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2 Hot Chocolate, Stefan Persson 
– Har inte fungerat fullt ut på sistone och har nu 
laddat om batterierna, så jag hoppas på en 
bättre insats nu. Hon bör ta ledningen och kan 
sedan nyttja open stretch till slut. Vid sunda 
vätskor är det en hygglig platschans, tror Fredrik 
Wallin.

3 Unheard Of, Stefan Söderkvist 
– Hon verkar fin, det känns som vanligt. Det är 
ett tufft lopp så det gäller att hon är i riktigt fin 
form om det ska bli något, helt på topp är hon 
kanske inte. Men känns bra, som sagt. Vi kör 
som vanligt, möjligen framskor igen men det gör 
ingen större skillnad. Jag hoppas främst på 
pengar, säger Rolf Johansson.

4 Absolut Gehör, Peter Untersteiner 
– Absolut Gehör har oftast 
dåliga spår. Näst senast 
öppnade hon vasst och 
höll till kort före mål. 
Absolut Gehör ska med 
vid gardering av loppet och 
ledningen känns spontant intressant utan att jag 
låser mig vid något, säger Peter Untersteiner.

8 Croquet Rose, Joakim Lövgren 
– Hon trivs inte med att attackera bakifrån och 
jag skulle nog tro att Joakim kommer att köra till 
från början. Hon gör kanske sina bästa lopp i 
dödens och kommer att gå maximalt utrustad 
med jänkarvagn, helstängt och barfota runt om. 
Har hon en bra dag är hon inte golvad trots att 
det är bra emot, säger Jonas Oscarsson i stallet.

10 Ilona Håleryd, Johan Untersteiner 
– Ilona Håleryd tycker om högt tempo och får 
hoppas på det. Hon har inte varit lika bra i år och 
från det här spåret blir det svårt att vinna. Men 
hon var lite uppåt senast ändå, säger Peter 
Untersteiner.

12 Bijou Bourbon H.M., Kusknamn 
– Bijou Boubon H.M. har haft bra form en längre 
tid och allt verkar fortsatt bra med henne. Vi 
visste om att hon kunde få ett dåligt läge då det 
handlar om en spårtrappa, men jag tycker att 
hon ska ses med ganska bra chans ändå. Hon är 
den hetare av våra två på V86-spelet. Inga 
ändingar, säger Markus Waldmüller.

13 Dream Lane, Kim Eriksson 
– Vi var nöjda med henne senast, kusken var 
jättenöjd också. Han körde på chans med 
tanke på spåret och så kan det bli ibland. 
Vi hoppas på ett lite mer offensivt upplägg den 
här gången och det här loppet ser kanske lite 
bättre ut på papperet. Vi har bättre spår och 
det är färre emot. Vi kör utan skor igen vid fin 
bana och jag tycker hon ska räknas med chans 
nu, säger tränare Eric Martinsson.

1 Vincent Chase, Örjan Kihlström 
– Är bättre på medeldistans som det är nu, vi får 
skylla på den längre distansen senast. Har bra 
läge bakom bilen och kan öppna, har lite chans. 
Skor på och ett halvstängt huvudlag, säger 
Stefan Melander.

3 Lass Revenue, Mattias Djuse 
– Han blev störd kort efter start senast och gick 
snabbt innan det blev en ny galopp. Jag tror inte 
att banan passade honom den dagen och vi kan 
glömma den starten. Formen ska vara lika bra 
som vid segern näst senast. Vi har ett bra läge 
och han är startsnabb och nu blir det barfota 
runt om. Jag tycker det ser spännande ut på 
förhand för Lass Revenue, säger Mattias Djuse.

4 M.T.Knight Rider, Jimmy Dahlman 
– Han för laddad senast och det blev galopp, 
tussarna åkte ut också i den vevan. Det var på 
oturskontot får vi säga. Gången före hade han 
vilopuls efter att ha suttit fast i rygg på favoriten 
som var stum 200 kvar. Han kommer att gå som 
på slutet och jag tror på en ny stark insats, men 
vet inte hur långt det kan tänkas räcka, säger 
Kjell O Jonsson.

