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2 Elektra, Hans-Owe Sundberg 
– Hon gick lite förbättrat senast, jag tycker att 
hon spurtade rätt så hyggligt i skymundan där. 
Känns ganska så pigg men jag tycker att det ser 
lite tufft ut för henne att vinna. Jag hoppas att 
hon kan komma till och få ett vettigt lopp så får 
vi se hur långt det räcker. Det kan bli skor bak på 
henne, men jag har inte bestämt ännu, meddelar 
Hans-Owe Sundberg. 

3 Xylona G.T., Per Lennartsson 
– Det är okej med hästen tycker jag, hon hänger 
med och tjänar lite slantar men har lite svårt att 
få fram det lilla extra. Vi får väl se, vi hoppas på 
ett snällt lopp men hon känns inte som någon 
het segerchans. Jag hoppas att hon rycker upp 
sig lite grann, för det finns i henne. Hon har gått 
med och utan skor och det händer inte så stor 
skillnad, det hänger på hur hovarna ser ut och 
det vet jag inte just nu. Men kan hon så kommer 
hon att gå barfota, säger Per Lennartsson. 

4 Heylow, Ulf Ohlsson 
– Har väl kanske inte haft den där kanonformen 
på slutet ändå. Men hon är stark och rejäl i 
grunden och kan vara en outsider om det blir rätt 
kört för oss. Hon klarar även medeldistans bra 
och ska väl med på fyra, menar Ulf Ohlsson.

6 Orkidee Skift, Svante Ericsson 
– Hon har haft svårt att hitta formen, inte tävlat 
på topp på slutet. Nu 
känns det som om 
formen sitter där i 
jobben i alla fall. Jag 
laddar iväg en bit och 
hon går ju bra i spets… Hon ska gå barfota runt 
om nu, det blir intressant att testa. Hon kommer 
att gå med helstängt igen och samma vagn, 
säger Svante Ericsson.

11 Mellby Exotic, Örjan Kihlström 
– Hästen har lite sämre rad än vad formen är 
och har gått bra men har råkat ut för dåliga spår 
hela tiden. Det kan vara en liten luring i den här 
omgången. Jag tror inte att vi kommer att ändra 
på något, säger Roger Walmann. 

12 Linda’s Girl, Oskar Kylin-Blom 
– På Visbytravet var hon grymt fin och det var 
roligt att hon fick gå i ledningen för en gångs 
skull. Senast var jag optimistiskt på förhand 
men allting blev ju bara fel när startlistan kom 
och vi fick spår 8. Hon går bäst i ledningen 
eller i dödens och växer en klass när hon är 
med där framme direkt. När jag får chansen 
kommer jag att söka mig framåt. Det är bra 
hästar med men hon borde ha lite respekt med 
sig med tanke på hennes prestationer och jag 
tror naturligtvis på jättebra chans med henne. 
Det blir skor runt om, säger Oskar Kylin-Blom.

1 Mellby Glorious, Björn Goop 
–  Allt verkar bara bra, hästen har tagit två raka 
segrar sen debuten och allt verkar bara bra med 
henne i träningen efteråt och det känns som att 
hon har utvecklats lite för varje start. Det enda 
frågetecknet är hur hon kan öppna bakom bilen, 
hon möter även tuffa hästar men normalt sett 
ska hon kunna vara bland de tre, tror Anton 
Sverre i stallet.

2 Ti Punch Broline, Örjan Kihlström 
– Hästen tränar bra inför den här starten och jag 
är nöjd. Vi kommer inte att göra några ändringar 
på henne inför denna uppgift som jag vet om just 
nu. Svårt att bedöma motståndet i det här 
loppet, säger Roger Walmann. 

3 Xanthis Delicious, Peter G Norman 
– Det verkar bra med henne, hon hoppade från 
start sist från spår två, hon var inte ens nära att 
gå iväg. Men hon har gått fint tidigare och jag 
tror att hon kommer att göra ett bra lopp igen, 
hon har även fått ett fint läge bakom bilen. Vi 
hoppas på en till fin insats och att hon kan vara 
med och tjäna en fin peng igen. Där blir det 
barfota runtom den här gången, det beror lite på 
banunderlaget, säger Peter G Norman. 

