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1 National Prince, Erik Adielsson 
– Rumplade till sista biten senast och tappade 
nog andraplatsen där. Formen är riktigt bra för 
dagen och distansen klarar han även om det inte 
är hans bästa. Erik får själv lägga upp taktiken 
men oavsett löpningsförlopp så är han en av de 
som ska räknas. Det blir förmodligen barfota 
runt om igen, säger Svante Båth.

2 Radjah d’Inverne, Jörgen Westholm 
– Förlorade mot två bra hästar senast. Vill ha 
smygresa, då spurtar han alltid bra. Bör få ett 
bra lopp härifrån och har viss skrällchans. 
Optimal balans, säger Jörgen Westholm.

3 Fighting Bax, Daniel Redén 
– Gjorde sitt livs lopp senast och var ruggigt bra 
på Lindesberg över, för honom en opassande 
distans normalt sett. Det ser ut som att han har 
vaknat till lite med det här loppet och han ser 
mycket piggare ut igen, det är bra. Han gynnas 
kraftigt av distansen också känns det som, han 
har alltid varit mer stark än snabb. Vi räknar med 
en bra insats, det är ingen häst som radar upp 
segrar, så vi får se hur långt det räcker. Det blir 
inga ändringar här, meddelar Per Pergenius. 

4 Louie Brodde, Kim Moberg 
– Satt fast med rubbet kvar senast och kändes 
jättefin för dagen. Det känns som att formen är 
helt på topp och jag blir inte förvånad om han 
gör en riktigt bra prestation. Med rätt resa är 
han inte ofarlig och jag tycker att han kan vara 
ett kul streck här. Inga ändringar, säger Svante.

5 Dom Perignon, Örjan Kihlström 
– Hästen har gjort jättefina lopp och ska absolut 
kunna räknas bland de tre det tycker jag även 
om jag inte har pluggat på loppet så hårt. Det är 
inga förändringar planerade där så långt, säger 
Roger Walmann. 

6 Comte du Pommeau, Peter G Norman 
– Han hade svårt att räcka till sist med ett dåligt 
läge mot hårt motstånd och det är nog risk att 
det blir samma visa nu, säger Peter G Norman.

8 D.D.’s Perseverance, Jorma Kontio 
– Hästen håller ruggigt bra form helt enkelt. Från 
det här spåret är han däremot helt bortlottad. 
Öppet huvudlag och eventuellt barfota, säger 
Stefan Melander.

9 Order By Heaven, Lars D Carlson 
– Vi hamnade illa till senast men då hon fick 
chansen avslutade hon riktigt bra till slut. Bra 
formbesked då hon var sämre gången innan 
(kissnödig). Barfota runt om igen. Stämmer det 
blir hon farlig, menar Lars D Carlson.

12 Oceanic Clearence, Per Lennartsson 
Hon har absolut toppform och klarar distansen. 
Helt kallt läge den här årstiden, säger Stefan M.

1 Volnik du Kras, Alessandro Gocciadoro 
– Hästen har en mycket fin form och vi planerar 
för att han kommer att tävla precis som han har 
gjort tidigare starter. Vi tror att båda våra hästar 
kommer att kunna göra bra prestationer 
i loppen. Tufft emot men klart att han räknas, 
avslutar Sinhead Gocciadoro. 

2 Ontrack He’s Black, Hans R Strömberg 
– Han vann på ett bra sätt senast och jag är nöjd 
med honom för dagen, han känns fin efter 
senast och håller formen. Nu är det ju ett 
stenhårt lopp men det var det även näst senast 
då han satt fast. Han går som senast, med 
skorna på och jag tror han ska hävda sig skapligt 
om han slipper göra alltför mycket jobb, säger 
Hans R Strömberg.

3 Very Kronos, Erik Adielsson 
– Skötte sig perfekt senast och hade då inga 
som helst problem med att avgöra upploppet 
ned. Den här gången är motståndet betydligt 
tuffare men jag har samtidigt så mycket häst att 
han inte kan räknas bort. Jag ser helst att han 
får ett lugnt lopp och sköter sig men stämmer 
det på vägen då slutar han långt framme. Inga 
ändringar, skor runt om, säger Svante Båth.