5 Ginotonic, Jorma Kontio 
– Vi är nöjda ändå med honom, han tar fina 
pengar och gör bra lopp hela tiden…men klart 
det är kul att vinna också. Han är rätt snabb från 
start men blir han taggad då kan han inte öppna 
alls. Vi kan inte göra så mycket mer, han tävlar 
som han brukar. Han ska inte räknas bort nu 
heller, anser Björn Röcklinger.

6 Sete, Oskar J Andersson 
– Vi har inte fått ut den kapaciteten han har 
riktigt. Han tränar fortsatt fint och kändes bra 
efter galopp senast, lite uppåt den gången. 
Barfota runt om igen vad gäller balansen. Skulle 
han löpa som han kändes senast kan han vara 
bland de tre kanske, säger Oskar J Andersson.

10 OnTrack He’s Black, Rikard N Skoglund 
– Han avslutade bra i skymundan senast och det 
kändes positivt. Jag hoppas att han ska gå 
framåt till detta och har ett bättre läge nu. Han 
är bäst om han får gå på speed, så att köra till 
dödens är nog inte så aktuellt även om kusken 
bestämmer. Han kommer att gå med helstängt 
igen, så inga ändringar. Spelarna ska passa 
honom, säger Hans R Strömberg.

12 Announcement, Erik Adielsson 
– Skötte sig bra senast och visade att han 
klarade distansen då. Lite kortare lopp nu gör 
att spår tolv sätter ner ännu mer än förra 
gången. Inga ändringar i balans eller utrust-
ning är planerade. Logiskt sett får vi väl nöja 
oss med att ha vettig platschans härifrån, 
menar tränare Svante Båth.

1 Budets Lasse, Ville Karhulahti 
– Han har gjort bra lopp för mig och normalt sett 
ska han ha gått framåt. Jag tror att läget är 
perfekt då han kan öppna bra bakom bilen, jag 
kör gärna i spets men vet inte vad vi möter så det 
får ge sig. Distansen borde han hantera då han 
inte ligger på. Han kommer att gå som senast och 
han duger i klassen, säger Ville Karhulahti.

4 Bottnas Explosive, Jorma Kontio 
– Bottnas Explosive gick en bra slutspurt senast 
och jag är nöjd med honom. Han borde gå framåt 
med förra loppet loppet i kroppen, det är den 
typen av häst. Han duger i sin klass men jag vet 
inte hur han står som mot dessa. Han kommer 
att tävla som på slutet, säger Björn Röcklinger.

6 Lift To Drag, Rikard N Skoglund 
– Det är en besvikelse än så länge, men ganska 
hygglig egentligen. Hästen känns fin och tränar 
bra. Barfota fram och helstängt huvudlag, säger 
Stefan Melander.

7 Gazza B.R., Björn Goop 
– Han har tre raka segrar och det var skönt då 
han inte fungerade helt innan det. Han har stor 
kapacitet och vi hoppas att han fungerar lika 
bra framöver, då kommer han att kunna gå en 
bit. Men han är lite upp i klass nu men det är 
en fin häst. Inget kommer att ändras, säger 
Anton Sverre i stallet. 

9 Sergie Phefirst, Kevin Oscarsson 
– Gynnas lite av läget och att det handlar om 
bilstart den här gången. Det är starten han 
annars kan krångla i, men nu tycker vi att det 
borde fungera för honom. Svårt att sätta in 
hinokm i loppet men vi kör troligen utan skor 
igen, säger Kevin Oscarsson.

11 Indy D., Örjan Kihlström 
– Galopperade senast men gångerna innan har 
han varit fin som tusan. Tråkigt spår men fart 
och ork för att vinna in den här klassen finns, 
säger Roger Walmann.

12 Eicas, Per Lennartsson 
– Är jag nöjd med, men läget är svårt som alla 
kan se. Det är en stark häst annars som klarar 
distansen. Våra är jämngoda. Barfota fram och 
ett öppet huvudlag, säger Stefan Melander.

