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3 One For You, Tomi Haapio 
– Hästen kommer i bra form och är startsnabb 
som bara den. Han är bäst i spets och jag 
hoppas att kusken kommer att köra där om vi får 
den. Han kan springa ganska snabbt över 
distansen och kommer att gå utan skor runt om 
nu. Jag hoppas och tror att han är med i striden, 
säger Timo Korvenheimo.

4 Fighter Marke, Ulf Eriksson 
– Han var okej senast men inte mer tycker jag. 
Hästen hade haft otur och suttit fast i starterna 
innan dess och jag visste att formen var bättre 
än raden. Jag tycker inte att han är direkt 
gynnad av kort distans men han kan speeda 
snabbt i 300 meter om han får ett bra lopp. Han 
har bara gått lugna skogsjobb efter senaste 
loppet och allt verkar vara i sin ordning. Det blir 
barfota runt om igen, säger Roger Pettersson.

6 Arras Cando, Erik Adielsson 
– hHan känns fräsch och fin nu, det var ett litet 
bakslag senast då han inte hade sin bästa dag. 
Jag tror att det är ganska bra form direkt då han 
inte behövde stå över så mycket, men han är tre 
år och möter äldre hästar. Distansen är nog en 
fördel och han kan vara långt framme. Inget 
kommer att ändras, säger Svante Båth.

7 Ivan Pavlov A.T., Per Lennartsson 
– Det är en fin häst som har haft mycket problem 
i sommar, olika saker har strulat. Han var bra i 
comebacken, kanske något bättre än vad vi hade 
förväntat oss. Han borde vara vassare nu men 
läget är svårt över den här distansen speciellt. 
Han jobbar förbättrat efter det i alla fall. 
Distansen är svårbedömd och jag tror inte att vi 
ändrar något, säger Linda Nyman i stallet.

8 Maximus M.M., Ulf Ohlsson 
– Han gick bra senast, fick öppna hårt men 
kämpade på fint och vinnaren kom ju fort. Han 
borde ha gått framåt och det känns väldigt bra 
hemma. Uppgiften är iskall från spår åtta, det 
går ju normalt sett inte. Men han är bra för 
klassen och kan väl ses som en outsider. 
Barfota runt om och jänkarvagn om det är fin 
bana och bra väder, meddelar Morten Waage.

9 Pomeroll Am, Kenneth Haugstad 
– Har ryckt upp sig och gjort bra lopp i de 
senaste starterna. Han fungerar bra i ryggar så 
läget kan passa. Jag tycker att han ska räknas 
som en rysare, säger Kenneth Haugstad.

11 Charlock Wiking, Magnus Jakobsson 
– Han blev förkyld inför en tilltänkt comeback 
och fick då stå över lite. Han har inte gått några 
hårda jobb men borde vara i hygglig form. Klart 
att han inte har någon toppform och så är det ett 
svårt läge över distansen. Jag ligger lite lågt och 
kör till slut. Helstängt/skor, säger Magnus J.

1 The Muffin Man, Christoffer Eriksson 
– Det finns inte så mycket nytt att berätta, allt är 
väl med hästen. Han duger gott i klassen och 
kan öppna hyfsat bakom bilen. Kanske, kanske 
jänkarvagn men det får vi se, jag ska prata med 
kusken innan. Han kommer att gå med skor igen, 
säger Peter Arnqvist.

2 Powderfinger, Peter Untersteiner 
– Jag tror att Powderfinger är rätt snabb den 
första biten och målet är att köra i spets om vi 
kommer dit. Formen är god och det blir första 
starten utan skor och med jänkarvagn, säger 
Peter Untersteiner.

3 Ben G.T., Kim Eriksson 
– Han har kommit igång nu efter ett uppehåll 
och han gick bra senast mot tuffa hästar. 
Tappade travet lite till slut, han är lite knepig 
men vi får starta på och det är allt väl i jobben. 
Kan öppna bra och borde duga gott i sin klass. 
Han kommer att gå som senast, säger Sofia 
Aronsson.

5 Nolimitjimmit, Conrad Lugauer 
– Han var ju väldigt bra senast och vi hade inget 
att anmärka på i loppet och det är allt väl även i 
jobben efter. Med tanke på det han gjorde senast 
måste vi tror på bra segerchans igen. Han är 
stark men kan även springa fort. Vi kommer inte 
att ändra något vad jag har hört, meddelar 
Markus Waldmüller i stallet.

