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1 Dekadent K., Jeppe Juel 
– Godkänd i år utan att glänsa helt. Perfekt läge 
nu och vi får väl i första hand hoppas på lite fina 
pengar med tanke på läget. Jag tror inte att vi 
ändrar något och han ska ses som ett platsbud 
över en fin distans, säger Steen Juul.

2 Crown Wood, Kim Eriksson 
– Han har ingen rolig rad och vi startar mest för 
att det är hemmaplan. Det blir inga större 
ändringar men lite annat träningsupplägg. Han 
kommer att köras snällt för att kanske ha lättare 
att sköta sig då. Han möter ovanligt bra hästar 
för att vara en onsdag och jag måste ligga lågt, 
säger Tomas Malmqvist. 

3 Babymoney, Ken Ecce 
– Det är en häst som är orutinerad ännu och 
springer väl mest med i loppen får man säga. 
Distansen är ett plus och han är ganska bra från 
början. Vi hade ändrat balansen senast och det 
föll väl ut, vi kör likadant nu. Det är en lätt sko 
fram med öppen tå. Han får säkert svårt att 
vinna men kan ta fina pengar, tror Ken Ecce.

8 Ulriika Highness, Stefan Söderkvist 
– Hon hoppade på samma ställe senast och det 
kanske var något störde på banan. Formen är på 
gång annars men hon har inte provat distansen, 
men jag tror att det ska gå bra. Vi möter tuffa 
hästar nu och det är väl främst pengar som 
gäller. Vi får se banan vad gäller balans men det 
kan bli skor på nu. Vanlig vagn och huvudlag 
avgörs av värmningen, säger Lars Brindeborg.

12 Toddler, Marc Elias 
– han är härdad i V75 och går bra hela raden, 
det gjorde han även senast när han inte vann. 
Jag tror att han har slagit ett världsrekord över 
distansen förut så han klarar den. Vi får se om 
det blir någon ändring så att han håller sig lugn 
nu och jag tycker att han ska räknas. Hoppas på 
en bra start från det här läget, säger Markus 
Waldmüller i stallet.

13 Gute Band, Peter Untersteiner 
– Gute Band är jämn och säker och jag tror att 
han kommer göra ett vettigt lopp om det inte 
strular under vägen för mycket. Han får smyga 
med den här gången och se vad som bjuds till 
slut, säger Johan Untersteiner.

14 Bandit Brick, Steen Juul 
– Galopperade senast men han är normalt sett 
travsäker och jag tror att formen är fin, det 
verkar så i alla fall. Distansen borde nästan 
vara ett plus då han gått bra över den tidigare. 
Svårt läge nu på onsdag men stämmer det för 
oss under vägen ska han duga en bra bit, vi vet 
ju vad han kan den här hästen och med honom 
är man aldrig slagen. Inga ändringar till detta, 
säger Steen Juul.

1 Djorkaeff Sisu, Erik Adielsson 
– Han har bra form men galopperade senast 
eftersom det blev ryckigt kört. Han var inte trött 
vid det tillfället. Han är inte snabb ut men har 
lärt sig öppna allt bättre. Med stolpe in behöver 
han inte vara borta men det var några tuffa 
emot. Vi kommer inte att ändra något, säger 
Svante Båth.

2 Auto Relight, Stefan Melander 
– Auto Relight har bara vunnit ett lopp i sitt liv, 
men ni vet att jag inte tycker att han är oärlig 
ändå. Tuffa motståndare nu men kan nog sitta 
där vid tillfälle. Barfota och så kanske 
skygglappar, säger Stefan Melander.

3 Cargo Door, André Eklundh 
– Cargo Door var sämre senast utan att vi vet 
varför, han fick med skor och jag vet inte om det 
spelade in. Han kommer att gå barfota den här 
gången och gynnas av distansen. Vi har siktat 
lite mot det här loppet så jag hoppas och tror att 
han ska prestera bra. Annars helstängt och 
jänkarvagn igen, säger Sofia Aronsson.