2 Precious Lord, Christoffer Eriksson 
– Han har känts fin en längre period och gjorde 
ett bra lopp senast, han 
blir bättre och bättre 
hela tiden. Nu är 
det medeldistans 
och det är en liten 
nackdel, så är det ju. Han är bäst när han får gå 
i full fart hela vägen då han är entaktad. Han är 
bättre när det går fort, men ska han orkar det 
över den här distansen måste man köra på 
klockan – öka mer och mer och ta det lugnt 
i början. Jag kommer att ge kusken information 
hur han fungerar. Vanlig vagn antar jag, men 
kusken får välja. Annars inget nytt, säger 
Marcus Lindgren.

3 Eclair du Mont, Robert Bergh 
– Han kan bättre än senast och var ju väldigt fin 
när han vann sina lopp för ett tag sedan. Han 
borde var bättre än senast, men han är lite 
knepig i gången. Hoppas att det flyter på för 
honom. Allt var okej i helgens jobb, meddelar 
Brian Jörgensen i stallet.

4 Chicon, Anders Christiansson 
– Jag är mycket nöjd med honom, han har gått 
framåt på slutet. Jag har inte tittat så mycket på 
listan men är glad att det blev få hästar på start. 
Det är bra emot säkert och jag hoppas på felfritt 
lopp och en bra insats, nya pengar, i första hand. 
Han kommer att gå som på slutet, säger Alf 
Engerby.

5 Magic Happens, Peter Untersteiner 
– Galopperade under slutvarvet senast men 
kom tillbaka starkt. Han känns väldigt fin i 
jobben men har inte gått något banjobb och 
det kanske saknas tempo i honom. Jag får 
ligga lite lågt trots att han känns riktigt bra. 
Jag kör lite på chans och han är långt framme 
med klaff, säger Peter Untersteiner.

7 Hakon von Haithabu, Stefan Söderkvist 
– Var struken för en mindre sak men han 
missade bara nåt enstaka jobb på det och jag 
räknar med en fin insats eftersom Robert 
(Bergh) tar ut honom igen. Det är svårt att 
bedöma om den här kan ta 40 meter på vår 
andra häst men vi tror att båda kommer att 
prestera, säger Brian Jörgensen i stallet.

9 Uptothe Chapel, Joakim Lövgren 
– Uptothe Chapel är en hedershäst, en väldigt 
nyttig herre som plockar pengar i stort sett varje 
gång. Man kan väl säga att han är som en 
bankomat. Han har kanske lite svårt att sticka 
nosen först, men jag tycker inte loppet såg så 
tufft ut den här gången och en liten outsider kan 
han nog vara. Det blir inga ändringar såvitt jag 
vet, säger Jonas Oscarsson i stallet.

 WTIDSRANKEN: 12,7: 7 Dealwithakiss, 12 Bijou 
Bourbon HM. 13,6: 11 Rose Mary. 13,7: 5 Quiz Töll.  
13,9: 4 Absolut Gehör, 10 Ilona Håleryd.

 WTIDSRANKEN: 13,7: 3 Lass Revenue.  
13,8: 5 Ginotonic. 14,3: 10 OnTrack He’s Black. 14,4: 
2 Global Trader, 9 Illinois Sund. 14,5: 12 Announcement

 WTIDSRANKEN: 15,5: 3 Arctic Agent. 16,1: 8 Bon 
Ego, 10 Elsztain. 16,2: 1 Budets Lasse, 5 Coteau Rapide, 
7 Gazza BR. 16,3: 4 Bottnas Explosive.

 WTIDSRANKEN: 13,6: 7 Hakon von Haithabu.  
13,9: 5 Magic Happens. 14,6: 8 Bahama Mama Ås.  
14,9: 9 Uptothe Chapel. 15,4: 3 Eclair Du Mont.