4 Eldorado B., Hans-Owe Sundberg 
– Han möter tre riktigt bra hästar i det här loppet 
så kan vi vara med och fightas om platsen 
bakom dessa så är jag nöjd.  Man kan alltid 
hoppas att det häxar för någon, han verkar hålla 
sin fortsatt fina form. Han kommer att gå som 
senast, säger Hans-Owe Sundberg. 

5 Born Unicorn, Per Lennartsson 
– Han ska ha formen på topp till Derbyt och 
känns på rätt väg. Kan kanske vara trea här. 
Eventuellt barfota runt om och bestämmer 
huvudlag efter värmningen, meddelar Stefan 
Melander.

6 Cuba Libre Ice, Peter Untersteiner  
– Cuba Libre Ice var positiv senast från svårt 
läge. Han möter ett tufft gäng den här gången 
och kommer att köras snällt. Men jag vill påpeka 
att han kommer att tävla utan skor i kväll, säger 
Johan Untersteiner.

8 Digital Performer, Örjan Kihlström 
– Är en riktigt hedershäst. Här är vi dock nöjda 
med pengar. Barfota fran och öppet huvudlag, 
säger Stefan Melander.

9 Villiam, Jorma Kontio 
– Känns jättefin och fick lopp i kroppen nu och 
kommer självklart att gå framåt. Han kanske 
hade en åttioprocentig form och nu kanske den 
ligger på åttiofem. Vi siktar lite längre fram. 
Han har alltid haft dåligt spår och får kämpa 
extra. Inga ändringar, säger Timo Nurmos.

1 M.T.Insider, Olle Alsén 
– Jag är jättenöjd dem honom och han är så bra 
han ska vara, han tycker om sommaren och 
värmen. Gillar läget och distansen dessutom. Nu 
möter han ju guldhästar och han är väl själv en 
silverhäst, men de andra springer inte så mycket 
snabbare. Jag är sugen på att köra i spets 
spontant och inget ändras, säger Olle Alsén.

2 Pythagoras Face, Kenneth Haugstad 
– Han är inte lika bra i ordning som King City, 
men jag tror att han gör ett bra lopp och kanske 
kan få en peng i alla fall. Han kommer att gå med 
skor som han har gjort tidigare, säger tränare 
Roger Walmann. 

3 Food Money, Björn Goop 
– Har stoppats av pollen och en dålig hov under 
första delen av året. Senast var han jättebra och 
jag har bra feeling inför onsdag. Fin efteråt 
också och han får speeda lite i ett jobb ett par 
dagar innan start. Det blir barfota bak, meddelar 
Thomas Jezek.

4 King City, Ulf Ohlsson 
– Hästen har gjort det jättefint på sistone och 
satt fast med lite krafter sparade senast. Han är 
väl bland de tre, fyra främsta. Jag tror att han 
ska ha fötter att kunna gå barfota även denna 
starten, säger Roger Walmann. 

5 French Laundry, Per Lennartsson 
– Senast kändes han bättre än någonsin tidigare 
hos oss och hästen känns klart på gång. Tufft 
emot här, plats? Barfota fram och eventuellt 
helstängt, säger Stefan Melander.

6 Caid Griff, Örjan Kihlström 
– Har gått bra varje lopp sedan han kom hem 
från Frankrike, blev lite tempotorsk i kön senast 
men var i stort sätt skörd 
över mål. Tränar 
väldigt bra och 
har bra form. 
Stämmer det bara 
längs vägen så borde 
det inte vara helt borta i alla fall. Han har nog 
aldrig varit bättre hos oss än vad han är nu. Det 
blir barfota och inga andra ändringar på honom, 
säger Per Pergenius. 

7 Charrua Forlan, Hans-Owe Sundberg 
– Han gör det bra varje gång, nu fick han ett 
litet sämre läge än flera av de bra motstån-
darna vilket kan försvåra saker och ting. Vi får 
se hur vi kommer till, men allt är väl med 
honom i alla fall så hoppas vi på att vi är med 
och fightas långt framme även nu. Han är ju en 
kämpe som aldrig sviker mig. Jag tror inte att 
vi kommer att göra några ändringar, i alla fall 
inte vad jag vet nu ett par dagar före, säger 
Hans-Owe Sundberg. 

1 Picasso Tilly, Claes Svensson 
– Formen är fin på hästen och han var fyra 
senast i ett liknande lopp med lite bättre hästar. 
Han har ett bra läge och gillar distansen, jag 
tycker att han är ett platsbud med tanken på 
formen och läget. Vi gör inga ändringar från 
senaste starten, säger Claes Svensson. 