4 Flair Delice, Erik Adielsson 
– Var ute i ett tufft gäng senast och gjorde det 
bra där. Hon utvecklas stadigt och jag tror på en 
ny fin insats här. Motståndet är tufft den här 
gången också men en plats tycker jag ändå 
ligger inom räckhåll. Det blir rycktussar för 
första gången, inga andra ändringar, skor runt 
om, säger Svante Båth.

5 Fairytail Mearas, Peter Untersteiner 
– Fairytail Mearas har gjort tre bra lopp och 
höll farten starkt utvändigt ledaren senast. 
Hon känns fin i jobben. Till den här starten blir 
det vanlig vagn. Fairytail Mearas tävlade i 
jänkarvagn senast, säger Peter Untersteiner.

6 Intake, Jörgen S Eriksson 
– Slog sig på ett knä senast och jag återgår till 
skor runt om nu. Har kört med jänkarvagn i två 
lopp men det blir vanlig nu. Hon har fart att slå 
många om allt stämmer så lite skrällchans 
hoppas jag på vid bra tempo, säger Jörgen S 
Eriksson.

7 Adorable Lady, Pasi Aikio 
– Hon har tagit förra loppet bra och allt känns 
väl. Men hon har lite problem när det går som 
fortast i loppen. Vi provar att ta av henne 
framskorna nu för att det ska bli bättre, för att 
hon ska kunna växa tempo lite smidigare. Hon är 
stark och rejäl och har inte varit trött efter lopp 
någon gång. Vi får se tempot efter hur vi kör, det 
går inte att lägga upp någon taktik före loppen, 
säger Pasi Aikio.

1 Selma Töll, Oskar Kylin-Blom 
– Selma Töll fick ett passande läge men 
det  hade vi väntat oss redan vid anmälningen. 
Selma är snabb ut och jag räknar med spets eller 
rygg ledaren. Kanske inte vinner mot så här bra 
hästar men hon kan vara trea, fyra, säger Oskar 
Kylin-Blom.

4 Emmylou Love, Nicklas Westerholm 
– Vi kommer att ändra litegrann i utrustningen 
där gången, det blir skor bak och sedan byter vi 
något bett på henne. Allt verkar bra med hästen 
här hemma och jag tycker att hon ska vara med 
där en bit fram i loppet, det tycker jag, säger 
Kevin Svedlund i stallet. 

5 Kiara Sånna, Ulf Ohlsson 
– Känns lite bättre än raden 
och det kan vara en 
luring att passa. Vi 
har ett bra läge och 
jag hoppas att det 
klaffar för oss. Tycker 
att hon ska ses som en outsider trots en del bra 
hästar emot, menar Ulf Ohlsson.

8 Sigel Doc, Hans-Owe Sundberg 
– Hon känns bra igen, hon var loj sista starten 
så då pausade vi lite och lät henne träna på här 
hemma istället. Hon känns som hon ska nu och 
verkar pigg men det fattas väl lite nu och det går 
ju fort den här tiden. Så hon kommer säkert att 
behöva något lopp i kroppen för att komma 
igång. Vi försöker att ge henne ett snällt lopp 
därifrån. Vi kommer inte att göra några änd-
ringar, säger Hans-Owe Sundberg. 

9 Follow Me Sisu, Mattias Djuse 
–  Hon tränar fint och gick bra sist, men hon 
började vingla och bromsa när hon blev utan 
rygg i sista sväng och galopperade tack vare det. 
Nu blir det bättre med ett bakspår och lopp i 
ryggar så vi får köra på chans och se om hon 
kan springa lite över upploppet den här gången 
då. Tanken är att köra barfota fram som senast, 
säger Mattias Djuse. 

10 Xanthis Amber, Jörgen S Eriksson 
– Xanthis Amber var sämre senast men hade 
varit ute mycket och fått mycket grönt i sig. Har 
utvecklats en del i år och jag är nöjd med henne. 
Hon möter bra hästar, hon vann Lunchlopp näst 
senast. Fyra, femma är rimligt men jag tar gärna 
bättre om vi kan komma till i loppet, säger 
Jörgen S. Eriksson.

13 Absolut Gehör, Peter Untersteiner 
– Absolut Gehör förlorade för första gången 
i min regi senast men avslutade starkt från en 
position långt ned i kön. Hon har svårt läge 
igen men ska räknas med chans, säger Peter 
Untersteiner.

