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1 Dream Kåsgård, Örjan Kihlström 
– Har gjort fina insatser sedan han kom till oss. 
Innerspåret kan vara lite klurigt men löser det 
sig för honom är han långt framme i det här 
loppet. Kanske provar vi rycktussar till denna 
start,säger Roger Walmann.

2 Word For Word, Oskar Kylin Blom 
– Är lite tillfixad efter förra loppet och tränar bra 
för dagen. Vi tror på en fin insats bara aktionen 
flyter men det kan säkert saknas tempo och lopp 
i kroppen så vi vill inte ha för stora förhopp-
ningar. Ligger lite lågt gällande segerchans och 
troligen inget nytt, säger Hans-Pekka Korpi.

3 Echo Gamble, Ulf Ohlsson 
– Han möter betydligt tuffare 
hästar än tidigare men 
det finns ingen i 
loppet som jag 
tycker är bättre än 
honom om man tittar 
tidsmässigt och på vad de har presterat. Han 
står bra inne i loppet, utgångsläget är bra och 
meningen är att han ska gå barfota igen, säger 
Roger Hassborg.

4 Nicois du Gull, Kenneth Haugstad 
– Skötte sig äntligen i senaste starten och 
visade fina takter. Sköter han sig igen, vilket inte 
är någon garanti, så slutar han långt fram trots 
en del bra emot, säger Roger Walmann.

6 Cyborg, Kevin Oscarsson 
– Det är en trevlig häst som är samarbetsvillig. 
Hon har inlett bra hos oss. Hon är kvick bakom 
bilen men det är tuffare emot nu ska man veta. 
Hon går framåt för varje lopp och kommer att 
vara bättre än senast tror jag. Vi kanske tar 
bort bootsen, annars inget nytt. Öppnar fort 
men det beror helt på vad det kostar om jag 
svarar eller inte men vi bör få ett bra lopp 
oavsett, säger Kevin Oscarsson.

8 Vahände, Claes Sjöström 
– Vahände har nog en hel del utveckling kvar i 
sig och är lite bättre än raden, men han fick ett 
iskallt läge den här gången. Tror inte att han 
vinner nu men han ska bevakas framöver, det är 
en häst som hittills tränar bättre än vad han 
tävlar. Det är inte aktuellt med några ändringar 
skulle jag tro, meddelar Claes Sjöström.

12 Kasida Bo, Dennis Spangenberg 
– Hon har ett dåligt spår, synd då hon kan öppna 
fort. Hon förlorade senast men det var mot en 
bra häst och hon kommer att vara bättre nu. Hon 
kan 14,5-15,0 någonstans där och hur det 
räcker vet jag inte. Men jag tror på en stark 
insats och det blir antingen skor eller barfota 
fram, det gör ingen stor skillnad på den här 
hästen, säger Thorsten Tietz.

1 Fullpoint, Robert Bergh 
– Fullpoint är en fin häst som nog är bättre än 
raden. Han har sett bra ut i jobben och kommer 
säkert att göra ett bra lopp. Läget är jag osäker 
på hur han kan utnyttja men det kan bli svårt att 
spetsa kanske, tror Brian Jörgensen i stallet.

2 Zolo Sensation, Kim Eriksson 
– Han verkar fin och hade varit ifrån inför senast 
så han kommer att vara förbättrad nu är ju 
förhoppningen. Han har gått fina lopp hela tiden 
och så även senast. Vi får se hur långt det kan 
räcka nu, det var ett bra par emot men han ska 
räcka en bit. Han lägger inte bort kraft så 
distansen ska funka. Det blir inga ändringar, 
säger Eric Martinsson.

3 Global Secrecy, Peter Untersteiner 
– Global Secrecy är i bra form och var inte långt 
efter senast. Han visade att han klarade lång 
distans den gången och jag tror även att han 
hanterar tre varv. Det blir skor på hovarna den 
här gången och han är nog lite på gång, säger 
Peter Untersteiner.

6 Aperfectdream, Stefan Söderkvist 
– Det är en kapabel häst men han är lite ojämn, 
blandar och ger en del. Han har lite lätt att 
galoppera men vi hopps att han sköter sig, då är 
han rätt snabb ut. Om han har vaknat på rätt 
sida så duger han i det här loppet och distansen 
ska gå bra, tror Brian Jörgensen i stallet.