7 Peakster, Björn Goop 
– Peakster gick jättebra efter galoppen senast 
och hade varit med i segerstriden om han gått 
felfritt. Vi är jättenöjda med honom för dagen 
och det är en bra häst för klassen. Spåret blev ju 
inte det bästa men löser sig ska han ändå vara 
med och kriga om det. Han går med samma 
balans och utrustning som senast, säger Anton 
Sverre i stallet.

9 Rodick Broline, Johnny Takter 
– Jag var inte nöjd med honom senast, fick en 
tung ineldning förvisso men agerade segt. Han 
kan bättre och känns väldigt fin i träningen. Han 
går med skarpt bett i lopp men nu tänker vi testa 
att ha träningsbett. Han är bra för klassen och 
löper han upp till sitt bästa har han bra chans. 
Han kommer att gå barfota fram minst. Nog min 
bästa chans, säger Marcus Lindgren.

11 Cooling Break O.O., Stefan Persson 
– Han är absolut ingen icke-vinnare men han har 
haft väldigt mycket otur och formen är bättre än 
raden. Men han slår inte Conrad Lugauers häst i 
loppet och vinner inte den här gången heller 
utan vi hoppas att han ska slåss om platserna 
bakom denne. Men jag tycker att han är värd att 
hålla ögonen på framöver. Inga ändringar, säger 
Dick Robertsson.

2 Carja, Jorma Kontio 
– Jag är rätt så nöjd med henne, hon löper helt 
okej utan att sätta pricken över i:et får man väl 
säga. Har ofta stått svårt till på slutet, så nu 
passar ju läget klart bättre för att kunna få en fin 
resa. Hon är fin i jobben och allt är normalt. Vi 
kommer att köra som på slutet men med 
jänkarvagn nu och det kan väl vara en platslu-
ring om det stämmer under vägen en del, tror 
Thomas Lönn.

3 Linda’s Girl, Oskar Kylin Blom 
– Linda’s Girl kändes väldigt bra i sista jobbet 
och jag är inte orolig över 
formen. Jag känner mig 
ganska trygg och tror att 
hon kommer att göra ett 
bra lopp på onsdag. Läget 
är fint och det är ingen idé att köra snyggt med 
henne. Hon ska helst få dundra på hela vägen 
och jag har en bra känsla i kroppen. Det blir skor 
igen och inget annat nytt, säger Lena Norin.

5 Dealwithakiss, Claes Sjöström 
– Hon var ute i ett stentufft lopp senast och fick 
gå i andraspår och tredjespår hela vägen och jag 
tycker att hon fullföljde bra. Nu provar vi med 
lite tätare starter och förhoppningsvis går hon 
framåt av det. Hon är väl inte så startsnabb men 
när vi har det här läget vill jag att vi provar och 
är lite offensiva ändå. Jag kan inte motståndet 
så bra, men min duger i klassen och ska 
förhoppningsvis vara bland de fem främsta 
åtminstone. Det lutar åt att vi kör med ett open 
eye-huvudlag den här gången, säger tränare 
David Persson.

6 Sundsvik Mayday, Kaj Widell 
– Har inte varit på topp en tid men det verkar 
bättre nu. Formen borde citat där men det var 
några tuffa emot så kan det blir en placering så 
är vi nöjda. Hästen kommer att tävla barfota runt 
om igen, säger Timo Korvenheimo.

7 Pastell Tilly, Peter G Norman 
– Det blev fel lopp för henne senast, hon kom 
inte in i matchen. Det var svårt att ta något. Allt 
ser bra ut efter men vi har risigt läge igen och vi 
får smyga med och se hur långt det kan räcka. 
Men formen sitter nog där, men att vinna blir 
svårt. Vi kör på med samma balans och utrust-
ning, säger Peter G Norman.

11 Quite Nice, Per Lennartsson 
– Hon fick en liten paus och hon var lite sliten 
efter tuffa lopp där ett tag. Har tränat på efter 
det och varit jättefin, så det bör vara hyfsad form 
direkt utan att jag påstår att hon vinner. Lopp i 
kroppen kommer säkert behövas och jag antar 
att det blir barfota bak, säger Linda Nyman i 
stallet.