4 Divine, Jorma Kontio 
– Vi var väldigt nöjda med comebacken, hon gick 
bra i skymundan. Hon sköt till bra och vi var 
nöjda. Hon borde gå framår väldigt mycket för 
hon var inte vässad inför comebacken. Distan-
sen tror jag inte är några bekymmer, hon är 
duktig på att hålla farten och bra på att slappna 
av. Motståndet ser överkomligt ut. Vi kör som 
senast, skor och helstängt, säger Kai P Jussila.

5 Thelma de Glatigne, Örjan Kihlström 
– Hon blev förkyld efter loppet senast och det 
kan ha förklarat insatsen. Hon känns finns nu 
och jag tror på en bra insats. Jag inbillar mig att 
distansen kanske inte är hennes favorit, men vi 
får se. Jag tror att vi tar av alla skor den här 
gången. Ett rygglopp är nog att föredra, men nu 
är det inte jag som kör. Hon ska väl räknas, 
hoppas Anna-Karin Rundqvist.

9 Pikachu Face, Torbjörn Jansson 
– Han var ju ute i en hård V75.final senast och 
jag tycker att han skötte sig bra ändå, han hade 
fått pausa inför den starten. Borde gå framåt 
med det senaste loppet i kroppen, allt tyder på 
det. Det är ett öppet lopp men enklare emot än 
senast. Vi kör med skorna på nu, har lite 
känsliga hovar. Han ska kunna vara med långt 
framme, säger Jakob Croon.

12 Leader Brodde, Mattias Djuse 
– Han var väldigt fin senast och känns fortsatt 
bra. Synd på läget annars var det ett spännande 
lopp för honom. Jag kör helst inte för offensivt 
utan hoppas på tempo och bra ryggar. Han 
kommer att gå som på slutet och man ska inte 
räkna bort honom helt, menar Mattias Djuse.

2 Vincent Chase, Örjan Kihlström 
– Han är inte att lita på riktigt, men inte så tokig 
och kan vara en outsider från bra spår, är i 
ordning för dagen. Vi kör med skor och öppet 
huvudlag, säger Stefan Melander.

6 You To Neat, Jorma Kontio 
– Han var inte bra senast, hann var bara seg och 
tråkig hela vägen. Vi har inte funnit någon 
anledning till det och han känns fin efter det. 
Hoppas och tror att han hade en dåliga dag bara. 
Han har gått bra i spets i annan regi och vi har 
ett spännande läge. Jag kommer att väcka upp 
honom i intervaller några dagar före start. Han 
går barfota och så utan boots nu, sedan troligen 
helstängt huvudlag som ändring, säger Markus 
B Svedberg.

7 Dreamlady Glatigne, Emilia Leo 
– Jag tycker att hon känns väldigt fin och börjar 
närma sig formen med några lopp i kroppen. Hon 
fick ett snällt lopp senast och även om det var 
billigt såg hästen bättre ut. Hon kan säkert 
öppna ganska bra härifrån. Det var några tuffa 
på tillägg men min kan säkert vara med en bit 
fram. Vi kör som senast. Säger Anna-Karin 
Rundqvist.

8 So Gå Ikaros, Claes Sjöström 
– Det finns inget nytt direkt att berätta, han 
känns pigg och fin för dagen. Loppet ser 
intressant ut för vår del. Förra loppet vi var ute 
på Solvalla kändes tuffare men det är ett par bra 
emot även nu, så klart. Han är en av tre, fyra 
som kan vinna som jag ser det. Barfota bak, 
jänkarvagn samt open eye på nytt, meddelar 
Greger Hägglund.

9 Dennis de Castella, Torbjörn Jansson 
– Han missade en start nyligen och det var bara 
en lättare grej, vi valde att stå över den starten. 
Han har gått ett jobb inne på Solvalla och är 
normalt förberedd inför kvällen. Han är ju stark 
och rejäl men det kan fattas lite ändå. Han 
kommer att gå som senast och kan säkert vara 
långt framme, tror Ulrika Wällstedt.

11 Esprit Sisu, Erik Adielsson 
– Han har varit bra hela tiden och de gånger 
det inte fungerat har det varit mitt fel som 
provat nya saker. Håller han den standarden 
han visade senast, då han var mycket bra, så 
räcker det långt igen och det är min bästa 
chans på V86. Spåret är alltid lite lurigt för en 
Ready Cash:are men vi behöver inte ha 
bråttom. Ingen ändring, säger Svante Båth.

