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1 Super Steve, Marc Elias 
– Super Steve är en mycket intressant häst som 
har utvecklats fint. Han går bra hela tiden och 
speciellt senast. Han går upp i klass en del men 
har bra läge och är snabb ut. Distansen är inget 
bekymmer normalt sett. Han ska ses med chans 
om det stämmer och jag har inte hört om några 
ändringar, säger Markus Waldmüller i stallet.

2 Yankee Eagle, Christoffer Eriksson 
– Han är fin för dagen och han kan öppna bra 
bakom bilen så det är klart att jag är nöjd med 
läget den här gången. Jag gissar att han kommer 
att hantera distansen då det är en lugn häst som 
inte pullar bort krafter. Han kommer att gå som 
på slutet och jag hoppas att han kan nyttja open 
stretch, säger Henrik Södervall.

3 Harvey Boko, Kim Eriksson 
– Harvey Boko håller sin form. Nu är det dock 
tuffare emot, vi får se hur det går. Han är rätt 
snabb från start men det är väl ett smyglopp som 
gäller. Han får växa in i klassen lite sakta, tror 
inte att han vinner den här gången. Barfota runt 
om och inget nytt på huvudlag, möjligen jänkar-
vagn, säger Nils Inge Persson.

5 Hickomisschampagne, Mikael Å Linderoth 
– Hon har haft en downperiod liksom alla mina 
hästar i stallet. Men jag körde 1.24,5/2 600 
meter hemma på gården i långvagn förra veckan 
och var nöjd med hur hon kändes. Jag tror att 
formen ska vara okej i alla fall och jag tar hellre 
2 640 meter med henne än 1 640 i dagsläget. 
Hon kan öppna skapligt från spår mitt i banan 
och jag kommer nog att köra till lite från början 
då jag gärna vill ner på innerspåret. Jag är dåligt 
påläst men hoppas på en bra insats och ändrar 
inget, säger Mikael Å Linderoth.

6 Peakster, Peter Ingves 
– Peakster gick ett bra lopp senast på Charlotten-
lund och mötte bra hästar då. Han klarar 
distansen och klaffar det bara lite för honom ska 
han kunna vara med långt framme igen. Vi 
ändrar nog inget utan kör utan framskor på nytt, 
säger Anton Sverre i stallet.  

9 Staro Junique, Carl Johan Jepson 
– Formen är fin och han hade otur senast, det 
fanns sparade krafter och kusken sa att det var 
bra tryck i hästen. Distansen har han gått bra på 
förut och med rätt lopp är han säkert med en bit 
fram, men kanske är det fördel Yankee Eagle på 
läget. Det blir jänkarvagn på den här nu, säger 
Henrik Södervall.

11 Randemar R.D., Johan Untersteiner 
– Jag tycker att det är en bra häst. Hoppade 
senast men vann i bra stil före. Spåret blev inte 
roligt och det kan bli långt fram, men han är 
inte borta, säger Peter Untersteiner.

1 Ensemble Am, Erik Adielsson 
– Hon håller fin form och gör nästan alltid bra 
lopp. Hon har ett bra läge och kan öppna ganska 
fort om man vill det, det ska väl vara en plats- 
chans i alla fall. Vi siktar på att köra barfota bak 
igen och med det vanliga i övrigt, säger Stig H 
Johansson. 

2 Hawk Cliff, Björn Goop 
– Han hoppade senast men kusken tog på sig 
det, han laddade för hårt. Han kändes väldigt fin 
i det loppet annars. Han är på gång men har inte 
fått till det på ett tag men det bör vara dags nu, 
så nu måste vi gasa. Han går som han brukar 
och jag tycker att spelarna ska se upp för 
honom, säger Andreas Lövdal i stallet.

3 Ginotonic, Jorma Kontio 
– Han håller fin form och den har varit fin länge 
nu. Han spurtade bra senast och det ska vara 
allt väl inför onsdagen. Han är värd en seger 
men det har varit någon för bra varje gång. 
Hoppas att det är dags snart för honom att 
vinna. Jag tror inte att det beror på inställ-
ningen i alla fall. Han kommer att gå barfota 
fram igen, inget nytt, säger Björn Röcklinger.

7 Auto Relight, Örjan Kihlström 
– Hästen är i superform och förlorade mot en 
ruggigt bra häst senast. 
Lite väl långt ut på 
vingen är han men 
kommer han bara ned 
i banan så ska han 
räknas – trots att han bara vunnit ett lopp. 
Barfota fram, eventuellt halvstängt huvudlag, 
meddelar Stefan Melander.