1 Triton Neergård, Jeppe Juel 
– Han satt fast bakom hästar som bland annat 
Slide So Easy senast och formen känns riktigt 
bra på honom. Problemet med Triton Neergård 
har varit att om man laddar från början så ha det 
inte funnits något kvar till slut, så därför ska det 
bli spännande att testa honom över den här 
distansen. Han är snabb ut och jag är sugen på 
att köra i ledningen om vi kommer dit. Han tävlar 
barfota runt om och med samma huvudlag som 
han brukar göra, säger Jeppe Juel.

2 Othello Victory, Peter Untersteiner 
– Othello Victory misskötte sig när han provade 
voltstart på V75 och var tvingad att gå ett 
kvallopp. Han kändes bra i kvalet men det blir 
inte voltstart framöver. Det blir helstängt 
huvudlag den här gången och full laddning mot 
ledningen, säger Peter Untersteiner.

3 Alkalizer Am, Johnny Takter 
– Han tränar bra efter paus, har inte gått några 
snabba banjobb men gått ett banjobb efter 18 
och känns rapp och fin. 
Han var dålig i de två 
sista starterna och 
hade en lindrig 
hjärtmuskelinflammation 
då. Han brukar gå bra efter en paus men det är 
ändå svårbedömt med tanke på statusen och 
distansen. Han kommer att gå med skor, han är 
snabbare så, och så bestäms huvudlag efter 
värmningen, säger Marcus Lindgren.

6 Rajah Press, Christoffer Eriksson 
– Vi har ett dåligt läge men han håller fin form i 
alla fall. Det är väl bara att tuta och köra och 
sedan ser hur långt det räcker men det kan 
säkert bli svårt med tanke på spåret. Kusken får 
väl ladda iväg en bit. Det kommer inte att bli 
några ändringar till den här starten, säger Björn 
Lindblom.

7 Tycoon Conway Hall, Steen Juul 
– Tycoon Conway Hall tävlade inte på topp 
senast men känns okej så vi startar igen och 
hoppas att han kommer att vara bättre nu. Han 
fick ett jobbigt läge och det kan bli svårt att 
hinna komma till i loppet, så man måste ligga 
lite lågt ändå. Han kommer att tävla som han 
gjorde senast, säger Steen Juul.

8 Comanche Moon, Bernardo Grasso 
– Han var bra igen senast och det är bara så att 
den korta distansen är ett plus ändå. Han jobbar 
på bra men det var synd på läget, det blir säkert 
svårt att vinna från spår åtta när det bara är ett 
knappt varv. Jag vet inte om det kan bli ett 
helstängt huvudlag men det lär inte gå att 
komma till täten oavsett, menar Jonas Oscars-
son i stallet.

 WTIDSRANKEN: 13,6: 12 OM Easton. 13,7: 6 Arras 
Cando, 8 Maximus MM. 13,9: 4 Fighter Marke, 7 Ivan 
Pavlov AT, 9 Pomeroll Am. 14,2: 2 Scotch Brodde.

 WTIDSRANKEN: 14,3: 5 NolimitJimmit.  
15,3: 11 Cooling Break OO. 15,5: 3 Ben GT.  
15,8: 7 Peakster. 15,9: 8 Medium. 16,0: 4 Esteban ST.

 WTIDSRANKEN: 12,9: 9 Stoneisle Ocean.  
13,2: 5 Dealwithakiss. 13,6: 8 Cikoria Frazer.  
13,7: 1 Must Have. 13,8: 7 Pastell Tilly. 13,9: 3 Linda’s Girl.

 WTIDSRANKEN: 09,7: 8 Comanche Moon.  
10,1: 2 Othello Victory. 10,4: 5 Olympic Kronos.  
10,6: Rajah Press. 11,1: 4 Mr Pellegrino.

 V86-1 1 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH7HTycoonHConwayHHall kommer med 

lite svårbedömd form med tanke på förra 
insatsen, men han är bra i grunden och 
tippas på klass. Man ska notera att loppet 
är speciellt då hästarna bara ska springa 
drygt ett varv! Många kommer att gasa och 
det kanske kan gynna min vinnare? Men 
loppet är ”otäckt” och man bör gardera.
UTMANAREN

HH2HOthelloHVictory är snabb från start och 
ska ses med chans om han kommer till 
täten. PeterHUntersteiner slänger på ett 
helstängt huvudlag för att hästen ska bli 
mer skärpt hela vägen. Men kan få svar.
BORTGLØMD

HH3HAlkalizerHAm återkommer efter sjuk-
dom. Lite svårbedömd, men har blivit allt 
snabbare och trivs på kort distans. Åter-
står att se om han gillar den här extrema.
SNACKISEN

HH5HOlympicHKronos kommer med bra 
(monté)form. Kan vara med i striden. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HHästarna ska bara springa lite mer än ett 
varv, så räkna med att kuskarna kommer 
att vara redo att gasa. 1HTritonHNeergårdH
kanske kan hålla upp spåret, låter ju lite 
sugen. 2HOthelloHVictory laddas hårt för 
spets. 4HMrHPellegrino är en startraket...    
Öppet med andra ord. Knapp fördel 1?

