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1 Speedy Face, Adrian Kolgjini 
– Han har varit helt godkänd i de senast loppen. 
Speedy Face har varit ifrån några veckor men 
tränats kontinuerligt och känns fin. Han kan 
vara värd en varning, säger Lutfi Kolgjini.

2 Ferrari River, Conrad Lugauer 
– Han har gått väldigt bra på slutet och var fin 
efter galoppen senast, trots allt. Han har ett bra 
läge och duger ju i klassen, det känns som om 
han borde ha tjänat lite mer. Barfota fram 
kanske kan vara aktuellt, men det bestämmer 
Conrad senare och det är inget jag vet, säger 
Markus Waldmüller i stallet.

3 Bålsta Palema, Mikael J Andersson 
– Han gick jättebra senast efter ett tufft lopp, 
stred ju hela vägen hem. Han känns väldigt fin 
efter det, känns nästan bättre än någonsin får 
jag väl säga. Det var en del bra 
emot men vi har ett bra 
läge och vi får prova för 
spets. Hoppas vi slipper 
dödens nu bara. Han går 
maxad precis som senast, säger Pär Hedberg.

4 Masterglide, Peter Untersteiner 
– Masterglide vann trots ett lopp utvändigt 
ledaren och verkar vara på ”G”. Han är snabb 
från start men det är inte sannolikt att vi 
kommer till ledningen, säger Peter Untersteiner.

5 Comanche Moon, Joakim Lövgren 
– Ser bra ut för dagen och levererar i stort sett 
hela tiden. Han duger gott i klassen normalt sett 
och vi har ett bra läge. Han är rätt snabb ut om 
man laddar men går från alla lägen. Tycker att 
han ska kunna vara med dem om det klaffar. 
Inget nytt, säger Jonas Oscarsson i stallet.

6 Ragazzo da Sopra, Björn Goop 
– Han gjorde ett bra lopp i finalerna senast. Han 
råkade ut för en liten störning i sista sväng men 
tappade nog bara en placering på det. Formen 
ska vara fortsatt fin, han får tävla med skor den 
här gången men jag tror inte det gör så stor 
skillnad. Stämmer det är är han säkert med och 
gör upp om det, säger Anton Sverre i stallet.

9 Stand Bayou, Örjan Kihlström 
– Stand Bayou har inte startat på ett tag men 
känns fortsatt fräsch efter segern i Gävle. Han 
är rejäl och det blir barfota runt om den här 
gången också. Även om han fick ett bakspår och 
det är några bra emot ska han ha lite chans, 
säger Pär Pergenius i stallet.

10 Aileron, Robert Bergh 
– Har ju visat att han är vassast när han får vara 
med i den främre träffen och läget är därför ett 
minus. Men vi hoppas att han ska lära sig med 
tiden. Ligger lågt säger Preben Sövik i stallet.

1 El Gaitero Sisu, Håkan B Johansson 
– Vi har varit väldigt nöjda med honom och han 
vann lätt senast. Jag kanske hade varit ännu 
nöjdare med spår två men kusken var nöjd med 
innern. Och hästen öppnade ju klart förbättrat 
senast. Planen är barfota fram och lättare skor 
bak. Vi måste tro att han duger gott i klassen, 
säger Ulrika Vikström.

2 Gear Extension, Örjan Kihlström 
– Är en kapabel häst som kan vara lite ojämn. 
Han gick bra senast och har ett fint läge nu. 
Skygglappar på och eventuellt barfota, 
meddelar Stefan Melander.

4 Bear Hope, Björn Goop 
– Svarade för en riktigt bra insats senast och 
spåret nu passar fint. Kusken kommer säkert att 
vara med direkt och ledningen vore bra, men jag 
kan inte bedöma spetschansen. Inga ändringar 
på gång, säger Anton Sverre i stallet.

5 Dreamlover G.D., Tommy Karlstedt 
– Vi var nöjda med honom senast, han hade varit 
ifrån ett tag och behövde loppet. Jag körde 
intervaller med honom i söndags och det kändes 
riktigt bra. Han kan öppna bra men det optimala 
vore kanske att få andra- eller tredje par 
utvändigt. Det är hårt emot men jag tror att han 
gör en bra insats. Den här gången blir det can’t 
se back-huvudlag och kanske barfotakörning, 
säger Camilla Jonasson.

