett stort plus och visst ska ekipaget 
räknas. Men det är givet att gardera.
UTMANAREN

HH12HQuiteHRight spurtvann på bra vis på 
Solvalla och kommer att vara vassare nu.
BORTGLØMD

HH3HLiviHMajesty har fin fart för sin klass 
men det är ju trav det handlar om. Håller 
han sig på benen ska han räknas tidigt.
SNACKISEN

HH4HEldoradoHMearas är numera valack. 
Lär troligen inte vara på topp nu. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HMycket svårgissat på förhand. 2HCross-
fireHSimoni kan öppna men har lurigt spår. 
7HM.T.MultoHBene med offensiv kusk 
kanske kan vara lösningen? 

V86-3 1 640 meter, auto

MIN VINNARE
HH5HCeylonHDream gled undan på bra vis 

från spets senast. Öppnade då väldigt 
snabbt och med en lika bra start nu är jag 
inne på spets igen. Och sedan kutar hon en 
vass tid. Ett intressant spetsdrag!
FAVORITEN

HH1HVenereHdiHAzzurra är favorit och det 
har jag svårt att köpa. Imponerade väl inte 
vid segern senast och jag vill se mer innan 
jag tippar henne. På läget har hon lite 
chans men kan nog bli väl hårt spelad...
UTMANAREN

HH2HZdenka har ännu inte vunnit lopp men 
det är på gång. Sitter i ett passande 
andraspår och blir farlig över upploppet.
BORTGLØMD

HH11HBringHMeHLove får hoppas på tempo.
SNACKISEN

HH3HDigitalHMusic är ännu segerlös men det 
låter mycket bra från stallet. Maxas ev. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HHär kan det gå undan. Mitt tips bygger i 
alla fall på att 5HCeylonHDream sticker till 
ledningen. Chansen finns om hon öppnar 
som senast. Även 1HVenereHdiHAzzurra och 
3HDigitalHMusic är med i matchen.

V86-4 3 640 meter, volt

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH14HBalfour ser ut att ha en bra uppgift 

på papperet. Med två lopp i kroppen borde 
formen vara nära på topp. Det är dessutom 
väldigt lång distans, så Balfour har gott om 
tid på sig att avgöra det här. Han klarar de 
flesta upplägg och ska normalt sett ha 
toppchans att vinna. Spikförslag.
UTMANAREN

HH6HPacificHFace är lika stark som Bamse, 
men har sin speciella stil. Fungerar han för 
dagen är det klart att han ska räknas tidigt 
bakom favoriten. Lite oklar form kanske?
BORTGLØMD

HH13HZokoHLane duger om han sköter sig 
men det har blivit för mycket galopp på 
slutet. Men fullt tänkbar skräll felfri.
SNACKISEN

HH9HSuperHPhotoHBood siktar på spets. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HKan det vara så att 9HSuperHPhotoHBoodH
får en bra start och tidigt tar hand om kom-
mandot? Inte omöjligt. Men loppet avgörs 
nog inte den första biten ändå... 6HPacificH
Face är mycket stark och körs offensivt.

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
 H1HWaffle/JohanHUntersteinerH 22
HH2HEarlyHPactol/BjörnHGoopH 32
HH3HJaanusHTooma/PawHMahonyH 7
  4 Super Grabben/Daniel Olsson 23
  6 East Hercules/Magnus Jokobsson 4
12 Grinnebys Orion/Thomas Uhrberg 1
  5 Exquisite Sisu/Per Nordström 4
10 Smokey Herman/Carl Johan Jepson 1
  7 Miss Pixel/Christoffer Eriksson 3
  9 Speedy Tiger/Stefan Persson 0
11 Dragalagaboomboom/Jan Hansen 1
  8 Wilding E./Örjan Kihlström 2