12 Rigel Face, Ulf Ohlsson 
– Han känns ruskigt fin i jobben, men vi ligger 
väldigt lågt i första starten efter lång vila. Han 
kommer att gå med skorna på och så ett öppet 
huvudlag, säger Stefan Melander.

1 Twin Peaks, Ken Ecce 
– Hon håller rätt fin form och senast hade hon 
krafter kvar. Hon öppnar snabbt från start men 
jag tror väl att det bästa vore ett rygglopp, hon 
springer med bra i loppen men avgör inte själv så 
ofta vilket statistiken även säger. Hon kommer 
att gå maximerad med barfota fram, jänkarvagn 
och ett norskt huvudlag. Platschans hoppas jag 
att det ska vara med tanke på spåret i kväll, 
säger Ken Ecce. 

2 Absolut Gehör, Peter Ingves 
– Har för en gångs skull fått 
ett bra startspår så det 
är spännande så klart. 
Det blir första starten 
med helstängt 
huvudlag i min regi och det 
blir intressant. Hästen kan öppna ganska bra. 
Jänkarvagn, helstängt huvudlag och barfota, 
säger Peter Untersteiner.

3 Stonewashd Diamant, Peter Untersteiner 
– Stonewashd Diamant har varit fin på sistone 
och jag tror på en god insats. Hon är säkert 
tuffaste hästen häst-mot-häst, men hon är inte 
startsnabb och kan hamna på vingel. Jag räknar 
med en god insats. Vanlig vagn, helstängt 
huvudlag och barfota, säger Peter Untersteiner.

4 Tour Knight, Henriette Larsen 
– Tour Knight kändes väldigt fin senast men det 
blev fel i loppet. Jag tror att hon har bra form 
och det akn säkert bli fina pengar. Jänkarvagn, 
norskt huvudlag och barfota, säger Peter 
Untersteiner.

5 Come And Dream, Christoffer Eriksson 
– Come And Dream håller bra form, det blev fel 
senast då hon låg på för mycket. Hon har jobbat 
på bra och det är passande förutsättningar som 
hon gillar normalt sett. Nu vet jag inte vad hon 
möter men tycker mig ha en bra häst för klassen. 
Det finns hovar att köra barfota på nytt, så ingen 
ändring, säger Tomas Malmqvist

7 Pompano Euphoria, Kim Eriksson 
– Hon fick stryk av en bättre häst senast, Diva 
Deo var för bra. Min har kommit igång bra efter 
ett uppehåll och blir allt bättre för varje lopp. 
Hon har ett svårt läge men är snabb ut, det 
visade hon senast men det taktiska får vi se på 
onsdag. V kör utan skor vid fin bana, säger Sofia 
Aronsson.

8 Liza With a Z., Olof Thorson 
– Hon känns ungefär som vanlig. Hästen kändes 
fortsatt fin i värmningen inför senast i alla fall. 
Det var synd på läget och det kommer att krävas 
en hel del tur från det här spåret. Jag hoppas på 
en bra insats och kommer inte att ändra något, 
meddelar Olof Thorson.

 WTIDSRANKEN: 14,0: 12 Toddler. 14,7: 10 Cash-
back Pellini, 11 Partizan Face. 15,6: 13 Gute Band.  
15,7: 6 Global Strategy. 15,9: 8 Ulriika Highness.

 WTIDSRANKEN: 13,9: 7 Mellby Ess. 14,2: 9 Pikachu 
Face, 11 Mr Dream Coktail. 14,5: 1 Djorkaeff Sisu, 
5 Thelma de Glatigne. 14,6: 2 Auto Relight.

 WTIDSRANKEN: 12,9: 11 Esprit Sisu. 13,9: 8 So Gå 
Ikaros. 14,4: 9 Dennis de Castella. 14,9: 1 Vespertilio Jet. 
15,2: 10 This Is Alex. 15.3: 6 You To Neat.

 WTIDSRANKEN: 12,2: 8 Liza With a Z.  
12,3: 2 Absolut Gehör, 3 Stonewashd Diamant.  
12,6: 10 Trophygirl. 13,3: 7 Pompano Euphoria.