6 Quite Wish, Carl Johan Jepson 
– Han är jättefint i ordning och har gått riktigt 
bra på slutet. Mötte hyggliga hästar senast och 
distansen den gången var inget plus. Han är bäst 
i främre träffen och snabb bakom bilen, gissar 
att det blir laddning. I spets är det en rätt bra 
chans men jag har svårt att bedöma spetschan-
sen. Vi kör som senast, säger Ulf Stenströmer.

9 Al’s Sugarstar, Claes Svensson 
– Jag tycker att insatsen senast var klenare än 
förväntat, men han fick inte rätta fästet på 
banan och jag tror att det var orsaken. Gången 
innan var han jättebra vid segern och jag hoppas 
att formen är likvärdig nu. Jag kommer att 
inrikta mig på ett smyglopp och får vi chansen 
kan Al’s Sugarstar avsluta vasst. Inga ändringar, 
säger Claes Svensson.

10 Xanthis Brazil, Tobias Modig 
– Han var bra senast och det var skönt att han 
visade vad han kan. Han gick ett lugnt jobb i 
fredags och känns som innan, så det borde 
komma en stark insats igen. Det är tuffare emot 
nu men är han som senast ska han räknas och 
jag är inte främmande för att köra offensivt om 
det behövs. Han kommer att gå som på slutet. 
Han är inte sämre än någon annan här, fastslår 
Tobias Modig.

1 Vinci Power, Bo Falsig 
– Känns fin och jag hoppas att han ska vara lika 
bra igen, allt tyder på det. Jag kommer att köra 
som på slutet och han duger bra här, men det är 
bra emot…tyvärr för min del, men kul för publi-
ken. Läget kan han säkert utnyttja skapligt och 
det är en häst för framtiden, fastslår Bo Falsig.

3 Son of God, Örjan Kihlström 
– Han inledde väldigt lovande innan han fick en 
svacka, bland annat på grund av infektioner. 
Han spurtade jättebra i Örebro senast och är på 
gång igen. Son of God har ett bra läge och gör en 
intressant start den här gången, jag tycker att 
han är en av de som bör räknas. Troligen inga 
ändringar, säger Pär Pergenius i stallet.

5 Karl Sjöhammar, Christoffer Eriksson 
– Han var kanonfin i årsdebuten och det är en 
häst jag håller högt. Jag tror att han kan tampas 
i kulltoppen lite längre fram på säsongen. Han 
ser fin ut i träningen inför detta och måste 
räknas. Men spåret är lite taskigt och jag varnar 
för att det föreligger viss galopprisk, säger 
Tomas Malmqvist.

6 Harvey, Johan Untersteiner 
– Vann enkelt från ledningen senast och 
normalt sett borde han inte vara sämre den här 
gången. Han kan öppna bra från start och jag 
siktar på att komma till ledningen och tror på 
en fin prestation. Han har bäst chans av mina 
hästar i omgången, säger Johan Untersteiner.

9 Mohikaner, Joakim Lövgren 
– Han gick ett lugnt jobb i fredags och det var 
allt väl. Det är ett hårt lopp och det är väl inte så 
att han bara går ut och vinner. Han är lite 
flegmatisk. Troligen ingen ny utrustning, balan-
sen är oklar, säger Jonas Oscarsson i stallet.

11 Spickleback Face, Robert Bergh 
– Spickleback Face har fått ett par lopp i 
kroppen inför detta och formen ska vara uppåt. 
Han är ju bra och det är Derbyt i höst som är det 
stora målet. Läget är lite chansartat men löser 
det sig tror jag att han kommer att göra ett bra 
lopp på onsdag säger Preben Sövik i stallet.

14 Versus As, Björn Goop 
– Det är en grymt bra häst, men det finns 
minusfaktorer den här gången. Spår fyra i 
voltstart blir något nytt för honom och skulle det 
bli omstarter ökar galopprisken. Allt vekar dock 
bra med honom och skulle han sköta sig ska det 
vara en kanonchans, säger Anton Sverre i stallet.

15 Neelix, Adrian Kolgjini 
– Han jagade upp sig efter en omstart senast 
men kändes annars fin. Femte i volt är inte roligt 
men om Neelix sköter starten kommer han att 
göra ett bra lopp, tror Lutfi Kolgjini.

2 Valborg Marje, Paw Mahony 
– Hon var riktigt bra senast efter tuff öppning 
och visade ju att hon är en väldigt komplett 
häst. Faktum är att hon har gått framåt med 
förra loppet, hon känns bättre enligt både mig 
och skötaren i alla fall. Hon 
borde gå ett vasst lopp 
igen. Jag tror inte att 
de andra vill ge sig in 
i någon tuff spetskamp, 
de såg väl henne senast? 
Barfota runt om gav bra effekt och vi kör 
likadant nu om banan är fin och mjuk. Annars 
skor på vid nederbörd. Hon kommer att gå 
i jänkarvagn igen, men superspydervagn nu. 
Jag måste vara optimist, säger Par Mahony.