 V86-5 2 140 meter, volt

MIN VINNARE
HH5HMagicHHappens har blivit behandlad 

efter förra loppet och är inte jättehårt 
trimmad tydligen. Grundkapaciteten är 
dock hög och med någon fin rygg kan han 
mycket väl visa sig starkast till slut.
FAVORITEN

HH7HHakonHvonHHaithabu var ute i V75 i sin 
senaste start och vann då enkelt efter en 
snygg spurt. Har efter det varit struken och 
det sätter ju vissa frågetecken. Är formen 
i närheten av senast är det klart att 
femåringen kommer att slåss om det.
UTMANAREN

HH3HEclairHduHMont kan bättre än senast. 
Var fin då han vann ett par lopp och räkna 
med att kusken kommer att ladda för 
spets. Måste streckas tidigt.
BORTGLØMD

HH2HPreciousHLord gynnas inte av distan-
sen men skulle han komma till front och 
sedan ”köra efter klockan” kan det gå. Inte 
heller borta från vinnarhålet. Vanlig vagn?
SNACKISEN

HH9HUptotheHChapel är inte helt golvad. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH2HPreciousHLord och 3HEclairHduHMont är 
mest sugna på täten. I kraft av lägena 
säger jag knapp fördel den senare.      
Notera att tillägget är på hela 40 meter!

V86-6 2 640 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH7HGazzaHB.R. har visat prov på bra 

kapacitet vid sina raka segrar. Spår en bit 
ut nu men kusken bör köra offensivt och 
då ”finns det i leken” att hästen sitter i 
ledningen efter 500 meter. Behöver nog 
inte spets heller för att vinna och det 
känns som en stark favorit. Jag provar att 
spika i en lurig jackpottomgång.
UTMANAREN

HH11HIndyHD. kommer säkert att spurta fint. 
Extra bra om loppets körts i ett bra tempo. 
Han är given om man väljer att gardera.
BORTGLØMD

HH1HBudetsHLasseHhar ett intressant läge. 
Gick undan på bra vis senast och här kan 
kusken välja taktik. Får under alla omstän-
digheter en fin resa och ska räknas.
SNACKISEN

HH10HElsztain svarade för en fin debut i ny 
regi på Hagmyren. Ska inte glömmas bort 
även om det är ett hårdare lopp i dag. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HBudetsHLasse kan kliva iväg kvickt den 
första biten och borde kunna hålla ut de 
andra. Hur gör Ville Karhulahti när favori-
ten 7HGazzaHB.R. ställer en fråga. Släpper?!

V86-7 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH13HDreamHLane är ett roligt skrälldrag 

som jag lyfter fram i DD-1. Stoet har två 
lopp i kroppen och kan en hel del i ljusa 
stunder. Satt fast för länge senast men såg 
fin ut vid fritt. Nu blir det mer offensiv 
körning och hon kan faktiskt runda alla.
FAVORITEN

HH4HAbsolutHGehörHkom inte till på Solvalla. 
Nu är det annat läge och räkna med att 
kusken kommer att ladda för spets. Tar sig 
inte dit av egen kraft men kan lyckas ändå.
UTMANAREN

HH7HDealwithakiss får ofta tunga lopp men 
kämpar på strålande. Hett bud på nytt.
BORTGLØMD

HH2HHotHChocoloate en ”stretch-rysare”.
SNACKISEN

HH11HRoseHMary är van tuffa årgångslopp. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HFirstladyHMichelle kan hålla ut de 
andra men vill nog inte. 2HHotHChocolateH
tar då täten men det låter som om man vill 
släppa i sin tur. 4HAbsolutHGehör borde få 
ta över och borde prova i spets. Eller så 
släpper hon när 7HDealwithakiss kommer...

V86-8 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH12HAnnouncement är en fin treåring som 

jag haft koll på redan i tidigare regi. Fart 
finns verkligen och jag gillade hur han bara 
klev förbi sina konkurrenter senast. Svårt 
läge igen men hans tunga slutvarv kan 
mycket väl avgöra. På nytt. En chansspik.
FAVORITEN

HH5HGinotonic har jag jagat en längre tid. 
Men det blir sällan seger och det är klart 
att det skulle vara typiskt om han vinner 
nu när jag kliver av... Nåja. Han är ingen 
raket från start men kommer att försöka 
öppna bättre för att få fin position. Tidig. 
UTMANAREN

HH10HOnTrackHHe’sHBlack är uppåt i form.
BORTGLØMD

HH6HSete kan en hel del. Tänkbar smäll.
SNACKISEN

HH1HVincentHChase kan få sitt perfekta lopp. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HVincentHChase är snabb i benen men 
fungerar bäst med ryggar då viljan inte är 
den bästa. 3HLassHRevenue kan ta över i en 
andravåg men körs han i ledningen tro?     
6HSete kan vara först fram. Även 5HGino-
tonicHsiktar på att starta bättre nu. Öppet...