8 Red White N Blue, Ulf Ohlsson 
– Han har form men det blev helt fel senast. Nu 
har vi ett svårt läge men han jobbar bra och det 
kommer att komma e fin prestation, det tror jag. 
Men läget är svårt och det kommer att krävas en 
hel del tur. Inget kommer att ändras till den här 
starten, meddelar Reijo Liljendahl.

9 Kashmary Night, Kenneth Haugstad 
– Hon tappade formen i samband med Sto-Der-
bykvalet och fungerade inte då. Jag tycker att 
hon tränar på fint nu men det kommer att bli ett 
snällt lopp så får vi se hur det löser sig. Barfota 
fram nu och sedan open eye-huvudlag som på 
slutet, säger Reijo Liljedahl.

11 Davy Jones Sisu, Tomi Haapio 
– Han håller bra form och vi har siktat mot 
hästen med honom. Han gör fina lopp hela tiden. 
Han hade mycket sparat och jag vågar påstå att 
han hade vunnit med fritt. Han har ett svårt läge 
och det kommer att krävas en del klaff, men 
formen sitter där. Inget nytt på honom och han 
kan vara i platsstriden, tror Petri Salmela.  

1 Brothers N’ Arms, Örjan Kihlström 
– Gör första starten i Sverige. Känns jättefin 
men är mycket svårbedömd även för mig, jag har 
inte tryckt honom i jobben. Ska streckas som ett 
garderingsbud. Vi kör med öppet huvudlag och 
skor på, säger Stefan Melander.

3 Feather Sisu, Björn Goop 
– Hon håller god form och gjorde det bra senast. 
Hon är seg ut och tappar ofta i början men avslu-
tar bra till slut. Hon är lite under utveckling och 
de två senaste loppen har hon gått mycket fint. 
Vi kommer att köra barfota och med jänkarvagn 
igen. Möter säkert några bra så chansen är svår 
att värdera, säger Petri Salmela.

6 Park View, Erik Adielsson 
– Han har gjort två starter för mig och vunnit 
båda gångerna och senast fanns det gott om 
krafter kvar i honom, jag tror att formen är 
minst lika bra den här gången. Park View är 
snabb från början men känslan är att han kan 
leverera från alla positioner. Kusken brukar 
lyckas bra med mina hästar och vi kommer nog 
att byta till en jänkavagn på onsdag. Han är 
min bästa chans på V86, säger Frode Hamre.

9 Fruska Am, Kristian Lindberg 
– Hon gjorde det okej senast men vi hamnade på 
mellis och hon är ju stänkrädd så det blev lite 
lurigt. Vi mötte dessutom tuffa hästar. Vi tassar 
med och siktar på en fin slant i först hand den 
här gången, det lär bli svårt att vinna loppet. Vi 
kör med skor på hovarna nu, meddelar Kristian 
Lindberg.

10 Versailles U.S., Ulf Ohlsson 
– Han är bra och han höll farten starkt senast 
efter att ha fått press. 
Han har bra fart i sig 
och jag tror att han 
kommer att utvecklas 
bra framöver. Han 
möter säkert några bra och så har han ett svårt 
läge nu, det kommer att krävas en del tur. Han 
kommer att gå med skor på nytt, säger Reijo 
Liljendahl.

11 Thought Hanover, Kevin Oscarsson 
– Thought Hanover var riktigt, riktigt bra senast 
och börjar fatta vad det här går ut på och det är 
en häst med fin styrka. Nu möter han många bra 
hästar och fick lite för svårt läge för att man ska 
kunna vara jätteoptimist. Men klaffar det är han 
kanske inte helt borta. Barfota bak som senast, 
säger Kevin Oscarsson.

12 Thunderpedia, Jim Oscarsson 
– Han kommer mer och mer och har dessutom 
blivit lite stabilare. Men även han fick ett dåligt 
läge och tjänar han en slant härifrån måste vi 
vara nöjda. Skor på, säger Kevin Oscarsson.

2 Beaks Manello, Henrik Rudqvist 
– Det är en jättetrevlig häst! Han var ute i ett 
vanligt lopp senast men gjorde det ändå bra med 
tanke på att han fick ett ganska tufft slutvarv 
i spåren. Innan dess kavlade han in till den 
norska Kriteriefinalen och gjorde det helt okej 
mot bra hästar. Han är travsäker och bra från 
start och kusken kör bra. Beaks Manello 
kommer att gå barfota runt om för första gången 
och jag tycker att han ska kunna vara med bland 
de tre främsta här, varnar tränaren Erik Berglöf.

