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1 Freddie Silvåkra, Björn Goop 
– Han var klart bra senast. Han fick äntligen 
komma till spets och köra i sitt eget tempo. 
Han har haft dödens många gånger. Björn 
kommer att ladda vad som går så får vi se om 
han kan ta spets. Han kommer att gå barfota 
runt om och med jänkarvagn igen, ska räknas 
med chans, anser Anton Sverre i stallet. 

3 Xanthis Coktail, Ulf Ohlsson 
– Han hoppade bort en bra placering senast och 
hade varit sämst tvåa utan den fadäsen. Han har 
inte haft något flyt direkt och är bättre än raden. 
Han känns bättre nu och är stark och rejäl. Han 
ska kunna vara med långt framme. Han kommer 
att gå som senast, säger Reijo Liljendahl.

5 Charlock Wiking, Magnus Jakobsson 
– Han har varit opererad för en lös benbit som 
han fick lite känning av i senaste loppet. Han 
fick en paus men har sedan tränat på. Har gått 
1.19 hemma på gården och det är ett bra jobb, 
han låg fint i puls efter. Jag tror att han är rätt 
bra i ordning, det känns så. Han är obesegrad 
felfri och kan öppna fort från start så han ska 
ses med chans. Skor och helstängt huvudlag, 
säger Magnus Jakobsson.

6 Stern, Jim Oscarsson 
– Hästen var ruggigt bra vid segern senast. Allt 
har varit bra efter senaste loppet och vi räknar 
med att han ska ha samma form. Han är dock 
ingen raket från start, så det gäller att ha lite tur 
och kommer ner i ett bra slagläge. Får Stern en 
vettig ryggresa kan han fälla många till slut igen 
då han är väldigt speedig och vi ändrar inget 
i utrustningen, säger Kevin Oscarsson.

9 Prototype Hanover, Kevin Oscarsson 
– Var lite seg i den senaste starten och borde ha 
varit bland de tre för att få godkänt. Med tanke 
på det senaste upplägget kör vi lite defensivt 
den här gången och hoppas på bättring, det blir 
inga ändringar, säger Kevin Oscarsson.

10 Ark Born As Twin, Per Oleg Midtfjeld 
– Han har jättebra form. Vi har testat med bike 
tre gånger och även barfota men det har blivit 
pannkaka alla gånger. Nu går han som senast 
med skor och vanlig vagn. Däremot ska vi testa 
honom med ett norskt huvudlag för första 
gången. Han är lite trög i loppen och kommer att 
vara ordentligt gynnad av att tävla med körspö. 
Det är alltid tuffare i Sverige och skulle han sluta 
bland de tre är jag jättenöjd, säger Stian 
Eilefsen.

11 Pomeroll Am, Kenneth Haugstad 
– Har visat fin form en längre tid men verkar 
vara ovän med spårlottningen. Har både fart och 
form för att vara med och segerstrida så vi 
hoppas på klaff, säger Roger Walmann.

X Hästnamn, Kusknamn 
Hästnamn bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

1 Tiptoe, Sophia Olsson Jacobsen 
– Det känns fint och han gick bra senat, men det 
var jag som red för defen-
sivt. Vi fick för långt 
fram. Han tränar på 
som han ska och känns 
fin. Vi möte bra hästar 
men han är härdad, jag är inte 
rädd för någon speciell. Beroende på banan nu 
så komme jag att prova barfota runt om för 
första gången för sadel. Helstängt med klister-
lappar på också, så hoppas vi att han ska öppna 
bättre. Det verkar vara ett öppet lopp, säger 
Sophia Jacobsen Olsson.

2 Rapido, Emilie Siv Lövvold 
– Är en jättefin montéhäst som är snabb ut om 
man vill det, men det gäller att han håller sig 
lugn. Det är ett tuffare motstånd nu än vad han 
är van vid, jag har respekt för en hel del men jag 
har inte gett upp för det. Han har gått barfota en 
del men jag vet inte exakt vilken balans tränaren 
tänkt nu. Han gör alltid bra lopp när han är 
fräsch. Klaffar det optimalt kan han gå en hög 
13-tid, tror Emilie Siv Lövvold.

4 Victorious Star, Henriette Larsen 
– Formen är bra och senast var han godkänd. 
Monté är nog en fördel för dagen och vi får se 
hur han kommer att räcka. Platschans ska det 
väl kunna vara i alla fall och han får en fin resa 
eftersom han är snabb bakom bilen. Det troliga 
är att det blir skor runt om igen, säger Markus 
Waldmüller i stallet.