2 Jager Oaks, Per Lennartsson 
– Han är duktig när han får sitt lopp, han var fin 
när han vann på Romme, nu sist kom vi bort i ett 
sprinterlopp med dåligt läge så det är bara att dra 
ett streck över. Här har han läge att kunna få sin 
smygare och distansen spelar ingen roll för 
honom, han har gått jättefint över 2 600 meter 
innan. Får han bara en rygg att gå i så trampar han 
på fint bakom och är alltid sylvass på en tvåhund-
rametersspeed då.  Svårbedömt men streckvärd, 
planen är barfota, säger Per Lennartsson. 

3 Gravity Falls, Örjan Kihlström 
– Jag tycker att den här hästen sviker gång på 
gång med galopp från start när vi tror att vi har 
hästen i ordning. Men nu har vi anmält till lång 
distans och det är väl ett litet frågetecken, men 
jag kan inte tippa honom förrän han blir bra och 
sköter sig. Vi provar det mesta hela tiden, men 
det är inget som är planlagt. Han går ju barfota 
och så men utgår från hur han har gått tidigare. 
Men jag vågar inte lova något, säger Roger 
Walmann. 

4 Zeus Karsk, Peter G Norman 
– Han känns bra och har gått 1.18 full väg som 
snabbast här hemma och han känns som han 
ska, sen får vi se om han är ringrostig. Det finns 
väl en risk för det men han står fint i loppet och 
gillar distansen, jag hoppas att han gör ett bra 
lopp så får vi se hur långt det räcker. Jag har 
inte hunnit kolla fötterna på honom ännu, men 
kan vi så kör vi barfota annars blir det aluminium-
skor, säger Peter G Norman. 

6 Largo, Hans-Owe Sundberg 
– Han har fått pausa lite, han gick bra sist och 
efter det har vi åtgärdat lite smågrejor med 
honom. Men han känns fin igen och det ska bli 
spännande att se honom över en sådan här 
lång distans. Han har klarat 2 640 meter bra 
så vi får hoppas att han inte är helt oduglig 
över den här distansen. Jag hoppas att vi kan 
köra barfota och det borde gå att göra det, 
säger Hans-Owe Sundberg. 

8 Indian Four, Olle Alsén 
– Det är en gamling i bra form som gör så gott 
han kan hela tiden. Nu har vi ett svårt läge och 
det är bara att hoppas på en slant. Han har 
provat det mesta men nog inte den här distansen 
med bilstart. Inget nytt på honom vad gäller 
balans eller så, säger Olle Alsén.

 WTIDSRANKEN: 13,5: 3 Fighting Bax, 12 Oceanic 
Clearence. 13,6: 4 Louie Brodde. 13,7: 5 Dom Perignon. 
14,2: 6 Comte du Pommeau.

 WTIDSRANKEN:  12,4: 1 Volnik du Kras.                  
12,5: 9 Villiam. 13,8: 7 Super War Horse, 5 Born Unicorn, 
2 Ontrack He’s Black.

 WTIDSRANKEN: 10,5: 7 Charrua Forlan.                    
11,0: 8 Buzz Mearas, 4 King City. 11,2: 10 Cool Keeper. 
11,4: 2 Pythagoras Face, 6 Caid Griff.

 WTIDSRANKEN: 14,4: 11 Global Trader.                
14,7: 3 Gravity Falls. 15,1: 1 Picasso Tilly.  
15,5: 7 Carlos Milo, 4 Zeus Karsk.

 V86-5 3 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH6HLargo återkommer efter en dryg 

månads paus. Han är mycket stark och har 
vunnit på 2 640 så ett halvvarv längre 
känns inte som något minus. Bra chans 
och en vettig streckfavorit.
UTMANARNA

HH9HDiggerHLord blir mitt dubbelstreck. Hur 
bra var han senast? Han kom loss sent via 
en snäv situation och spurtade snyggt. 
Han är definitivt ett bra formbud.

HH2HJagerHOaks, stark gynnad av tre varv 
och på väg uppåt i tredje starten för året. 
Känns som han skall streckas tidigt då 
distansen får ses som ett plus.
BORTGLØMD

HH1HPicassoHTilly ännu ingen seger hos 
Claes Svensson men gör starka insatser 
varje gång. När det handlar om lång 
distans som nu är han en storfidus som det 
tålas att tänkas på.
SNACKISEN

HHDiggerHLord har hittat nya växlar hos Ulf 
Stenströmer! Kan han till och med vinna 
loppet? 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HHLargo kliver framåt tidigt och är min 
spetsfavorit.