7 Fabriz Boko, Christoffer Eriksson 
– Fabriz Boko klarade starten senast men 
galopperade kort senare när kusken var tvungen 
att korrigera honom. Han gjorde ett fint lopp vid 
segern näst senast och han håller samma form 
nu. Det kan bli barfota om banan är fin på 
onsdag, annars får han gå med lätta skor. Jag 
tror att han slutar långt framme om han sköter 
sig, säger Tomas Malmqvist.

8 Livi Joy, Johan Untersteiner 
– Han går lugnt mellan starterna och jag tror att 
han håller formen och Johan känner till hästen 
väl. Styrkemässigt är jag inte orolig över den 
långa distansen, det gäller bara att han får 
aktionen med sig runt alla svängar. Livi Joy 
borde kunna ha bra chans att vara bland de tre 
främsta och han går nog med skor bak den här 
gången, men det ser jag inte som något större 
minus, säger tränaren Peter Arnqvist.

11 Illuminati, Joakim Lövgren 
– Vann senast och han håller absolut topp-
form. Det står i programmet att han gick 
barfota runt om men det stämmer inte, hästen 
gick med skor runt om och så blir det igen. Han 
har visat att han klarar distansen och på 
förhand känns det som en bra vinstchans, 
säger Jonas Oscarsson i stallet.

Cesar F.C., Kaj Widell 
– Han var fin senast och jag är rätt nöjd med 
honom. Han var klart bra senast med tanke på 
att banan var för lös för hans smak. Vi har 
provat urryckare hemma så det blir så i lopp nu. 
Ibland blir han stegig och då kan man inte ladda 
men spets hade varit bra, det är plan A. Det var 
en del bra emot men min duger som jag känner 
det. Barfota fram igen, säger Thomas Lönn.

2 African Coast, Oskar Kylin Blom 
– Tränar på bra och har gjort det helt okej, det 
känns som om han kommer få en fin fyraårings-
säsong, men behöver mer utveckling och rutin 
i sig. Bra läge och kan säkra vara bland de tre, 
fyra främsta om det stämmer. Inget kommer att 
ändras, säger Oskar J Andersson.

3 Kasper Trot, Björn Goop 
– Han håller rätt bra form och var helt okej 
senast efter en tung resa. Han duger i sin klass 
och med tanke på spåret ska han ses med 
chans. Det blir inget nytt till den här starten, 
säger Anton Sverre i stallet. 

4 Global Wizard, Erik Adielsson 
– Galopperade i mellanskiktet senast när han 
fick grussprut på sig, det fanns en anledning till 
galoppen. Hästen kändes väldigt bra både före 
och efter. Sköter han sig är han en av dem som 
kan vinna. Inga ändringar är planerade, säger 
Svante Båth.

6 Showtimejackflower, Kevin Oscarsson 
–  Visade rejäla takter senast vid seger. Får söka 
fin position härifrån och kan tjäna en fin slant 
med lite klaff under vägen, det kan väl vara en 
platsskräll, säger Fredrik Wallin.

8 Got To Dash, Ulf Ohlsson 
– Han håller bra form och visade tidigt talang, 
men han tappade värdefull tid då han blev valack 
men nu är han på gång igen efter en hel del strul. 
Kan öppna fort och måste väl laddas lite trots 
spåret, men jag vet inte var vi hamnar. Han duger 
i klassen om det klaffar under vägen. Inget nytt, 
säger Petri Salmela.  

11 Moses, Örjan Kihlström 
– Han var dålig ut bakom bilen senast och 
tappade lite mark men gjorde ett helt okej lopp 
sedan. Det finns fart i honom när det stämmer 
men det iskalla läget drar ned förhoppningarna 
ganska rejält den här gången. Troligtvis kör vi 
med lite lättare framskor den här gången, 
säger Pär Pergenius i stallet.

12 Remarkable Feet, Oskar J Andersson 
– Han kommer att få en fin nästa säsong men 
härifrån får han smyga med. Klaffar det är han 
inte helt iskall, men ett bra lopp är det som gäller 
i första hand. Han går med skor igen och inget 
annat nytt heller, säger Oskar J Andersson.