5 Ny Diamondinthesky, Roya Haghighat 
– Nu blir det första gången hon startar i monté 
och det gör henne svårbedömd även om det 
verkar fungera bra i träning. Jag tycker inte att 
man ska ha för stora förväntningar på henne och 
hoppas främst på en slant, säger Frode Hamre.

6 Viking Olympic, Iina Aho 
– Han var jätteduktig senast och allt ser bra ut. 
Han trivs under sadel och jag tycker att det ser 
ut som en vettig uppgift på papperet. Vi ändrar 
inget utan han går som han gjorde senast. 
Bästa chansen, säger Veijo Heiskanen.

8 Whisky Akema, Sofia Adolfsson 
– Är inte testad i monté i lopp, men han har gått 
ett jobb för sadel och då kändes han som 
förväntat. Vi hoppas och tror att han kommer att 
fungera fint, men det är svårbedömt. Han 
avslutade 17/500 meter i det där jobbet och det 
säger ju inte så mycket. Han kommer troligen att 
gå barfota runt om och med helstängt huvudlag. 
Många gånger kan hästarna behöva ett lopp innan 
de fattar grejen, men sammantaget är det ju 
oerhört svårbedömt även för mig. Ingen man ska 
spika men ska streckas, tror Claes Svensson.

1 Canari Match, Örjan Kihlström 
– Han har inte startat på ett tag och fick en liten 
träningsperiod efter förra loppet. Han känns fin 
nu och har ett bra läge. Ringostarr Treb blir 
säkert svårslagen då den väl alltid gör bra lopp 
efter en liten paus. Jag tror på en bra prestation 
för vår häst och det ska det vara en bra plats-
chans med tanke på spåret. Han kommer att gå 
som på slutet, säger Per Pergenius i stallet.

2 Spitcam Jubb, Jorma Kontio 
– Han fick ett bra utgångsläge och när Ringos-
tarr Treb anmäldes kort innan anmälningstidens 
utgång plockade några konkurrenter bort sina 
hästar och det är tacksamt för oss att det bara 
är sju hästar med. Det är väl inte givet att han tar 
sig förbi Canari Match men han får i alla fall ett 
lopp i den främre träffen vilket passar honom bra 
och bland de tre främsta borde han kunna vara. 
Han har gått med skor i ett par starter men på 
onsdag blir det barfota runt om på honom, säger 
Micael Broberg.

3 Pythagoras Face, Kenneth Haugstad 
– Löper på helt okej för dagen, var tvåa senast 
och var bra då. Här bör han få ett bra lopp och 
en plats bland de tre tror vi kan vara möjligt, 
säger Roger Walmann.

4 Explosive de Vie, Kevin Oscarsson 
– Explosive de Vie är lite upp och ner i prestatio-
nerna. Formen är annars god och vi hoppas att 
han vaknat på rätt sida nu. Det är rätt distans 
och målsättningen är att han ska kunna komma 
ner på innerspår och tjäna fina pengar. Det kan 
nog bli bike nu, men det har han gått med förut, 
säger Kevin Oscarsson.

5 Maori Time, Erik Adielsson 
– Hästen har tränat som hon ska hela tiden men 
misslyckats i loppen. Hon är mycket svårbedömd 
även för mig men även om hon skulle fungera 
finns det väl någon eller några som är för bra. 
Jag kanske kommer att göra någon mindre 
ändring men det vet jag ännu inte riktigt vad. 
Jag ligger lågt vad gäller segerchans oavsett, 
säger Stig H Johansson. 

6 Ringostarr Treb, Torbjörn Jansson 
– Han känns bra men jag brukar inte pressa de 
här äldre grabbarna speciellt hårt i träningen 
utan har kört ett 1.18-jobb som snabbast där 
han fick sträcka ut i 1.12-tempo sista 600. 
Vi kommer att köra barfota direkt och siktar på 
att åka till USA efter det här om allt är väl, 
säger Jerry Riordan.

7 King City, Ulf Ohlsson 
– Riktigt duktig i ett gulddivisionslopp senast 
som fastlåst med lite krafter sparade. Möter 
årets Elitloppsvinnare men en fin placering tar 
han säkert där bakom, tror Roger Walmann. 