3 Speedy Tilly, Mikael J Andersson 
– Det är en fin häst som jag tror på inför 
framtiden. Han hade en hel del kvar senast, det 
hade väl räckt till säger om vi hade kommit loss. 
Han kommer att duga långt. Han springer 
i passgång i volten så det blir svårt att nå spets, 
det gäller att köra felfritt främst. Han tål säkert 
ett tuffare upplägg. Han kommer att gå med 
lättare balans nu, men skor fortsatt. Då blir han 
rappare. Spelarna ska passa honom, varnar 
Mikael J Andersson.

5 Zanzibar Effe, Christoffer Eriksson 
– En häst med fin stam som bara blir bättre och 
bättre. Senast var jag mycket nöjd med henne då 
hon gick snabbt både från början och till slut. 
Zanzibar Effe verkar förnuftig och jag tror inte 
att femtespåret ska orsaka några problem. Jag 
tycker att hon måste räknas tidigt och det blir 
barfota fram som senast, säger Jerry Riordan.

7 Adde S.H., Johan Untersteiner 
– Gör det bra och gick bra efter galopp senast. 
Tanken är att vi ska ta av alla skorna den här 
gången och det blir intressant och man ska inte 
räkna bort honom, säger Peter Untersteiner.

8 Gogo Hall, Thomas Uhrberg 
– Har varit lite för uppskruvad och gjort bort 
sig på sistone. Men jag tror att han ska sköta 
sig nu när det handlar om voltstart och hästen 
gjorde några riktigt bra lopp i början av 
sommaren och har fin kapacitet. Skulle han 
sköta sig kan han vara en outsider. Det blir 
inga balansändringar men eventuellt kör vi 
med en vanlig vagn, säger Frode Hamre.

10 Bacchus L.I., Carl Johan Jepson 
– Han håller fin form och det är inget nytt sedan 
senast. Vi hoppas på ett snällt upplägg och det 
känns som en hård uppgift, men det är fina 
pengar att köra om. Han kommer att gå som han 
gjorde senast, säger Eric Martinsson.

11 Mellby Glader, Robert Bergh 
– Han fick ett tufft lopp i uttagningarna till 
Kriteriet senast och var lite ursäktad. Jag tycker 
att han fått lite dålig utdelning på sitt kunnande 
hittills. Jag tycker att han måste räknas tidigt 
den här gången, säger Preben Sövik i stallet. 

 WTIDSRANKEN: 15,2: 12 Harvesting Time.  
15,3: 6 Peakster. 15,8: 5 Hickomisschampagne.  
15,9: 11 Randemar RD. 16,0: 9 Staro Junique.

 WTIDSRANKEN: 13,4: 1 Ensemble Am, 11 Davy 
Jones Sisu. 13,8: 7 Auto Relight, 10 Global Thunder.  
13,9: 3 Ginotonic. 14,1: 5 Cikoria Frazer.

 WTIDSRANKEN: 13,2: 11 Thought Hanover.  
13,4: 10 Versailles US. 14,4: 3 Feather Sisu. 14,9: 4 Arctic 
Michelle. 15.2: 2 Follow Me Sisu. 15,4: 12 Thunderpedia.

 WTIDSRANKEN: 14,4: 11 Mellby Glader.  
15,4: 7 Adde SH. 15,8: 1 Felix Am, 5 Zanzibar Effe.  
16,1: 6 Majors Corona. 16,4: 2 Beaks Manello.

 V86-5 2 140 meter, volt

MIN VINNARE
HH8HGogoHHall ser ut att bli oväntat lite 

spelad på förhand. Läget kan passa bra då 
han strulat på slutet och till detta ändrar 
man till vanlig vagn för att han ska bli 
stabilare. Löser det sig under vägen kan han 
mycket väl överraska. Roligt chanstips.
FAVORITEN

HH5HZanzibarHEffe har ett lite lurigt läge 
men kusken kommer att försöka komma till 
täten ändå. Fart finns för klassen och den 
här ska man ha med på systemen.
UTMANAREN

HH11HMellbyHGlader är van tuffa hästar 
men det är en del att runda från tillägget 
och det kan lätt strula. Farlig med lite flyt.
BORTGLØMD

HH3HSpeedyHTilly låter det mycket bra på. 
Hade gott om krafter kvar senast. Lättas.
SNACKISEN

HH7HAddeHS.H. är lite uppåt i form som det 
låter. Barfota runt om är planen! Laddas.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH7HAddeHS.H. kommer att laddas för att 
komma till spets. Blir han snabbare barfota 
runt om finns chans. Även 1HFelixHAm 
provar att laddas iväg. 6HMajorsHCorona 
står intressant till. Öppet alltså.