3 Baja Rosa Akema, Claes Svensson 
– Baja Rosa Akema var alldeles för laddad 
bakom bilen senast och hon brukar ju normalt 
sett inte galoppera. Hon var fin i ett jobb i 
söndags och läget är bra. Hon brukar sällan göra 
dåliga lopp och även om det är hårt emot är jag 
inte främmande för att hon kan dyka upp långt 
framme den här gången, säger Claes Svensson.

6 Divine, Thomas Uhrberg 
– Var jättebra senast. Hon var inte så snabb ut 
eftersom vi krokade i en konkurrent. Formen 
sitter där och hon är fin i jobben. Det ser ganska 
tufft ut på pappret det här loppet och vi har även 
spår en bit ut. Lite tur kommer att krävas men vi 
fick en vass kusk. Vi kör vidare med skor, det 
fungerar inte att lätta, säger Kai P Jussila. 

11 Dear Friend, Johan Untersteiner 
– Dear Friend har känts som en fin häst. Senast 
fick hon spara speeden och då flög hon fram 
sista 500. Jag tror att hon kommer bäst till sin 
rätt med lopp på rulle. Det blir samma utrustning 
som senast, säger Johan Untersteiner.

13 Julia af Solnäs, Peter Untersteiner 
– Julia af Solnäs kommer från stark insats och 
känns fin i jobben efter det. Jag har med två fina 
ston men det är många att runda, säger Peter 
Untersteiner.

14 Swish Lane, Ulf Ohlsson 
– Swish Lane la tungan fel senast och galoppe-
rade och loppet är bara att glömma. Hon tävlar 
med tungband den här gången. Hon känns fin 
i jobben och jag tror att hon kommer att leverera, 
säger Peter Untersteiner.

15 Well Done la Marc, Björn Goop 
– Hon har gått jättebra på slutet och mött bra 
hästar. Nu kommer hon att tävla med skor runt 
om och att vinna från spår femton bakom bilen 
på Vaggeryd blir ingen lätt uppgift. Hon kan vara 
bland de tre, men det blir tufft att runda alla, 
säger Anton Sverre i stallet.

 WTIDSRANKEN: 12,1: 6 Ragazzo da Sopra.  
12,9: 3 Bålsta Palema, 5 Comanche Moon. 13,1: 2 Ferrari 
River. 13,2: 12 Let it Happen. 13,3: 10 Aileron.

 WTIDSRANKEN: 14,3: 2 Gear Extension, 8 Copaca 
Banana, 10 Xanthis Brazil, 12 Hierro Boko. 14,5: 7 Chablis 
Premier. 14,6: 1 El Gaitero Sisu, 6 Quite Wish.

 WTIDSRANKEN: 12,8: 14 Versus As.  
13,1: 12 Vikens High Yield. 13,2: 13 Vischio Holz.  
13,7: 11 Spickleback Face. 14,1: 15 Neelix. 14,4: 8 Bailiff.

 WTIDSRANKEN: 12,8: 14 Swish Lane.  
13,2: 11 Dear Friend. 13,3: 10 Bella Mont, 15 Well Done la 
Marc. 13,5: 12 Twin’s Zindy. 13,6: 7 Come and Dream.

 V86-5 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH2HValborgHMarje är bra för klassen och 

står mycket intressant till. Hon var tapper 
senast efter att ha varit med i en (onödig) 
vansinnesöppning. Nu är jag inne på att 
hon inte behöver offra lika mycket för att 
nå täten. Borde ha fin chans då. Spikas.
FAVORITEN

HH14HSwishHLane är ju riktigt kapabel när 
hon fungerar. Det gjorde hon inte i Gävle 
utan då blev det galopp. Lär vara bättre nu 
och hon ska räknas tidigt bakom min spik.
UTMANAREN

HH13HJuliaHafHSolnäs är en tuffing i form.
BORTGLØMD

HH6HDivine är inte heller dum, helt glömd.
SNACKISEN

HH15HWellHDoneHlaHMarc går med skor nu. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HAmHIHWrong är kvick ut men låter nöjd 
med en bra rygg bara. Därmed ska det 
kunna bli spets igen för 2HValborgHMarje. 
Bara hoppas att det inte blir tokkörning 
den här gången också då... 