V86-6 1 640 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH7HCharruaHForlan har mycket stabil form 

just nu. Men det är ändå kittlande att 
gardera då spår sju drar ned chansen 
något. Hedershästen kan komma lite snett 
på det denna gång och då känns han inte 
helt klar.
UTMANAREN

HH3HFoodHMoney står riktigt bra till och då 
tränaren också säger att det är dags att 
rycka bakskor denna gång känns det 
mycket bra på den kanten. Kommer han 
tidigt förbi M.T.Insider och kan spetsa ökar 
chansen ytterligare.
BORTGLØMD

HH8HBuzzHMearas kan vara en sådan. 
1.10,0 senast med skor runt om vare ett 
formtecken i Prix d’Washington. Nu med 
Erik Adielsson känns som ett kul chans-
spel. Grym höst 2015 håller vi i minnet.
SNACKISEN

 HSpetsstriden lär stötas och blötas mer än 
en gång. Kan det bli så att 6 CaidHGriff blir 
mycket gynnad av spetskörning på flera 
händer? Örjan lär sitta och gotta sig!
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HHFoodHMoney, om Björn Goop laddar max 
kan nog Olle Alsén tänkas släppa.

V86-7 2 640 meter, auto

MIN VINNARE
HH9HOrderHbyHHeaven har hittat formen på 

allvar. Spurten senast var av bästa märke. 
Bakspår är alltid lite chansartat men hittar 
Lars D. Carlsson rätta ryggar lär det gå 
undan i spurten. Kul idé som känns 
underskattad.
FAVORITEN

HH5HDomHPerignon har visat bra form på 
slutet och blir en hård nöt att knäcka om 
han tidigt sitter i fint slagläge. Många 
V75-starter på slutet stärker formen 
ytterligare.
UTMANAREN

HH3HFightingHBax är i riktigt bra form och 
noterade snygga 1.10,7a senast bakom 
Volnik du Kras. Tas på allvar och given 
garderingskupongen.
BORTGLØMD

 HBra rubrik för tipsettan OrderHbyHHeaven 
som kommer med formen på väg uppåt.
SNACKISEN

 HEtt bra sto mot flera hingstar med 
V75-status. Ingen plusstatistik men form-
tecknet på OrderHbyHHeaven avgör tipset.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HNationalHPrince.

V86-8 2 640 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH9HVilliam gör första starten i år över lite 

längre distans vilket är klart plus. Timo 
Nurmos Derbyfavorit håller på att vässa till 
formen ytterligare inför det stora slaget i 
höst och en sådan häst är svår att tippa 
emot. Han har ännu inte förlorat ett 2 
640-meterslopp och är en undantagshäst.
UTMANARNA

HH1HVolnikHduHKras blev tvåa då han gjorde 
debut i Norden (Vermo) men sedan har 
han tre raka på svensk mark och han har 
imponerat stort.

HH3HVeryHKronos visade sin höga kapacitet 
senast. Trots att det strulat innan var han 
bara bäst. Åtta segrar på tolv hittills.
BORTGLØMD

HH7HSuperHWarHHorse var strålande i 
Sprintermästaren och med Björn Goop i 
sulkyn också i genrepet dit veckan före. 
Dubbelt så långt nu men det löser han.
SNACKISEN

 HVar hamnar VolnikHduHKras. Innerspår 
känns som det är svårbedömt att sia om 
var han hamnar?
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH4HEldoradoHB. är snabb ut. SuperHWarH
Horse flög till spets i Sprintermästarkval. 
Det lutar mest åt den senare efter 500.