1 Sliding Home, Jennifer Tillman 
– Han har gått bra de sista 3-4 loppen. Det är bara 
positivet kring formen känns det som, han kommer 
inte att kunna utnyttja innerspåret för att behålla 
ledningen tror jag inte. Skulle han hamna där vore 
det kul att pröva ledningen dock. Han kommer att 
gå barfota fram, det är ett lopp med sex hästar och 
han är rätt beroende av hårt tempo. Det är 
svårbedömt ibland med små fält men skulle han 
vara med i främre träffen så är vi inte förvånade för 
att formen är där den ska, säger Per K Eriksson. 

2 Test Drive, Jorma Kontio 
– Han känns riktigt på gång och hade krafter 
kvar senast. Han är bra i grunden och kan få bra 
utdelning så småningom. Svårt vinna nu men kan 
vara tvåa-trea. Halvstängt huvudlag och eventu-
ellt barfota runt om, meddelar Stefan Melander.

3 Ubertino Grif, Alessandro Gocciadoro 
– Han gjorde ett bra lopp senaste starten, han 
kommer att kunna göra en väldigt bra prestation 
även den här gången. Han kommer att tävla som 
han gjorde senast i Jarlsberg, säger Sinhead 
Gocciadoro.

4 Love Matters, Örjan Kihlström 
– Hästen var ruggigt fin i onsdags och hade 
varit till veterinären innan den starten så det 
hade gått lite längre mellan de loppen också, 
men han var väldigt fin nu i alla fall. Vi fick lite 
utdelning och nya poäng, då målet är jubi-
leumspokalen så behöver poängen dit bli lite 
flera, så det här var ett passande lopp för 
honom. Han har tagit loppet bra så vi hoppas 
på en ny bra insats så får vi se hur långt det 
räcker. Han kommer inte att vara sämre i alla 
fall och det blir inga större förändringar på 
honom och han borde ha fötter att tävla 
barfota igen, säger Per Pergenius. 

5 Dupree, Per Lennartsson 
– Han sköter träningen fint och har ganska bra 
form. Svårt vinna och vi är nöjda om han är 
trea-fyra. Barfota runt om och eventuellt 
skygglappar, säger Stefan Melander.

6 Sir Q.C., Ulf Ohlsson 
– Han har riktigt bra form och är urstark. Som 
för våra andra hästar blir det dock svårt att rå på 
Daniel Redéns häst Love Matters. Skor och 
skyglappar med hål i, meddelar Stefan Melander.

 WTIDSRANKEN:  13,8: 12 Linda’s Girl.                      
14,2: 11 Mellby Exotic. 14,5: 2 Elektra, 6 Orkidee Skift. 
14,9: 9 Windy Cindy.

 WTIDSRANKEN: 14,7: 5 Fairytail Mearas.              
15,2: 6 Intake. 15,4: 9 Up North. 15,9: 4 Flair Delice. 
16,0: 2 Ti Punch Broline.

 WTIDSRANKEN: 13,8: 13 Absolut Gehör.  
14,2: 14 Must Have. 14,3: 11 Moon’s Black Lady.  
14,7: 5 Kiara Sånna. 14,7: 15 Elita Memphis.

 WTIDSRANKEN:  
10,6: 4 Love Matters. 12,2: 6 Sir Q.C, 1 Sliding Home. 
12,6: 2 Test Drive.

 V86-1 2 140 meter, auto

MIN VINNARE/ FAVORITEN
HH4HLoveHMatters visade kanonform i 

onsdags och allt tyder på samma starka 
insats igen. Segerstimmet kan vara på 
gång och andra årssegern kommer snabbt. 
Love Matters blir mycket svårslagen i 
V86-inledningen.
UTMANAREN

HH3HUbertinoHGrif gjorde en stark debut på 
nordisk mark då han gästade Jarlsbergs 
stora travweekend nyligen. Stark tvåa 
bakom Coktail Fortuna då men nu stöter 
han på ännu värre motstånd så en nya tvåa 
måste ses som maximalt.
BORTGLØMDA

HH2HTestHDrive var riktigt bra då han gick 
med invändigt bakom en finfin Muscle 
Hustle som fyra senast. Händer det 
favoriten något kommer han hugga snabbt.