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
  5HMagicHHappens/PeterHUntersteinerH 26
HH3HEclairHduHMont/RobertHBerghH 27
HH7HHakonHvonHHaithabu/StefanHSöderkvistH 28
HH2HPreciousHLord/ChristofferHErikssonH 5
  9 Uptothe Chapel/Joakim Lövgren 8
  8 Bahama Mama Ås/Kim Eriksson 2
  4 Chicon/Anders Christiansson 1
   1 Tritons First Lady/Peter Ingves 2
  6 Tunney Gene/Thomas Åhlund 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
 H7HGazzaHB.R./BjörnHGoopH 69
   1 Budets Lasse/Ville Karhulahti 6
11 Indy D./Örjan Kihlström 11
10 Elsztain/Ulf Ohlsson 2
  4 Bottnas Explosive/Jorma Kontio 6
  3 Arctic Agent/Oskar Kylin Blom 2
  9 Sergie Phefirst/Kevin Oscarsson 0
  2 Bäste Hornline/Claes Sjöström 0
12 Eicas/Per Lennartsson 1
  5 Couteau Rapide/Sven-Erik Landin 1
  6 Lift To Drag/Rikard N Skoglund 1
  8 Bon Ego/Torbjörn Jansson 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
13HDreamHLane/KimHErikssonH 5H
HH7HDealwithakiss/ChristofferHErikssonH 24
  4 Absolut Gehör/Peter Untersteiner 24
  5 Quiz Töll/Thomas Uhrberg 19
  2 Hot Chocolate/Stefan Persson 3
12 Bijou Bourbon H.M./Marc Elias 7
11 Rose Mary/André Eklundh 6
  1 Firstlady Michelle/Sören Boel 2
  3 Unheard Of/Stefan Söderkvist 1
10 Ilona Håleryd/Johan Untersteiner 5
  6 Salma Silvio/Fredrik Persson 1
  8 Croquet Rose/Joakim Lövgren 2
  9 Above All/Henriette Larsen 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
12HAnnouncement/ErikHAdielssonH 19
  5 Ginotonic/Jorma Kontio 28 
10 OnTrack He’s Black/Rikard N Skoglund 14
  3 Lass Revenue/Mattias Djuse 21
  1 Vincent Chase/Örjan Kihlström 7
  6 Sete/Oskar J Andersson 3
  2 Global Trader/Jennifer Tillman 2
11 Digital Diamond/Anna Sedström 2
  9 Illinois Sund/Claes Sjöström 1
  4 M.T.Knight Rider/Jimmy Dahlman 0
  8 Falco di Quattro/Erik Lindgren 1
  7 Vera Spiro/Anna-Karin Rundqvist 1

ANNOUNCEMENT EN   FRÆCK JACKPOTTSPIK

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

NuHfårHflerH
läsareH
chansenH
attHspelaH
medHvåraH
pålästaH
V86-exper-
terH–HtackH
vareHettH
samarbeteH
medHKöp-
andel.se.HH
SeHdagensH
sexHandels-
spelHnedan.H
LÄSHMERH
PÅHEX-
PRESSEN.
SE/ANDEL.H

•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: 25. 
• Andelspris: 
100 kronor.

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

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

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

VINN 
MED 
OSS  
P˚ V86

”Ska med om 
gardering”

”Distansen 
inget plus...”

LÄS MER PÅ EXPRESSEN.SE/ANDEL

NU HAR DU MØJLIGHET ATT SPELA 
MED V˚RA P˚LÆSTA EXPERTER. 
VÆLJ BLAND SEX OLIKA ANDELS-
SPEL TILL V86-OMG˚NGEN.

RYGGA EXPERTERNA