ENGLUNDS RANKNING V86-PROCENT
H 6H Largo/H-O.HSundbergHH 32
H 9H DiggerHLord/U.HOhlssonHH 15
H 2H JagerHOaks/P.HLennartssonHH 20
	 1	 Picasso	Tilly/C.	Svensson		 3
	 3	 Gravity	Falls/Ö.	Kihlström		 9
	 7	 Carlos	Milo/B.	Goop		 11
	 4	 Zeus	Karsk/P.	G	Norman		 2
 5 Adams Face/E. Adielsson  3
 11 Global Trader/J. Tillman  3
 8 Indian Four/O. Alsén 1

ENGLUNDS RANKNING V86-PROCENT
H 7H CharruaHForlan/H-O.HSundbergHH 39
H 3H FoodHMoney/B.HGoopHH 16
H 6H CaidHGriff/Ö.HKihlströmHH 18
	 8	 Buzz	Mearas/E.	Adielsson		 3
	 4	 King	City/U.	Ohlsson		 4
	 1	 M.T.Insider/O.	Alsén		 14
 10 Cool Keeper/L. Witasp  1
 2 Pythagoras Face/K. Haugstad  1
 5 French Laundry/P. Lennartsson 1
 9 Allabalakaitoz/P. Untersteiner 2

ENGLUNDS RANKNING V86-PROCENT
HH9H OrderHbyHHeaven/L.HDHCarlsonHH 8
H 5H DomHPerignon/Ö.HKihlströmHH 46
H 1H NationalHPrince/E.HAdielssonHH 14
H 3H FightingHBax/D.HRedénHH 16
	12	Oceanic	Clearence/P.	Lennartsson	 2
	 4	 Louis	Brodde/K.	Moberg		 5
	 8	 D.D.’s	Perseverance/J.	Kontio		 2
 2 Radjah d’Inverne/J. Westholm  2
 10 Barbara L.Hanover/U. Ohlsson  3
 11 Taffy/B. Goop  1
 6 Comte du Pommeau/P. G Norman 1
 7 Toronto Love/T. Jansson  1

ENGLUNDS RANKNING V86-PROCENT
HH9HVilliam/J.KontioHH 35
	 1	 Volnik	du	Kras/A.	Gocciadoro		 25
	 7	 Super	War	Horse/B.	Goop		 9
		3	 Very	Kronos/E.	Adielsson		 23
 4 Eldorado B./H-O. Sundberg   1
 5 Born Unicorn/P. Lennartsson  2
 6 Cuba Libre Ice/P. Untersteiner  2
 2 Ontrack He’s Black/H. R Strömberg 1
 8 Digital Performer/Ö. Kihlström 2

NURMOS STJÆRNA LADDAR FØR DERBYT

ØVRIGA INTERVJUER FINNS ATT LÆSA P˚ EXPRESSEN.SE/TRAV

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

Knapphändig 
statistik för 
lopptypen, men 
faktorerna distans, 
årgångslopp, 
öppen klass och få 
startande talar alla 
för låg skrällrisk. 
Strecka få och 
betrodda!

Brons, 2 640a: 
25% favoritsegrar 
är anmärknings-
värt lågt. Spår 1 
och 9 sticker ut 
som bäst – över 
lång distans 
innerspår extra 
viktigt, samtidigt 
som luckorna 
kommer oftare.

1 640a, högsta 
klassen, 10 star-
tande: Favoriter 
vinner 43%. 
Ytterspår bakom 
vingen (6-8) 
reducerar chansen 
med 12%. 55% av 
spetshästarna 
håller positionen in 
i mål.

3 140a sällsynt 
inom V86. Frekven-
sen favoriter och 
andrahandare är 
högre än i andra 
lopp: Såväl distans 
som startmetod 
underlättar för 
spelarna. Det 
skräller (rank 
5-10) ”aldrig”.

Snarlikt V86-2, 
men här blev det 
inte fullt anmält. 
De spår det visat 
sig svårast att 
segra från är 1 
och 3. 1 har alltid 
en dålig proposi-
tion och kan i 
princip aldrig hålla 
upp ledningen.

2 140a, treåriga 
i låg klass, 10 
startande: Extremt 
höga siffror 
noteras för 
favoriter (71 
procent vinner) 
och spetshästar 
(67 procent). 
5 Fairytale 
Mearas är 
förmodligen båda.

Diamantstoet, 
spårtrappa, 2 140 
meter: Propositio-
nen gynnar spåren 
5-8. Därifrån 
vinns 50%. En 
PU-rattad 
V86-favorit har 
i snitt en chans 
om 0,86 gånger 
spelprocenten.

Förra veckan bröt 
4HLoveHMattersH
förlustsviten för 
storfavoriter inom 
V86. Den här 
uppgiften är 
närmast enklare. 
Idag spelar vi V75 
med 25 öres 
radpris!
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”Har aldrig 
varit bättre”