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
  7 M.T.Multo Bene/Mikael J Andersson 5
  3 Livi Majesty/Robert Bergh 4
12 Quite Right/Björn Goop 21
11 Ryssebo la Reine/Kaj Widell 27
  5 Moruga/Adrian Kolgjini 15
  4 Eldorado Mearas/Peter Untersteiner 13
  9 Wallbanger R.W./Håkan K Persson 3
10 Floalts Clouseau/Thomas Uhrberg 4
  2 Crossfire Simoni/Bo Falsig 4
  8 Color Him Father/Örjan Kihlström 2
  6 Upside Down Cake/Christoffer Eriksson 1
  1 Okobaloz/Henrik Johansson 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
  5HCeylonHDream/ClaesHSvenssonH 8
HH2HZdenka/ÖrjanHKihlströmH 15
  4 Wordfeud/Björn Goop 13
  1 Venere di Azzurra/Johan Untersteiner 54
  3 Digital Music/Daniel Olsson 3
11 Bring Me Love/Stefan Persson 4
10 Vale/Kevin Oscarsson 1
  6 Cosmorita/Carl Johan Jepson 1
  7 Just Invincible/Kim Eriksson 1
12 Opera Avenue/Magnus Jakobsson 0
  8 Edemilo/Wilhelm Paal 0
  9 Caprinoska/Stefan Söderkvist 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
14HBalfour/RobertHBerghH 41
  6 Pacific Face/Giuseppe Lubrano 15
11 Elliot Coger/Fredrik Persson 20
  5 Crack Atout/Christoffer Eriksson 11
13 Zoko Lane/Thomas Uhrberg 2
  9 Super Photo Bood/Kim Eriksson 2
  1 Benobi Zet/Örjan Kihlström 3
  4 Surprise Power/Peter Zadel 1
12 Asterix Hornline/Peter Untersteiner 1
  7 Opus Mind/Magnus Jakobsson 1
  8 Sirol Axe/Stefan Söderkvist 1
  2 Gert Oleg/Kevin Oscarsson 0
10 Omero d’Asolo/Fredrik Berg 1
  3 Dual Ignitors/Mikael J Andersson 0

TOPPFORMEN NÆRA  – BALFOUR GIVEN SPIK
V86 I SISTA MINUTEN  MED JONAS NOREEN
• ANALYS & TIPS INFØR KVÆLLENS TÆVLINGAR P˚ VAGGERYD

Senaste nytt på Twitter!
@JonasNoreen

JONAS 
NOREEN
Travexpert,H
flerfaldigH
vinnareHavH
tipsliganHpåH
hemmabananH
Solvalla.

2 VALBORG 
MARJE
TapperHsenastHiH
V75.HBraHlägeH
nuHiHV86-5HochH
bordeHnåHspets.H
SedanHsvår-
fångadHutanH
tokkörning.

14 BALFOUR
BordeHnärmaH
sigHtoppformenH
ochHharHmångaH
varvHpåHsigHattH
avgöraHiHV86-4.H
HanHskaHvaraH
tuffastHblandH
dessaHhästar.

5 CEYLON 
DREAM
”Bombade”HtillH
spetsHsenastH
ochHvannHlätt.H
DetHkanHmycketH
välHbliHsammaH
visaHnuHiHV86-3.H
BordeHvaraHmerH
betrodd...

3 JAANUS 
TOOMA
ÄrHrejältHpåH
gångHigenHochH
serHfinHutHförH
dagen.HMedHrättH
resa,HiHV86-1,H
kanHdetHsmälla.

5 COMANCHE 
MOON
FårHsvårtHattHnåH
tätenHiHV86-7H
ochHdåHkanHdetH
bliHvärre.HIngenH
jagHharHkänslaH
förHjustHiHdag.

1 VENERE 
DI AZZURRA
ÄrHingetH
jätteextraHtrorH
jagHochHhonHblirH
välHhårtHspeladHiH
V86-3.HMenH
kanHsåHklartH
vinnaHpåHläget.H
EnHavHflera.

2 TROLIGA P˚ 
V86 I KVÆLL

2 ROLIGA P˚ 
V86 I KVÆLL

2 AVSLAG P˚ 
V86 I KVÆLL

O HETASTE INTERVJUERNA INFØR KVÆLLENS V86-OMGÅNG

”Han är på 
gång igen”