 V86-5 1 640 meter, auto

MIN VINNARE
HH2HAbsolutHGehör känns som det givna 

draget efter spårlottningen. Det här är en 
häst som ofta haft svåra lägen men det 
”luktar” det spets lång väg nu. Helstängt 
huvudlag på för att bli ännu vassare och 
det är helt klart hästen att slå från tät.
FAVORITEN

HH3HStonewashdHDiamant skötte sig klart 
godkänt i Berlin senast. Var vass vid 
Solvalla-seger gången före och på rätt dag 
är hon duktig. Men hon blandar och ger en 
del och eftersom det kan bli en jobbig resa 
väljer jag att tippa emot.
UTMANAREN

 HLurigt bakom de mest spelade, men 
i grunden är 5HComeHAndHDream snabb. 
Stämmer det med rätt resa är hon speedig.
BORTGLØMD

HH1HTwinHPeaks har läge för rygg ledaren.
SNACKISEN

HH4HTourHKnight har lopp i kroppen. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HTwinHPeaks är snabb i benen men 
borde vara nöjd med en bra rygg. Jag är då 
inne på att 2HAbsolutHGehör kan får överta 
och sedan vore det ju oerhört märkligt om 
stallkamraten 3HStonewashdHDiamant i sin 
tur kommer till tät. Det bara måste bli svar.

V86-6 2 140 meter, volt

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH11HEspritHSisu blir bara bättre och 

bättre. Klart att det inte är optimalt med 
tillägg men med tanke på det han visat på 
slutet borde han bli svår att stå emot för 
övriga. Senast var han jätteduktig trea i en 
stentuff V75-final som en viss Laskari 
vann. HållerHSvanteHBåths häst ordning på 
benen från start ska det vara en mycket 
god segermöjlighet. En sund spik.
UTMANAREN

HH6HYouHToHNeatHhar ett perfekt läge och 
borde hitta till ledningen. Därifrån har han 
gått bra förut. Mer vässad + helstängt nu.
BORTGLØMD

HH12HRigelHFace är verkligen kapabel nog 
att utmana, men är svårbedömd med tanke 
på alla galopper och tävlingsuppehållet. 
Fungerar han så kan det bli match.
SNACKISEN

HH8HSoHGåHIkaros är väldigt snabb i spurten 
om han får sitt perfekta lopp. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH6HYouHToHNeat har det inre springspåret 
och har god chans att hitta till front. 
Hästen har visat sig trivas där tidigare och 
lär knappast släppa till någon på start.

V86-7 3 140 meter, volt

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH14HBanditHBrick är en segermaskin. Minst 

sagt. Eller vad sägs om 30 segrar på 36 
starter. Nu galopperade han förvisso senast 
men det är normalt sett en travsäker häst 
som klarar lång distans. Banditen är både 
snabb och stark och det är klart att han har 
vettig chans att vinna. Igen.
UTMANAREN

HH12HToddler har gjort det riktigt bra länge 
nu. Ganska spännande läge om kusken 
kan ladda och ett offensivt upplägg kan 
inte uteslutas. Toddler hanterar även den 
här distansen och ska kunna utmana.
BORTGLØMD

HH7HSurpriseHPower är ofta underskattad 
av spelarna. Gillar förutsättningarna.
SNACKISEN

HH10HCashbackHPellini är bra, formen nu? 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HLurigt och loppet avgörs troligen inte 
den första biten. 1HDekadentHK. öppnar 
ganska bra och kanske kan svara ut 
springspårets 6HGlobalHStrategy. Kanske 
kommer 12HToddler tidigt vid lyckad start?

V86-8 2 640 meter, auto

MIN VINNARE
 HEn svårlöst V86-avslutning men kanske 

kanH2HAutoHRelight vara draget. Har jag läst 
loppet rätt finns chans att komma till 
ledningen efter en bit. Intressant då.
FAVORITEN

HH5HThelmaHdeHGlatigne tävlade inte på 
topp senast och blev sjuk efter den star-
ten. Tränar nu på bra men det känns ändå 
lite svårbedömt. Tar ledningen om kusken 
vill men nu kanske det blir rygglopp med 
tanke på distansen? Barfota runt om i dag.
UTMANAREN

HH1HDjorkaeffHSisu ser formstark ut just nu 
men behöver tur då han normalt sett inte 
kan hålla upp ledningen. Räknas vid fritt.
BORTGLØMD

HH12HLeaderHBrodde duger gott i klassen.
SNACKISEN

HH3HCargoHDoor är stark. Nu utan skor. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH5HThelmaHdeHGlatigne är riktigt kvick men 
med tanke på prestationerna på slutet och 
distansen skulle det förvåna om man väljer 
att svara. 2HAutoHRelight trivs i spets och 
gör ett försök att komma först i andraske-
det. Fler med spår en bit ut kan öppna.