V86-6 2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH6HParkHView är en spännande treåring 

som man gillar i stall Hamre. Senaste 
segern var av det enkla slaget. Joggade 
undan från spets då och planen lär vara en 
repris i kväll. Troligen blir det jänkarvagn 
på och från spets är det hästen att slå.
UTMANAREN

HH11HThoughtHHanover verkar vara av rätt 
sort. En häst med gott kunnande och fin 
styrka. Var klart bra vid segern och ska 
inte glömmas bort trots spåroturen.
BORTGLØMD

HH10HVersaillesHU.S. höll emot bra i Umeå 
efter att ha fått tryck. Känslan är att detta 
är en häst under utveckling. Kan duga.
SNACKISEN

HH1HBrothersHN’HArms är fint stammad men 
mycket svårbedömd i första starten i 
Sverige för Melander. Troligen inte vässad. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH4HArcticHMichelle borde vara den som tar 
hand om ledningen initialt. Men jag tror att 
6HParkHView är framme snabbt och då är 
det lågt odds på att han får ta över täten.  
1HBrothersHN’HArms är mycket svårbedömd 
bakom bilen här i Sverige...

V86-7 2 640 meter, auto

MIN VINNARE
HH11HRandemarHR.D. har gott kunnande 

med tanke på att han inte har tjänat så 
mycket stålar ännu. Den långa distansen 
bör inte vara något hinder och löser det sig 
bara hyggligt under vägen räknar jag med 
att han är med i segerstriden.
FAVORITEN

HH1HSuperHSteve har inlett fint med enbart 
placeringar bland de tre. Men det är ändå 
svårt att säga hur pass bra han är tycker 
jag. Men klart att han ska räknas med 
tanke på fina spåret. Lär säkerligen laddas.
UTMANAREN

HH6HPeakster har bara en seger men är 
inne i en bra period nu. Tas på allvar.
BORTGLØMD

HH4HCocktailHAbb är inte så dum. Bakskor på.
SNACKISEN

HH12HHarvestingHTime var vass senast men 
det är helt andra förutsättningar nu. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH2HYankeeHEagle kan komma iväg bra, 
detsamma gäller 3HHarveyHBoko. 1HSuperH
Steve laddas men det är inte givet att han 
kan ta emot de andra. 6HPeakster kanske 
kan forceras till front efter en bit..?

V86-8 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH3HGinotonic har jag jagat en längre tid nu 

och det börjar bli tomt i fickan dessvärre... 
Men han får en chans till. Gör ju alltid bra 
lopp och spurten senast var det verkligen 
inget fel på. Slipper han bara ”dödens” så 
kan det mycket väl vara dags för efterläng-
tad seger nu. Det är han värd.
FAVORITEN

HH2HHawkHCliff har inte vunnit på ett par år. 
Men nu har han ett bra läge, uppåtform 
och så BjörnHGoop i sulkyn. Kommer att bli 
rejält spelad och bör streckas på V86. 
UTMANAREN

HH7HAutoHRelight är på rätt väg nu. Han är 
rätt bra bakom bilen och laddar kusken 
finns det chans till ledningen. Med i striden.
BORTGLØMD

HH5HCikoriaHFrazer kan skrälla. Tål lite jobb.
SNACKISEN

HH1HEnsembleHAm har smaskigt läge nu. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HEnsembleHAm är lite ojämn den första 
biten men kan ta tät. 4HSigelHDoc kan vara 
snabbare men borde i sådana fall släppa.  
7HAutoHRelight lär laddas trots läget och 
kan faktiskt sitta i ledningen.