2 Global Rebel, Stefan Söderkvist 
– Han har tränat bra och gick ett jobb i backen 
i lördags och var fin på det. Fint läge men det 
kan säkert behövas något lopp, jag tycker att 
han är svår att sätta in den här gången men 
kommer säkert vara redo för en bra insats, säger 
Brian Jörgensen i stallet.

3 Dokonjo, Mikael Linderoth 
– Han gör bara lopp hela tiden och är verkligen 
jämn och säker, gör alltid sitt bästa. Han har ett 
bra spår och några av de värsta konkurrenterna 
har sämre spår. Han är rätt snabb ut men går 
från alla lägen. Vi kör lika med balans och vagn. 
Sedan troligen norskt huvudlag men om det blir 
käkrem eller inte får jag se, säger Mikael Å 
Linderoth.

4 Joy For Us, Henrik Johansson 
– Hästen är fin och bara tävlar på, så allt är så 
bra det kan vara. Han kanske inte räcker i detta 
gäng men han är i form så jag tror på en stark 
insats. Vi har börjat köra med jänkarvagn och 
det har gjort honom mer snabb ut. Vi kör med 
helstängt och barfota fram igen. Spets och 
släppa till någon bra hade smakat mumma, säger 
Ronny Pettersson.

6 Machiavelli, André Eklundh 
– Han fick en opassande resa senast men var 
inte som bäst för dagen. Men han känns bättre 
i träningen och jag tror att han är i fin form. 
Läget är väl sådär, jag vill inte att han laddas 
utan får ett rygglopp och det ska vara en bra 
platschans. Blir banan fin så är det barfota runt 
om som gäller, säger Kent Friborg.

7 Promo Kemp, Robert Bergh 
– Han vann i torsdags och var jättefin då, och 
han var bra i ett jobb även efter det. Han kommer 
säkert att vara med långt framme men det är 
klart att spåret kunde ha varit bättre, säger 
Brian Jörgensen i stallet.

9 Heart of Steel, Peter Untersteiner 
– Heart of Steel har varit jättefin i de flesta 
starter hos mig. Han var väldigt bra i skym-
undan i Hamburg. Senast fick han det ”kört 
i halsen” men han vann på bra vis och var inte 
trött i mål heller. Vi är utelämnade från det här 
spåret men jag räknar ändå att vara med i 
segerstriden. Jag måste vara förhoppningsfull 
i kväll, säger Peter Untersteiner.

10 Bellino B., Marc Elias 
– Han gick bra efter vila senast och formen är 
i stigande. Tyvärr fick Bellino B. ett bakspår och 
det är några bra hästar emot som det verkar på 
pappret, så jag kan sträcka mig till en platschans 
som bäst. Han kommer att tävla med skor som 
vanligt och troligen inget nytt annat, säger 
Markus Waldmüller.

 WTIDSRANKEN: 15,4: 3 Echo Gamble.  
15,8: 1 Dream Kåsgård. 15,9: 8 Vahände. 16,0: 5 Digital 
Book, 7 Living My Dream. 16,1: 12 Kasida Bo.

 WTIDSRANKEN: 15,1: 11 Illuminati. 15,2: 8 Livi 
Joy. 15,6: 12 Elof Palema. 15,7: 5 Judge Memphis.  
15,9: 3 Global Secrecy, 6 Aperfectdream.

 WTIDSRANKEN: 14,2: 3 Kasper Trot.  
14,4:  Global Wizard. 14,6: 2 African Coast, 10 Mr Clayton JF, 
11 Moses. 14,8: 7 Spotlight Brodde.

 WTIDSRANKEN: 11,0: 9 Heart of Steel.  
12,1: 3 Dokonjo. 12,2: 6 Machiavelli. 12,8: 7 Promo Kemp. 
13,1: 4 Joy For Us, 12 Royal Prince. 13,3: 1 Ernst Hugo.