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
  2HAbsolutHGehör/PeterHIngvesH 27
   3 Stonewashd Diamant/Peter Untersteiner 54
  5 Come And Dream/Christoffer Eriksson 5
  1 Twin Peaks/Ken Ecce 2
  4 Tour Knight/Henriette Larsen 6
  6 Foxy Brown/Markus Niklasson 2
  7 Pompano Euphoria/Kim Eriksson 2
  9 Lonely Star/Fredrik Berg 1
  8 Liza With a Z./Olof Thorson 1
10 Trophygirl/John Köhler 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
11HEspritHSisu/ErikHAdielssonH 68
 12 Rigel Face/Ulf Ohlsson 5
  6 You To Neat/Jorma Kontio 10
  8 So Gå Ikaros/Claes Sjöström 7
  2 Vincent Chase/Örjan Kihlström 4
  9 Dennis de Castella/Torbjörn Jansson 3
  4 Captain Knas/Anders Eriksson 2
  1 Vespertilio Jet/Ulf Eriksson 1
  7 Dreamlady Glatigne/Emilia Leo 0
  3 Iller Tooma/Kenneth Haugstad 0
  5 Imakeyouproud/Pierre Nyström 0
10 This Is Alex/Kaj Widell 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
14HBanditHBrick/SteenHJuulH 42
12 Toddler/Marc Elias 22
10 Cashback Pellini/Christoffer Eriksson 14
  7 Surprise Power/Peter Zadel 2
  4 Uncle di Poggio/Björn Goop 5
11 Partizan Face/Adrian Kolgjini 4
13 Gute Band/Peter Untersteiner 5
  6 Global Strategy/Nicolaj Andersen 1
  2 Crown Wood/Kim Eriksson 1
  5 Uddens Index/Peter Ingves 2
  8 Ulrika Highness/Stefan Söderkvist 1
  9 Mr Jäger/Stefan Persson 1
   1 Dekadent K./Jeppe Juel 0
  3 Babymoney/Ken Ecce 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH2HAutoHRelight/StefanHMelanderH 15
12HLeaderHBrodde/MattiasHDjuseH 9
HHH1HDjorkaeffHSisu/ErikHAdielssonH 20
HH5HThelmaHdeHGlatigne/ÖrjanHKihlströmH 21
  4 Divine/Jorma Kontio 13
  3 Cargo Door/André Eklundh 6
  7 Mellby Ess/Petter Lundberg 6
  9 Pikachu Face/Torbjörn Jansson 2
  6 Quick Crown/Anders Eriksson 3
11 Mr Dream Coktail/Kenneth Haugstad 3
10 Give Me Ten/Malin Friman 1
  8 Hazelhen Hermes/Tomi Haapio 1

JAG VILL VARNA FØR  EN MAXAD MAXIMUS

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

”Nu med ett 
helstängt”
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•V86-REDAK-
TIONENSH
STORA
• Andelar per 
system: 25. 
• Andelspris: 
500 kronor.

•V86-REDAK-
TIONENSH
LILLA
• Andelar per 
system: 25.
• Andelspris: 
50 kronor. 

•V86-REDAK-
TIONENSH
CHANS
• Andelar per 
system: 20. 
• Andelspris: 
200 kronor.

•LIVE-SYSTE-
METHV86
• Andelar per 
system: 50. 
• Andelspris: 
150 kronor.

H•V86HH
ESKILH&H
UNTER-H
STEINERS
• Andelar per 
system: 25. 
• Andelspris: 
50 kronor.

H•V86HH
ESKILHH
HELLBERG
• Andelar per 
system: 25. 
• Andelspris: 
250 kronor.
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