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2 Tokarev, Ulf Eriksson 
– Han gick bra senast ändå tycker jag, fick köra 
ett par gånger under loppet och från start 
dessutom. Det tog ut sin rätt över en distans 
som han inte var van vid. Han tränar bra och jag 
tycker att han duger bra i sin klass. Det är en del 
tuffa emot men min är inte dum han heller och 
det blir intressant. Han går med skor så klart och 
sedan som i Norge med det andra, säger Reijo 
Liljendahl.

3 Mr Clayton J.F., Torbjörn Jansson 
– Mr Clayton J.F. ser allt bara bra ut med och jag 
tror inte att formen är sämre än i de senaste 
starterna och läget kan jag inte heller klaga på. 
Han är ingen blixt från start men ska kunna få en 
bra position ändå. Jag tror inte att min häst är 
mer missgynnad än någon annan att tävla med 
skor och jag tycker att han ska ses som en 
outsider här. Han kan spurta bra om det klaffar 
lite, säger Stefan Arvidsson.

5 Kasper Trot, Björn Goop 
– Han fick ett lite för tufft lopp senast och blev 
trött till slut och var ursäktad. Hästen håller 
hygglig form och kommer han in bland bland de 
sex främsta är vi nöjda. Allt verkar som det ska i 
jobben inför kvällens start, säger Anton Sverre i 
stallet.

6 Amerindienne, Jorma Kontio 
– Det är en jättefin häst som gör allt rätt. Har 
varit lite sen av sig men gör allt rätt nu som det 
verkar. Det känns som om han är under 
utveckling och det är klart att han ska räknas 
tidigt i den här klassen. Han vann lätt senast. 
Skor och vanlig vagn brukar han ju gå med så 
jag antar att det inte är några ändringar, säger 
Andreas Lövdal i stallet. 

7 Dream Kåsgård, Örjan Kihlström 
– Hästen är på gång och gick ett klart bra lopp 
senast. Nu är det väl ett par tuffa emot men jag 
räknar med en fin insats på nytt. Han kan säkert 
vara med långt framme men läget är dåligt och 
det är främst platschans, anser Kenneth 
Haugstad.

8 Thunderpedia, Kevin Oscarsson 
– Thunderpedia har väl ingen toppform för 
dagen och spåret är inte heller det bästa. Det blir 
ett snällt upplägg och får han med sig en slant är 
det bra. Troligen inget för spelarna på V86, 
säger Kevin Oscarsson.

9 Enge Barack, Mattias Djuse 
– Han är bra för sin klass. Det både ser ut och 
känns så. Han har ett ganska passade smygläge 
men det var väl någon/några bra emot. Det ska 
kunna vara ett platsbud om det klaffar på vägen. 
Inget nytt är planerat, säger Marcus Lilius i 
stallet.

1 Avocado Am, Peter Ingves 
– Vi chansar väl lite för att få spets och lägger 
på ett helstängt huvudlag. Vi balanserar om 
honom också lite. Han får prova från start och 
gasa till. Spets är målet och sedan får vi se hur 
det räcker. Men får han bestämma lite kan det 
räcka en bit men seger är långsökt ändå antar 
jag. Hästen känns fin och är bättre än raden, 
säger Karin Hall.

6 Cexter Bob, Patrik Nygren 
– Han galopperade i debuten för mig, han blev 
lite för rullig när luckan kom. Han kändes stark 
då enligt kusken. Han är fin i jobben efter och vi 
har ett spännande läge på onsdag. Det är väl 
några bra emot men annars ojämnt fält. Jag tror 
att jag överlåter taktik till kusken. Vi kör som 
senast, någon liten balanskorrigering, säger 
Per-Emil Henriksson.

8 Vischio Bianco, Carl Johan Jepson 
– Han håller okej form utan att den är på topp. 
Han gillar inte kylan som bäst. Han var bra i 
senaste jobbet men är bättre barfota och skor på 
är svårt att bedöma, det kan vara ett minus. Jag 
kan inte motståndet direkt men har väl ingen 
segerkänsla med tanke på årstiden och skorna, 
säger Edvin Ceka.

9 Belong Life, Hanna Lähdekorpi 
– Belong Life är behandlad sedan förra starten 
men jag tror inte att han tappat något i form. Det 
är väl inget plus att tävla 
skor men han ska 
klara det bra ändå, 
det gjorde han förra 
vintern. Läget kan ju 
vara både bra och dåligt, 
löser det sig borde han kunna vara med i striden. 
Att det inte blev femton hästar är en fördel, 
säger Hanna Lähdekorpi.