V86-2 2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH9HStoneisleHOcean är en finsk häst med 

bra resurser. Ska ha vettig chans att runda 
alla trots att det handlar om ett bakspår. 
I sin senaste start mötte hon väldigt tuffa 
ston och det här är ett snäpp ner vad gäller 
klass. Femåringen kan vinna på flera olika 
vis och det bör vara en toppchans.
UTMANAREN

HH3HLinda’sHGirl är mycket tuff och funge-
rar nog som allra bäst om man ger henne 
ett tufft lopp och bara kör. Offensivt lär det 
bli och som det låter sitter formen där 
fortsatt. Jänkarvagn är ett stort plus och 
jag räknar med att det blir så nu.
BORTGLØMD

HH5HDealwithakiss är vi många som jagat 
ett par gånger nu. Var godkänd i onsdags 
men kan ännu mer. Täta starter nu.
SNACKISEN

HH1HMustHHaveHöppnar rejält och får en fin 
resa oavsett vilken taktik det blir. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HMustHHave har ett intressant läge och 
det kan nog bli ledningen om kusken 
önskar. 3HLinda’sHGirl gillar att mala på 
i jämn fart och vill gärna överta tidigt. En 
liten peng på den senare.

V86-3 2 640 meter, auto

MIN VINNARE
HH2HPowderfinger har ett spännande läge 

och han är solklar spetsfavorit. Nu vankas 
det spännande ändringar då man sliter av 
skorna och kör med jänkarvagn för första 
gången. Räkna med att det här kommer att 
bli en häst som går upp rejält i procent. 
Men, ett ”stallvrål” som kan hålla!
FAVORITEN

HH5HNolimitjimmit är en mycket farlig 
utmanare. Var ju väldigt bra senast då han 
klev undan på topptid. Risk för en tung 
resa nu men han har överkapacitet för 
klassen och bör vara med på målbilden.
UTMANAREN

HH7HPeakster kom tillbaka fint efter galopp 
på Åby. Nu är det BjörnHGoop upp igen.
BORTGLØMD

HH9HRodickHBroline är bra i grunden.
SNACKISEN

 HKanske jänkarvagn på 1HTheHMuffinHMan. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH2HPowderfinger med jänkarvagn och 
utan skor låter det bra på. Peter Unterstei-
ner kommer inte att släppa spets frivilligt. 
Räkna med att 5HNolimitjimmit kommer att 
ställa frågan. Hård öppning..?

V86-4 1 640 meter, auto

MIN VINNARE
HH8HMaximusHM.M.Här ett roligt chanstips. 

Det blir spännande ändringar nu med 
bland annat lättare balans. Valacken är 
snabb för sin klass och kan mycket väl 
vinna – trots spåroturen. Men klart att lite 
flyt kommer att behövas.
FAVORITEN

HH11HCharlockHWiking har bra kunnande, 
men nu är det ett svårt läge och lurig form. 
Hästen skulle göra comeback nyligen men 
blev snuvig och missade den starten. Kan 
få långt fram och bara en av flera.
UTMANAREN

HH6HArrasHCandoHkan bättre än senast och 
flyter travet är han med långt framme. 
Återstår att se hur distansen fungerar.
BORTGLØMD

HH7HIvanHPavlovHA.T. har ett lopp i kroppen 
och jobbar nu med plus i kanten.
SNACKISEN

HH3HOneHForHYou är startsnabb och man 
siktar på spets. Barfota runt om nu. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH3HOneHForHYou har öppnat snabb i Fin-
land och får gälla som spetsfavorit. Skulle 
det strula för honom är det öppet.