HH1HSlidingHHome blir allt bättre. Kommer 
slå till så det ryker när man minst anar.
SNACKISEN

HH4HLoveHMatters vecka, vecka-start kan 
alltid pratas upp och analyseras men jag 
har inga negativa känslor. Redén stall går 
som tåget och det här skall vara i det 
närmaste klart. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH4HLoveHMatters körs offensivt och alla 
har respekt för hans tidiga framfart. Repris 
av tidig ledning som på Visby känns 
mycket troligt.

V86-2 2 140 meter, auto

MIN VINNARE/ FAVORITEN
HH13HAbsolutHGehörHhar varit riktiga bra i 

sista starterna. Hon fick nöja sig med ett 
tredjepris senast men hennes 1.10 sista 
800 gav bra besked på formbarometern. 
Svårt läge igen men hon är närmast 
specialist på detta nu. Rätt favorit!
UTMANAREN

HH15HElitaHMemphisHriktigt bra i ny regi 
sista två starterna. Hon flög fram som trea 
efter ett läge i kön senast i loppet Gloria 
Band vann. Med rätta ryggarna fram till 
sista kurvan kan en seger komma nu.
BORTGLØMD

HH14HMustHHave har två segrar på elva 
starter med Pierre Nyström i sulkyn. Bra 
spurtare. Är på väg uppåt med tätare starter 
så man kan tänka på henne tidigt.
SNACKISEN

HH4HEmmylouHLove blir allt bättre och slår 
snart till. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HSelmaHTöll eller 5 KiaraHSånna men 
båda släpper för att orka att platsstrida.

V86-3 2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH5HFairytailHMearas är riktigt bra. Hon går 

ned i klass nu. Dödens på en sådan som 
Musique d’Inverne senast var en för stor 
bit att svälja. Lättare nu och hon kommer 
att bli svårslagen.
UTMANAREN

HH1HMellbyHGlorious är obesegrad i sina två 
starter men det är tuffare emot denna 
gång. Hon har visat på 1.17-talet hittills 
men nu krävs det kanske tre sekunder 
snabbare om hon skall behålla statistiken. 
Därför hamnar andrefavoriten som första 
reserv denna gång.
BORTGLØMD

HH6HIntake om du garderar favoriten brett. 
1.13-tid senast trots att hon sprang och 
slog sig på framknä och inte var körbar. 
Mera säkerhetsbalans med skor runt om 
och vanlig vagn men fidus om gardering.
SNACKISEN

HH5HFairytailHMearas vanligt vagn men 
fortsatt högsta klass och hon är svårslagen. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HJörgen S. Eriksson varnar för att 
6 Intake kan öppna snabbt men det lutar 
ändå åt att 5 FairytaleHMearas tidigt kan 
komma fram och överta.

V86-4 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH12HLinda’sHGirl vann och visade bra 

kapacitet senast trots att hon var lite för 
rullig. Tappade en baksko efter 500 körda. 
Nu laddar Kylin-Blom tidigt framåt och den 
offensiva körningen brukar Linda’s gilla. 
FAVORITEN

HH4HHeylow är den tidiga favoriten. Visst är 
Makethemark-systern bra i ljusa stunder 
och spåret talar för att hon kan få en bra 
resa men ändå överspelad som det känns.
UTMANAREN

HH6HOrkideeHSkiftHär bättre än vad raden 
visar och det kan vara en rolig rysare. Som 
det låter kommer man att låta hästen tävla 
barfota runt om nu.
BORTGLØMD

HHLinda’sHGirl är inte favorit hos de tidiga 
spelarna. Formstarke Kylin-Blom är redo att 
ladda tidigt då fuxstoet trivs bäst att vara 
där framme! Når hon dödens är det plus.
SNACKISEN

 HHar 7 BearHArriba återfått sin vassa 
aprilform då hon var obesegrad i två raka? 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH2HElektra. Linda’sHGirl försöker tidigt mot 
dödens. 