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
  H8HGogoHHall/ThomasHUhrbergH 5
HH5HZanzibarHEffe/ChristofferHErikssonH 37
11HMellbyHGlader/RobertHBerghH 16
HH3HSpeedyHTilly/MikaelHJHAnderssonH 3
  1 Felix Am/Adrian Kolgjini 8
  7 Adde S.H./Johan Untersteiner 7
  4 Namanga Hill/Peter Ingves 13
  6 Majors Corona/Conny Gustafsson 6
  2 Beaks Manello/Henrik Rudqvist 3  
10 Bacchus L.I./Carl Johan Jepson 2
  9 Pim Pim Joli/Henrik Johansson 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
  H6HParkHView/ErikHAdielssonH 56
10 Versailles U.S./Ulf Ohlsson 8
11 Thought Hanover/Kevin Oscarsson 14
  1 Brothers N’ Arms/Örjan Kihlström 14
  3 Feather Sisu/Björn Goop 3
  4 Arctic Michelle/Pekka Korpi 1
  5 Aking Bakasyon/Anders Eriksson 1
  2 Follow Me Sisu/Mattias Djuse 1
  9 Fruska Am/Kristian Lindberg 0
  8 Mariah’s Baby K.V./Jorma Kontio 1
12 Thunderpedia/Jim Oscarsson 1
  7 Carhu/Stefan Arvidsson 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
11HRandemarHR.D./JohanHUntersteinerH 20H
HH1HSuperHSteve/MarcHEliasH 32
HH6HPeakster/PeterHIngvesH 26
10 Boris/Jeppe Juel 2
  4 Cocktail Abb/André Eklundh 4
  9 Staro Junique/Carl Johan Jepson 5
  7 Quick Right/Thomas Uhrberg 4
12 Harvesting Time/Stefan Söderkvist 2
  8 Evan Williams Sisu/Bo Falsig 3
  2 Yankee Eagle/Christofer Eriksson 1
  3 Harvey Boko/Kim Eriksson 1
  5 Hickomisschampagne/Mikael Å Linderoth 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
   3HGinotonic/JormaHKontioH 19
HH7HAutoHRelight/ÖrjanHKihlströmH 18
HH2HHawkHCliff/BjörnHGoopH 23
  1 Ensemble Am/Erik Adielsson 9
  5 Cikoria Frazer/Tobias J Gustafsson 3
  8 Red White N Blue/Ulf Ohlsson 5
11 Davy Jones Sisu/Tomi Haapio 2
  9 Kashmary Night/Kenneth Haugstad 2
10 Global Thunder/Anders Eriksson 2
12 Lövdala Principito/Emilia Leo 8
  4 Sigel Doc/Torbjörn Jansson 6
  6 Superieur/Rikard N Skoglund 2

ELITLOPPSVINNAREN  EN SPIK I COMEBACKEN

LIVE-BEVAKNING P˚ EXPRESSEN.SE/TRAV MED START 19.30.

”Han har 
bra fart”

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

Solvalla V86, 
2 140a, mellan-
klass: Favoriterna 
vinner oftare: 
43%-33%. Spår 
10 (!) bäst, 13%. 
Sticker ut: 29% 
vinner bakifrån. 
38% spetsvin-
nare.

Åby V86, 2 640a, 
12 startande: 
Endast 16% vinns 
av skrällar (rank 
5-12). Spetshäs-
ten vinner 42%. 
En Ingves-rattad 
V86-favorit har 
i snitt en chans 
om 1,34 X 
spelprocenten.

Solvalla V86, 
2 140a, treåriga 
i låg klass: Spåren 
2, 3, 5 lyckas bäst: 
14% vardera. 
5 underskattas av 
spelarna, 2 över-
skattas. Spår 6 
och 12 sämst, 4% 
var. 43% spetsvin-
nare.

Åby V86, 2 140 m, 
ett tillägg: Endast 
8% skrällvinnare 
(rank 5-). 
Tilläggshästarna 
gynnas. En 
Christoffer 
Eriksson-rattad 
favorit har i snitt en 
chans om 1,39 X 
spelprocenten.

Solvalla V86, 
2140a låg klass: 
Bästa spår 4, 
15% vinner 
därifrån. Sämst 8 
och 12, 4% var. 
38% spetsvin-
nare. En Jakobs-
son-rattad 
V86-favorit har 
i snitt en chans 
om 0,95 X 
spelprocenten.

Bara sju monté-
lopp har avgjorts 
inom V86. Fem av 
dem, 71%, har 
vunnits av 
favoriten. De fyra 
första vanns av 
Sofia Adolfsson. 
Ett på Åby, 
favoriten vann.

6HRingostarrHTreb 
är en sådan som 
bara tävlar mot sig 
själv. Då har man 
maxchans, vilket 
i de här samman-
hangen innebär 
drygt 8/10. 
Resten är huvud- 
sakligen galopp 
och sjukdom.

Åby V86 3 140a: 
45% favoritsegrar, 
27% andrahan-
dare. Med bara 8 
startande har 4/5 
lopp vunnits av 
favoriten. 
Generellt: Ju 
längre distansen 
är, desto oftare 
segrar rank 1-2.
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”Hästen är 
i superform”