1 Quantanamera, Henrik Rudqvist 
– Jag körde för dåligt senast och vi hade slutat 
lite längre fram om jag varit lite mera offensiv. 
Hon var ute i ett stenhårt gäng näst senast och 
gjorde det bra så formen är det inget fel på. 
Quantanamera gillar distansen och kan vara på 
plats. Barfota bak igen, säger Erik Berglöf.

2 Bullyoung, Robert Bergh 
– Han var bra näst senast men både före och 
efter det loppet har han strulat till det för sig 
själv. Jag tror att formen är helt okej och 
distansen fungerar han normalt sett bra på. Jag 
har inte hört om några ändringar men vill ligga 
lite lågt vad det gäller vinstchansen till han visar 
lite stabilare takter i loppen ändå, säger Preben 
Sövik i stallet.

3 Västerbo Exact, Thomas Uhrberg 
– Vi var jättenöjda med honom senast då han 
vann, han var inte hårt jobbad och skulle mest ut 
för att få lopp i kroppen. Det blev ganska billigt 
det loppet men han känns piggare och finare nu. 
Förutsättningarna är bra som det ser ut på 
papperet i alla fall. Han kommer att gå barfota 
runt om igen då han har fina hovar som håller för 
det. Han har bara förlorat en gång från spets 
men kusken avgör det taktiska, så klart. Hoppas 
att han ska räknas, säger Roger Persson.

4 Mr Lindy, Veijo Heiskanen 
– Mr Lindy är nyttig och tjänar fina pengar mest 
varje gång. Formen är bra men min målsättning 
den här gången är han ska kunna tjäna en slant, 
vinna blir svårt. Jag kommer att ge honom ett 
snällt lopp med tanke på att distansen är dryg. 
Jag siktar på att köra som på slutet, säger Veijo 
Heiskanen.

5 Breidabliks Nubbe, Marc Elias 
– Han är på väg mot toppformen. Distansen är 
nog ingen nackdel och får han spara speeden 
är han vass till slut. Men han kan även öppna 
snabbt och det där får kusken avgöra. Han ska 
ses med chans och det kan bli vanlig vagn nu, 
säger Markus Waldmüller i stallet.

6 Baron Gift, Rickard Svanstedt 
– Han är inte toppad till denna start utan mest 
tränat tungt, så han behöver säkert ett par lopp 
i kroppen. Distansen är väl inte förstavalet men 
det finns inte så många lopp för honom. Vi kör 
som vanligt förutom vanlig vagn då, men barfota 
runt om, säger Rickard Svanstedt.

7 Michelangelo ˚s, Johan Untersteiner 
– Jag tror att han kommer att passa bra på den 
långa distansen, gått bra så i Frankrike. Formen 
är inte sämre nu gentemot när han vann V75 
tidigare i år. Vi får se hur långt det räcker men 
hovarna håller i alla fall för att köra barfota runt 
om igen, säger Per Pergenius i stallet.

 WTIDSRANKEN: 14,8: 8 Farnese Boko. 15,3: 3 Xanthis 
Coktail. 15,4: 6 Stern, 11 Pomeroll Am. 15,5: 1 Freddie 
Silvåkra, 4 Elegant Frost. 15,6: 9 Prototype Hanover.

 WTIDSRANKEN: 14,2: 6 Viking Olympic.  
15,1: 1 Tiptoe, 10 Pathos OM. 15,6: 4 Victorious Star. 
16,0: 3 Pilevallas Krabat.

 WTIDSRANKEN: 10,4: 1 Canari Match.  
10,9: 7 King City. 11,6: 3 Pythagoras Face, 4 Explosive de 
Vie. 12,4: 2 Spitcam Jubb.

 WTIDSRANKEN: 13,8: 5 Breidabliks Nubbe.  
14,0: 7 Michelangelo Ås. 14,5: 6 Baron Gift.  
14,9: 4 Mr Lindy. 15.2: 3 Västerbo Exact.