ENGLUNDS RANKNING V86-PROCENT
H 4H LoveHMatters/Ö.KihlströmH 79
	 3	 Ubertino	Grif/A.	Gocciadoro	 10
	 2	 Test	Drive/J.	Kontio	 2
	 1	 Sliding	Home/J.	Tillman	 2
 6 Sir Q.C./U. Ohlsson 5
 5 Dupree/P. Lennartsson 2

ENGLUNDS RANKNING V86-PROCENT
H13HAbsolutHGehör/P.HUntersteinerH 37
H15HElitaHMemphis/J.HEskilssonHH 3
H12HGloriaHBand/O.HJHAnderssonHH 16
H14HMustHHave/P.HNyströmHH 3
H 4H EmmylouHLove/N.HWesterholmHH 6
	 3	 Merci	Bråten/P.	Pettersson		 4
	11	Moon’s	Black	Lady/T.	T	Rosén		 2
	 1	 Selma	Töll/O.	Kylin-Blom		 13
	 2	 Celine	K.S./T.	Andersen		 3
	 5	 Kiara	Sånna/U.	Ohlsson		 10
	 7	 Ridgehead	Kwannon/J.	Koskela		 1
 10 Xanthis Amber/J. S Eriksson  1
 9 Follow Me Sisu/M. Djuse  1
 8 Sigel Doc/H-O. Sundberg  1
 6 Västerbo Brazilia/R. Dahlén  1

ENGLUNDS RANKNING V86-PROCENT
H 5H FairytailHMearas/P.HUntersteinerH 58
	 1	 Mellby	Glorious/B.	Goop		 19
	 4	 Flair	Delice/E.	Adielsson		 8
	9	Up	North/T.	Jansson		 2
	 6	 Intake/J.	S	Eriksson		 2
		2	Ti	Punch	Broline/Ö.	Kihlström		 8
 3 Xanthis Delicious/P. G Norman 1
 7 Adorable Lady/P. Aikio  1
 10 All Cash/T. Andersen  0
 8 Honeycrisp/M. Siminski 1

ENGLUNDS RANKNING V86-PROCENT
H12HLinda’sHGirl/O.HKylin-BlomHH 22
	 6	 Orkidee	Skift/S.	Ericsson		 6
	 4	 Heylow/U.	Ohlsson		 25
	 7	 Bear	Abiba/S.	Olsson		 12
	 2	 Electra/H-	O.Sundberg		 3
	10	Pretty	Perfect/N.	Westerholm		 2
	 9	 Windy	Cindy/	N.	Benzon	 5
	11	Mellby	Exotic/Ö.	Kihlström		 4
 3 Xylona G.T./P. Lennartsson  1
 5 Jula Menuett/T. Jansson 1
 1 Astrodome/B. Goop 3

NURMOS STJÆRNA LADDAR FØR DERBYT
V86 I SISTA MINUTEN  MED SØREN ENGLUND
• ANALYS & TIPS INFØR KVÆLLENS TÆVLINGAR P˚ ESKILSTUNA

Senaste nytt på Twitter!
@xxx

LOVE          
MATTERS
SiktarHmotH
Jubileumspoka-
lenHochHvinnerH
återHmedHettH
bösshållHpåH
vägenHdit.

FAIRYTAIL 
MEARAS
StarkHiHförlustenH
senast.HÄrH
klassenHbättreH
änHdeHandra.H
MaxasHejH
iHutrustningenH
(vanligHvagn)H
menHvinner.H

ABSOLUT 
GEHÖR
HarHvunnitHtreH
rakaHmedH
motsvarandeH
förutsättningarH
påHÅby.HGanskaH
troligtHattHhonH
rundarHallaHigen!

LINDA’S GIRL
GillarHattHladdasH
ochHfåHmarsch-
orderHtidigt.H
Kylin-BlomHtrorH
mycketHpåH
henneHhärHochH
detHgörHjagH
också!

HEYLOW
ÄrHmycketH
betroddHavHdeH
tidigaHspelarnaH
ochHdåHkännsH
spelvärdetHlågt.H
Nej,HjagHharH
andraHdragH
iHloppet.

CARLOS 
MILO
HarHenHsegerHpåH
femHmedHBjörnH
GoopHiHsulkyn.H
GillarHlångtHmenH
ärHinteHjättehetH
frånHsjunde-
spåret.

2 TROLIGA P˚
V86 I KVÆLL

2 ROLIGA P˚
V86 I KVÆLL

2 AVSLAG P˚
V86 I KVÆLL

O HETASTE INTERVJUERNA INFØR V86-OMG˚NGEN I KVÆLL

”Jag provar 
barfota nu”

”Ses som en 
outsider...”

SÖREN 
ENGLUND
TravexpertHförH
ExpressenH
iHöverH20Hår.

LoveHMattersHmotiveradHstorfavorit.