 V86-1 1 640 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH9HHeartHofHSteel trodde jag en hel del 

på senast och han gjorde mig inte besvi-
ken. Fick det lite kört åt sig men ska inte 
be om ursäkt då han vann enkelt. Bakspår 
är lite lurigt men det kan bli snabb öppning 
och då gynnas han. Kan mycket väl vara 
jackpott-omgångens första vinnare.
UTMANAREN

HH7HPromoHKemp är en spännande häst. 
Gjorde debut för team Bergh förra torsda-
gen och vann direkt. Kommer att vara 
rappare nu och kommer ekipaget till 
ledningen är det mycket intressant.
BORTGLØMD

HH3HDokonjo är verkligen jämn och säker. 
Står bra till i kväll och kusken kommer att 
ladda. Får en fin resa i främre träffen och 
det är ett roligt streck. Norskt huvudlag.
SNACKISEN

HH6HMachiavelli kan avsluta rejält. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH3HDokonjo kan kliva iväg rätt bra och 
kusken kommer att ladda. Frågan är vad 
som sker när 7HPromoHKemp kommer 
farandes. Kanske får överta..? Öppet men 
knapp fördel den sistnämnde.

V86-2 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH11HMosesHtippar jag även om läget är 

tufft. Och trots att han inte var på topp 
senast. Hängde lite på en töm då men 
fungerar han bättre nu, är jag inne på att 
han kan vinna. Lite lättare balans är fint.
FAVORITEN

HH4HGlobalHWizard har inlett med tre segrar 
på sju starter. Kan bli lite väl vass men 
hushåller han med krafterna ska han 
räknas. Speciellt om han kommer till 
ledningen utan att det kostar för mycket.
UTMANAREN

HH1HCesarHF.C. har gott kunnande för 
klassen. Även han laddas för spets och 
håller han ut de andra blir det spännande. 
Man kör med rycktussar nu!
BORTGLØMD

HH8HGotHToHDash har fin fart, fastlåst senast.
SNACKISEN

HH10HMrHClaytonHJ.F.Här bättre än raden. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HHär kan det bli körning mellan två hästar. 
1HCesarHF.C. är kvick om han är i balans 
men räkna med att Erik Adielsson kommer 
att skicka iväg 4HGlobalHWizard! Jämnt 
skägg – men kanske fördel nummer fyra.

V86-3 3 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH11HIlluminati vann på mycket bra vis 

senast efter en rejäl slutrepa. Dessutom på 
en vass tid. Gick inte barfota då som det 
står i programmet utan med skor – som det 
även blir i kväll. Han är stark och rejäl och 
kan mycket väl kliva förbi samtliga.
UTMANAREN

HH6HAperfectdream är det givna motbudet. 
Han är startsnabb och det skulle förvåna 
om han inte sitter i ledningen nästan 
direkt. Sedan borde han provas där och på 
rätt dag kan han mycket väl hålla undan. 
Men han agerar lite ojämnt.
BORTGLØMD

HH1HFullpoint har ett par lopp i kroppen och 
formen borde vara nära. Tar ingen ledning 
men löser det sig är han stark nog för att 
sluta överraskande långt framme.
SNACKISEN

HH8HLiviHJoy kan spurta fint och ska ses 
som en outsider. Eventuellt bakskor nu. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HHär borde det inte vara något större 
snack om saken. 6HAperfectdream är 
snabbast och jag räknar med att han 
kommer att försvara spets.

V86-4 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH6HCyborg är snabb från start och led-

ningen är ofta värdefullt. Kommer från ett 
stall i form och ska ha hyfsad segerchans.
FAVORITEN

HH3HEchoHGamble kommer att dra en hel del 
spel men jag måste säga att det är svårt att 
bedöma hur pass bra han är. Har i alla fall 
vunnit på bra vis på Visby men det är 
tuffare nu. Troligen testar man urryckare.
UTMANAREN

HH1HDreamHKåsgård gör det godkänt utan 
det lilla extra. Rycktussar nu kanske och 
det kan vara en extraväxel.
BORTGLØMD

HH8HVahändeHhar fin fart och raden ska 
man inte haka upp sig på. Kan mycket väl 
skrälla om det stämmer lite. Spännande om 
det blir lättare balans, men låter inte så.
SNACKISEN

HH12HKasidaHBo kan en hög 14-tid. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HSvårt att gissa då alla inte ens har visat 
sig bakom bilen i tävling. 1HDreamHKåsgård 
kan hålla upp sitt spår, men jag tror ändå 
att 6HCyborg är snabbare och stoet får 
gälla som spetsfavorit.