 V86-1 3 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH5HBreidabliksHNubbe har gått ett par 

lopp efter frånvaron nu och toppformen 
kommer allt närmare. Han har inga pro-
blem med lång distans. Hakade på bra i sin 
senaste start och kan mycket väl sitta där. 
Kanske lättare balans och vanlig vagn.
FAVORITEN

HH3HVästerboHExact vann direkt efter paus 
även om det blev ganska billigt. Kommer 
att vara vassare med det loppet i kroppen 
och han ska räknas. Öppnar fort och lär få 
en bra resa oavsett taktik från kusken.
UTMANAREN

HH7HMichelangeloHÅs vinner inte så ofta 
i den här klassen. Men han är rätt så stark 
och ofta där framme och hugger. Räknas.
BORTGLØMD

HH6HBaronHGift har en härlig slutspeed.
SNACKISEN

HH8HGoHGreenHPellini i ny regi. Borta länge. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HTre varv drygt på Åby, det ”luktar” en hel 
del positionsbyten och det är svårgissat 
vad gäller ledare. Men 3HVästerboHExact 
öpnar bra, även 4HMrHLindy laddas men 
denne vill släppa. Räkna med att Marc 
Elias kommer att vara offensiv bakom        
5HBreidabliksHNubbe. Jag sätter en liten 
slant på att den sistnämnde tar hand om 
kommandot efter ett halvvarv.

V86-2 1 640 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
 HVinnaren av Elitloppet 2018 är på banan 

igen. 6HRingostarrHTreb är tillbaka efter 
skada men säkert i skaplig form direkt. 
Han brukar heller inte kräva lopp i kroppen 
påminner jag om. JerryHRiordans kanon 
genrepar inför VM-loppet som avgörs om 
några veckor på andra sidan Atlanten. 
Räkna med att hästen är väl förberedd och 
det här är en väldigt passande uppgift. Det 
troliga är att TorbjörnHJansson placerar 
hästen i ledningen tidigt och sedan blir det 
en enkel match normalt sett. Given spik då 
konkurrenterna har respekt för ekipaget.  
UTMANAREN

HH1HCanariHMatch är lika självklar att ranka 
tvåa. Han har ett smaskigt läge och det 
kan bli ledningen. Det troliga är väl att han 
släpper till favoriten, men skulle denne ha 
en sämre dag är han mycket segeraktuell.
BORTGLØMD

 HOnt om skrällar, men 4HExplosiveHdeHVie?
SNACKISEN

HH5HMaoriHTime är fortsatt svårbedömd. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH4HExplosiveHdeHVie är snabb i benen men 
jag tror nog ändå att 1HCanariHMatch har 
vettig chans att hålla upp innerspåret. Men 
när 6HRingostarrHTreb kommer farandes är 
det troliga att Örjan Kihlström släpper och 
då har vi storfavoriten i täten.

V86-3 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
 HEtt montélopp tar plats på V86-

kupongen. Jag har inga problem med det, 
men när två av hästarna (5 och 8) aldrig 
har provat på det i lopp känns det tråkigt. 
Det finns alltså inte ett smack att gå på 
vad gäller dessa. Ren och skär gissning 
vilket inte kan vara rätt på en spelform som 
omsätter omkring 20 miljoner... Nåja, jag 
spikar mig ur problemen. 6HVikingHOlympic 
trivs bevisligen för sadel och avslutade 
starkt på Solvalla. God chans utan strul.
FAVORITEN

HH2HRapido kommer med ett bra rykte och 
det är en häst som ofta är med långt 
framme i loppen. Kan öppna ganska bra 
och rids av en duktig tjej. Ska räknas.
UTMANAREN

HH1HTiptoe har läget. Nu barfota runt om.
BORTGLØMD

HH10HPathosHO.M. har form för att skrälla.
SNACKISEN

HH8HWhiskyHAkema gör debut i monté i dag. 
Fågel eller fisk? Det undrar många... 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH4HVictoriousHStar är kvick men lär 
knappast svara. 6HVikingHOlympic kan 
starta fort på rätt dag. Men hur öppnar      
8HWhiskyHAkema för sadel? Stökigt.

V86-4 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH1HFreddieHSilvåkra tippas i kraft av bättre 

läge och, troligen, bättre form om man 
jämför med favoriten. BjörnHGoops travare 
gick barfota runt om senast och det var 
inget minus – insatsen var imponerande. 
Stallformen är också på väg uppåt.
FAVORITEN

HH5HCharlockHWiking har haft en lös benbit 
och har därför inte startat på ett par 
månader. MagnusHJakobsson låter dock 
mycket nöjd och det ska man ta fasta på. 
Är kvick från start och blir att räkna med.
UTMANAREN

HH3HXanthisHCoktail galopperade i striden 
senast. Är stark och rejäl och som det låter 
jobbar hästen med plus i kanten.
BORTGLØMD

HH10HArkHBornHAsHTwin kan gynnas av 
körspö och nu blir det norskt huvudlag.
SNACKISEN

HH6HStern visade prov på bra takter senast. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HStarten kommer att avgöra en hel del 
här. 1HFreddieHSilvåkra öppnade förbättrat 
senast och laddas. Men 5HCharlockHWiking 
är rask alltså och det kan nog bli kamp.