V86-6 2 140 meter, volt

MIN VINNARE
HH6HHarvey ser ut att ha bra spring i benen. 

Jag tror att han kan nå spets och hästen 
tippas med tanke på det. Känslan är att 
han springer fort. Riktigt fort. Kul ”etta”.
FAVORITEN

HH14HVersusHAs är riktigt kapabel och 
duger långt i detta lopp. Han svarade för 
en imponerande insats under elitloppshel-
gen. Men många bra på start här och han 
måste nog skynda sig... Galopprisk?
UTMANAREN

HH1HVinciHPower är en spännande häst som 
har inlett mycket lovande. Tidigt segerbud.
BORTGLØMD

HH5HKarlHSjöhammar har för lite pengar på 
sig. Fin senast och kan öppna rätt bra.
SNACKISEN

HH3HSonHofHGod ”flög” fram senast, passas! 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HVinciHPower försöker hålla ut de andra 
men jag är inne på att 6HHarvey är snab-
bare. Och i ledningen är det en spännande 
häst. Även 5HKarlHSjöhammarHkan öppna.

V86-7 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH4HBålstaHPalema var tapper som trea 

i V75 senast. Det var nära att han kom till 
spets då men så blev inte fallet. Kanske det 
bli täten nu istället?! Det låter mycket bra 
från stallet och det kan vara spets runt om.
FAVORITEN

HH6HRagazzoHdaHSopra har härdats i V75 
under en längre tid. Och han har gjort det 
klart bra. Nu låter det som att det blir skor 
på och det är ju ingen fördel – men han 
klarar det utan bekymmer. Risk för tung 
resa men femåringen borde vara i striden.
UTMANAREN

HH2HFerrariHRiverHkommer från ett formstall 
och har gjort vassa lopp på slutet. Testar 
säkert en bit från start. Med i matchen.
BORTGLØMD

HH11HMackHDragan är fin och får hoppas på 
tempo. Kanske sliter man av skorna...
SNACKISEN

HH5HComancheHMoon kommer i gott slag. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH3HBålstaHPalema var nära att nå front 
senast. Kanske kan det bli den positionen 
nu istället? Jag är inne på det. 2HFerrariH
River försöker säkert hålla emot.

V86-8 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH2HGearHExtension blandar och ger en del. 

Skulle han komma till spets ökar chansen 
att vinna. Lär laddas direkt och det blir 
troligen skygglappar och barfotabalans.
FAVORITEN

HH4HBearHHope fick ett tungt lopp senast 
men avgjorde i rejäl stil. Är ingen blixt 
bakom bilen och det ”finns i leken” att det 
kan bli en jobbig resa igen. Men formen är 
uppåt på stallet, det bör noteras.
UTMANAREN

HH1HElHGaiteroHSisu har verkligen varit 
förbättrad på slutet. Kusken är nöjd med 
läget och nu provar man barfota fram!
BORTGLØMD

HH10HXanthisHBrazil är en tuffing som bara 
klev runt alla senast. Farlig även här.
SNACKISEN

HH5HDreamloverHG.D. lättas i balansen. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HInte alls givet här. 1HElHGaiteroHSisuH
provar rejält och kan lyckas men även        
2HGearHExtension öppnar rätt bra. 4HBearH
Hope körs nog offensivt men tar inte 
någon tät av egen kraft. 5HDreamloverHG.D. 
kan vara en joker i spetsleken...