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
   9HHeartHofHSteel/PeterHUntersteinerH 56
  7 Promo Kemp/Robert Bergh 18
  3 Dokonjo/Mikael Å Linderoth 8
  6 Machiavelli/André Eklundh 2
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  2 Global Rebel/Stefan Söderkvist 3
  4 Joy For Us/Henrik Johansson 0
11 Digital Product/Stefan Persson 0
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  1 Ernst Hugo/Thomas Uhrberg 1
12 Royal Prince/Johan Untersteiner 0
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11HMoses/ÖrjanHKihlströmH 20
HH4HGlobalHWizard/ErikHAdielssonH 28
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  3 Kasper Trot/Björn Goop 16
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10 Mr Clayton J.F./Per Lennartsson 2
  2 African Coast/Oskar Kylin Blom 3
  7 Spotlight Brodde/Rikard N Skoglund 11
12 Remarkable Feet/Oskar J Andersson 4
  6 Showtimejackflower/Kevin Oscarsson 1
  5 Xanthis Dynamic/Jorma Kontio 2
  9 Happy Romeo/Claes Sjöström 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
11HIlluminati/JoakimHLövgrenH 40
HH6HAperfectdream/StefanHSöderkvistH 14
   1 Fullpoint/Robert Bergh 5
  8 Livi Joy/Johan Untersteiner 8
  3 Global Secrecy/Peter Untersteiner 16
  2 Zolo Sensation/Kim Eriksson 5
  4 Perillat/Peter Ingves 3
  5 Judge Memphis/Mimmi Elfstrand 1
  7 Fabriz Boko/Christoffer Eriksson 2
10 Dalforno/Mikael J Andersson 1
12 Elof Palema/Stefan Persson 1
  9 Ibelieveinamerica/Mathias Alm Str!

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH6HCyborg/KevinHOscarssonH 19
HHH1HDreamHKåsgård/ÖrjanHKihlströmH 16
HH3HEchoHGamble/UlfHOhlssonH 41
HH8HVahände/ClaesHSjöströmH 3
  2 Word For Word/Oskar Kylin Blom 7
  9 Kryptonite Zon/Fredrik B Larsson 1
  4 Nicois du Gull/Kenneth Haugstad 2
12 Kasida Bo/Dennis Spangenberg 6
11 Enjoy’s X.Drive/Jorma Kontio 2
  5 Digital Book/Per Lennartsson 1
  7 Living the Dream/Mikael Laudon 2
10 Gulf/Olle Alsén 0

ANNOUNCEMENT EN   FRÆCK JACKPOTTSPIK
V86 XPRESS I SISTA MINUTEN  MED JONAS NOREEN
• ANALYS & TIPS INFØR KVÆLLENS TÆVLINGAR P˚ ˚BY OCH SOLVALLA

Senaste nytt på Twitter!
@JonasNoreen

JONAS 
NOREEN
Travexpert,H
flerfaldigH
vinnareHavH
tipsliganHpåH
hemmabananH
Solvalla.

7 GAZZA B.R.
SerHutHattHvaraH
braHförHklassenH
ochHtrotsHspåretH
ärHdetHenHgodH
chans.HFårH
ageraHsingel-
streckHiHV86-6.H
MotHspets?!

12 ANNOUN- 
CEMENT
SnabbHtreåringH
somHmycketHvälH
kanHrundaHallaH
påHnytt.HUtanH
strulHärHhanH
iHstridenH
iHV86-8.H
Chansspik.

13 DREAM 
LANE
TvåHloppH
iHkroppenHochH
snartHtoppformH
igen.HSågHfinHutH
senastHochH
kännsHskojig,H
trotsHläget,H
iHV86-7.

3 DOKONJO
ÄrHenHjämnHochH
säkerHtravareH
medHbraHformH
–HochHfintHläge.H
KanHskrällaHtillH
iHV86-inled-
ningen.

3 GLOBAL 
SECRECY
ÄrHvälHliteHpåH
gångHmenHmöterH
ettHparHtuffaHochH
såHblirHdetHskorH
runtHomHnu.HLiteH
förHmycketH
speladHiHV86-3.

3 LASS 
REVENUE
VinnerHinteHsåH
oftaHiHklassenH
ochHävenHomH
detHärHspetslägeH
iHV86-8HharHjagH
ingenHdirektH
segerfeeling.

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

”Jag ser 
ingen bättre”