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
 H7HTycoonHConwayHHall/SteenHJuulH 29H
HH2HOthelloHVictory/PeterHUntersteinerH 22
  3 Alkalizer Am/Johnny Takter 6
  5 Olympic Kronos/Adrian Kolgjini 14
  1 Triton Neergård/Jeppe Juel 4
  8 Comanche Moon/Bernardo Grosso 17
  6 Rajah Press/Christoffer Eriksson 6  
  4 Mr Pellegrino/Håkan B Johansson 2

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
 H9HStoneisleHOcean/TomiHHaapioH 56  
  3 Linda’s Girl/Oskar Kylin Blom 10
   1 Must Have/Pierre Nyström 15
  5 Dealwithakiss/Claes Sjöström 6
11 Quite Nice/Per Lennartsson 7
  4 Tro Lo Lo/Erik Adielsson 2
  8 Cikoria Frazer/Tobias J Gustafsson 0
  2 Carja/Jorma Kontio 2
  6 Sundsvik Mayday/Kaj Widell 1  
  7 Pastell Tilly/Peter G Norman 0
10 Sundsholms Fatima/Malin Friman 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
 HH2HPowderfinger/PeterHUntersteinerH 16
HH5HNolimitjimmit/ConradHLugauerH 52
HH7HPeakster/BjörnHGoopH 16
  1 The Muffin Man/Christoffer Eriksson 6
  9 Rodick Broline/Johnny Takter 5
  4 Esteban S.T./Sören Boel 1
  3 Ben G.T./Kim Eriksson 1
  8 Medium/Thomas Uhrberg 1
  6 Vital/Jeppe Juel 1
11 Cooling Break O.O./Stefan Persson 0
10 Mucho Flax/Peter Ingves 1
12 Gullabo Däck Bling/Stefan Söderkvist 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH8HMaximusHM.M./UlfHOhlssonH 8
HH6HArrasHCando/ErikHAdielssonH 18
11HCharlockHWiking/MagnusHJakobssonH 29
HH3HOneHForHYou/TomiHHaapioH 11
   5 Macelleria/Örjan Kihlström 19
  9 Pomeroll Am/Kenneth Haugstad 3
  7 Ivan Pavlov A.T./Per Lennartsson 3
12 O.M.Easton/Micael Lindblom 3
  4 Fighter Marke/Ulf Eriksson 3
  2 Scotch Brodde/Torbjörn Jansson 2
10 My Angel Laday/Claes Sjöström 1
  1 Jas S.S./Per-Olof Svantesson 1

JAG VILL VARNA FØR  EN MAXAD MAXIMUS
V86 XPRESS I SISTA MINUTEN  MED JONAS NOREEN
• ANALYS & TIPS INFØR KVÆLLENS TÆVLINGAR P˚ JÆGERSRO OCH SOLVALLA

Senaste nytt på Twitter!
@JonasNoreen

JONAS 
NOREEN
Travexpert,H
flerfaldigH
vinnareHavH
tipsliganHpåH
hemmabananH
Solvalla.

11 ESPRIT 
SISU
MycketHbraH
senastHiHenHtuffH
V75-final.HFelfriH
räknarHjagHmedH
attHhanHrundarH
allaHiHV86-6.HHHH
EnHsundHspik.

9 STONEISLE 
OCEAN
GårHnerHiHklassH
jämförtHmedH
senast.HKanH
vinnaHbådeHpåH
styrkaHochH
speed.HHästenH
attHslåHiHV86-2.

8 MAXIMUS 
M.M.
JobbigtHlägeH
överHenHkortH
distans,HmenHärH
kapabelHochHnuH
vankasHspän-
nandeHänd-
ringarHiHV86-4.

12 LEADER 
BRODDE
DugerHgottHiHsinH
klass.HOchHkörH
täthästarnaHpåH
iHbraHfartHkanH
minHluringH
kommaHsnabbtH
långtHutHiH
V86-8.

8 COMANCHE 
MOON
OväntatHhårtH
speladHpåH
förhandHiHV86-1.H
BehöverHnogHenH
helHdelHturHförH
attHvinna.HInteH
spelvärd.

11 CHAR-
LOCK WIKING
ÄrHenHkapabelH
hästHmenHspåretH
samtHpausenH
görHattHdetHinteH
ärHnågonHgivenH
vinnareHallsHiH
V86-4.HGardera.

2 TROLIGA P˚ 
V86 I KVÆLL

2 ROLIGA P˚ 
V86 I KVÆLL

2 AVSLAG P˚ 
V86 I KVÆLL

O HETASTE INTERVJUERNA INFØR V86 XPRESS I KVÆLL

”Snabbare 
med skor”

”Väldigt bra 
i jobben”