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH5HBreidabliksHNubbe/MarcHEliasH 17H
HH7HMichelangeloHÅs/JohanHUntersteinerH 20
HH3HVästerboHExact/ThomasHUhrbergH 34
  6 Baron Gift/Rickard Svanstedt 10
  4 Mr Lindy/Veijo Heiskanen 14
  2 Bullyoung/Robert Bergh 4
  1 Quantanamera/Henrik Rudqvist 2
  8 Go Green Pellini/Peter Zadel 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HHH6HRingostarrHTreb/TorbjörnHJanssonH 77
  1 Canari Match/Örjan Kihlström 13
  4 Explosive de Vie/Kevin Oscarsson 2
  5 Maori Time/Erik Adielsson 3
  2 Spitcam Jubb/Jorma Kontio 2
  7 King City/Ulf Ohlsson 2
  3 Pythagoras Face/Kenneth Haugstad 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
  H6HVikingHOlympic/IinaHAhoH 24
  8 Whisky Akema/Sofia Adolfsson 20
  2 Rapido/Siv Emilie Lövvold 24
  1 Tiptoe/Sophia Olsson Jacobsen 8
  9 He’s a Diffacolt/Tova Bengtsson 5
  7 Offshore Man/Jennifer L Oscarsson 9
10 Pathos O.M./Christina A. Hande 2
  5 Ny Diamondinthesky/Riya Haghighat 3
  4 Victorious Star/Henriette Larsen 4
  3 Pilevallas Krabat/Malin Andersson 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HHH1HFreddieHSilvåkra/BjörnHGoopH 25
HH5HCharlockHWiking/MagnusHJakobssonH 50
  3 Xanthis Cocktail/Ulf Ohlsson 9
10 Ark Born As Twin/Per Oleg Midtfjeld 2
11 Pomeroll Am/Kenneth Haugstad 1
  6 Stern/Jim Oscarsson 5
  4 Elegant Frost/Linda Sedström 1
  7 Stonecapes Pecca/Jarno Koskela 1
  8 Farnese Boko/Jimmy Dahlman 1
12 Heartbeat/Kaj Widell 1
  2 Twilight Speed/Oskar Kylin Blom 2
  9 Prototype Hanover/Kevin Oscarsson 1

ELITLOPPSVINNAREN  EN SPIK I COMEBACKEN
V86 XPRESS I SISTA MINUTEN  MED JONAS NOREEN
• ANALYS & TIPS INFØR KVÆLLENS TÆVLINGAR P˚ ˚BY OCH SOLVALLA

Senaste nytt på Twitter!
@JonasNoreen

JONAS 
NOREEN
Travexpert,H
flerfaldigH
vinnareHavH
tipsliganHpåH
hemmabananH
Solvalla.

6 RINGO- 
STARR TREB
ElitloppsvinnareH
iHcomeback.H
MåsteHhaH
toppchansHattH
vinnaHdirekt.H
SundHspikH
iHavdelningHtvå.

6 VIKING 
OLYMPIC
StarkHspurtH
senast.HUtanH
strulHpåHvägenH
ärHdetHenHhyfsadH
segerchansH
iHdetHsvårbe-
dömdaHV86-3.

8 GOGO HALL
FartHfinnsHförH
klassenHomHhanH
travar.HOchH
lägetHkanHvaraH
passande.HKulH
streckHsomH
bortglömdH
iHV86-5.

10 VERSA-
ILLES U.S.
PåHvägHuppåtH
nu.HSkulleH
favoritenHhaHenH
sämreHdagH
iHV86-6HsåH
huggerHdenHhärH
skrällenHdirekt.

MONTÉ-  
LALLERIET
OsynadeHhästarH
somHheltHsaknarH
prestationerHförH
sadelHfårHstartaH
inomHV86.HEttH
hånHmotHseriösaH
spelare.

4 MR LINDY
DrarHenHdelHspelH
iHV86-1,HmenH
ävenHomHhanHärH
snabbHutHochH
fårHfinHresaH
kännsHinteH
distansenHsåH
passande.

2 TROLIGA P˚ 
V86 I KVÆLL

2 ROLIGA P˚ 
V86 I KVÆLL

2 AVSLAG P˚ 
V86 I KVÆLL
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”Barfota 
runt om nu”