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
 H2HValborgHMarje/PawHMahonyH 27
  6 Divine/Thomas Uhrberg 6
14 Swish Lane/Ulf Ohlsson 27
13 Julia af Solnäs/Peter Untersteiner 16
11 Dear Friend/Johan Untersteiner 10
  4 Prima Italia/Veijo Heiskanen 2
  5 Unheard Of/Stefan Söderkvist 0
  3 Baja Rosa Akema/Claes Svensson 2
15 Well Done la Marc/Björn Goop 5
  9 Julia Pellini/Carl Johan Jepson 1
10 Bella Mont/Ken Ecce 0
  7 Come and Dream/Christoffer Eriksson 2
  1 Am I Wrong/Tommy Karlstedt 0
12 Twin’z Zindy/Magnus Jakobsson 1
  8 Yippie Chic/Mikael J Andersson 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH6HHarvey/JohanHUntersteinerH 16
14HVersusHAs/BjörnHGoopH 34
  3 Son of God/Örjan Kihlström 8
  1 Vinci Power/Bo Falsig 25
  5 Karl Sjöhammar/Christoffer Eriksson 2
12 Vikens High Yield/Magnus Jakobsson 3
11 Spickleback Face/Robert Bergh 5
13 Vischio Holz/Carl Johan Jepson 2
  2 Eskimo Brother/Kaj Widell 4
  9 Mohikaner/Joakim Lövgren 0
  4 Callipygian/Tommy Karlstedt 0
10 Muscleman F.I./Stefan Söderkvist 1
15 Neelix/Adrian Kolgjini 1
  7 Herakles/Mikael J Andersson 0
  8 Baliff/Kenneth Haugstad 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH3HBålstaHPalema/MikaelHJHAnderssonH 16
  6 Ragazzo da Sopra/Björn Goop 19
  2 Ferrari River/Conrad Lugauer 15
11 Mack Dragan/Carl Johan Jepson 6
  9 Stand Bayou/Örjan Kihlström 18
  5 Comanche Moon/Joakim Lövgren 17
  4 Masterglide/Peter Untersteiner 4
  7 Tobacco/Kenneth Haugstad 1
10 Aileron/Robert Bergh 1
  1 Speedy Face/Adrian Kolgjini 1
  8 Pucci Italia/Veijo Heiskanen 1
12 Let it Happen/Wilhelm Paal 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH2HGearHExtension/ÖrjanHKihlströmH 18
HH1HElHGaiteroHSisu/HåkanHBHJohanssonH 4
HH4HBearHHope/BjörnHGoopH 63
10HXanthisHBrazil/TobiasHModigH 3
  9 Al’s Sugarstar/Claes Svensson 5
  6 Quite Wish/Carl Johan Jepson 2
  5 Dreamlover G.D./Tommy Karlstedt 1
  7 Chablis Premier/Markus Niklasson 1
11 Harley Zon/Jonny Stjernström 1
  3 Royal Navy Neo/Anders Zackrisson 0
  8 Copaca Banana/Kevin Oscarsson 1
12 Hierro Boko/Christoffer Eriksson Str!

TOPPFORMEN NÆRA  – BALFOUR GIVEN SPIK

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

”Hon känns 
ännu bättre”

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

Omgångens 
största favorit 
infriar till 2/3 inom 
V86 men har 
förlorat de två 
senaste. Spår 
4/2140a ökar 
infriandechansen 
med en faktor 
1,13.

Brons, 2140 
meter, autostart: 
Spetshästen 
vinner 40% av 
loppen, avsevärt 
oftare än favori-
ten. Bästa spår är 
5 följt av 2. Sämst 
är 7.

Tilläggshästarna 
är svagt gynnade 
vid aktuell 
proposition. Mest 
missgynnade är 
bakspåren på 
start (8-10). 
Bästa spår är 2 
på tillägg, 15% 
segrar. Spetshäs-
ten vinner 34%.

Diamantstoet, 
spårtrappa, 
2 140 meter: 
Cirka hälften av 
loppen vinns från 
spår 5-8. Sämst är 
1, 3 och 15. Det 
skräller 3/10, över 
snittet för 
V86-lopp.

Sällsynt distans. 
Generellt vinner 
hästarna längst 
bak oftare ju 
längre distansen 
är. Första 
tilläggsvolten är 
mest missgynnad. 
11 och 14 bör 
räcka. En 
Bergh-rattad 
V86-favorit har 
i snitt en chans 
om 0,65 gånger 
spelprocenten.

1 640a: spårfak-
torn som mest 
betydelsefull. 4-5 
både bäst (vinner 
1/3 av loppen) 
och mest under-
skattade. En JU- 
rattad favorit har 
i snitt chans om 
1,04 gånger 
spelprocenten.

2 640 meter, volt, 
låg klass: 31% 
favoritsegrar, 40% 
spetsvinnare. 
Bästa spår är 1 
(18% ) och 2 
(14%). Sämst 10 
(4%). Widell-favo-
rit har i snitt chans 
om 1,18 gånger 
spelprocenten.

Vaggeryds största 
tävlingsdag 
– onsdagsstatus 
sedan 2006. 45% 
favoriter och 19% 
skrällar (rank 5-), 
lättare än snittet. 
Goop-rattad favorit 
i snitt en chans om 
0,94 gånger 
spelprocenten.

V86-8:

V86-7:

V86-6:

V86-5:

V86-4:
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V86-2:

V86-1:

”Han känns 
väldigt fin”