10 Yippie Chic, Mikael J Andersson 
– Jag är jättenöjd med henne. Hon är vaccine-
rad sedan senast och jag kan inte bedöma vad 
det innebär, men inget tyder på att det att det 
är sämre i jobben. Annars hade jag inte anmält. 
Skorna gör ingen direkt skillnad, alla går med 
skor nu ju. Inget annat kommer att ändras 
heller och jag hoppas vi är långt framme, säger 
Lars-Erik Feldt.

12 Call Me Hanover, Tommy B Andersson 
– Vi startar tätt nu men han har gått framåt lite 
för varje start men det var galopp i fredags. Hans 
tid kommer nu då det är vinter. Han går bättre 
barfota men han fungerar fint med skor också, 
så det ska inte störa. Han går med vanlig vagn 
nu och helstängt huvudlag. Han ska gå i ryggar, 
annars kan han ledsna lite om han får göra allt 
själv, säger Emil Sandblom.

1 Linda’s Girl, Oskar Kylin Blom 
– Hon var sjuk i senaste loppet, var rejält sjuk 
i halsen då. Hon är bra förberedd och känns 
jättefin på rakbanan. Spår ett kan väl vara både 
och men hon är någorlunda snabb ut. Hon har 
gått bra på kort distans så det är inget problem. 
Jänkarvagn och en sådan där huva på ansiktet 
som vanligt. Jag har en bra magkänsla att hon 
kommer att gå ett fint lopp, säger Lena Norin.

3 Triomphe Ferm, Björn Goop 
– Det är en tämligen ny häst för mig. Triomphe 
Ferm känns som en okej häst i träningen och det 
blir en intressant debut för oss. Visst kan man 
sätta frågetecken för formen och hur han ska 
fungera på banan, men han är i alla fall väl 
förberedd, säger Anton Sverre i stallet.

4 Reigning Moni, Örjan Kihlström 
– Han har bättre form än vad raden visar. Har 
inte fått till det helt men tränar bra. Han har 
inte haft så många lopp att välja på en tid nu. 
Han kan ha en kritisk punkt i sista sväng men 
har blivit stabilare. Nu blir det skor och det är 
lite svårbedömt, men nog ingen jättegrej. 
Distansen är nog ett plus och fart finns, säger 
Per Pergenius i stallet.

5 Largo, Torbjörn Jansson 
– Han var fin senast och han sprintade undan på 
lätta fötter, det var nog inte helt tomt heller. 
Borde gå framåt till detta. Han har gått bra i stort 
sett hela tiden men ibland mött lite för bra 
hästar. Han gick jobb förra veckan och var pigg 
och glad. Vi kommer att köra precis som senast. 
Han är ganska hyfsad från start, säger Hans-
Owe Sundberg.

6 Earl Variera, Kevin Oscarsson 
– Är ute på passande distans, ganska bra form 
också. Kanske kan vara trea eller fyra. Helstängt 
huvudlag, säger Stefan Melander.

9 Talassio, Kenneth Haugstad 
– Har ett par lopp i sig nu men kanske kan 
behöva fler innan toppformen sitter där. Det är 
nog inte ett så dumt läge för honom då han kan 
smyga med och det kan väl vara en platschans 
om det klaffar under vägen, tror Kenneth 
Haugstad.

10 Digital Performer, Jorma Kontio 
– Gick jättebra i GP-finalen, distansen lite kort 
kanske, men farlig med överpace. Det blir 
helstängt huvudlag, säger Stefan Melander.

12 Lass Revenue, Mattias Djuse 
– Vi har varit nöjda med honom en tid men 
senast hoppade han då han inte fick något fäste. 
Han bör göra ett bra lopp men det var synd på 
spår tolv. Han har vunnit med skor. Vi får hoppas 
på hård körning, säger Marcus Lilius i stallet.

1 Bring Me Love, Håkan K Persson 
– Hon tränar väldigt bra men går inte alls lika 
fint i loppen. Jag ska prova att sätta på henne 
lite ”stänkgrejer” då jag misstänker att hon kan 
vara stänkrädd. Jag kommer att öppna så 
snabbt det bara går, men det är väl ingen raket. 
Framskor på är väl ingen jättenackdel. Hon 
duger fartmässigt men måste som sagt visa mer 
i lopp. Jänkarvagn blir det och är vi trea, fyra är 
det väl bra, säger Håkan K Persson.

2 Ofelia O.E., Peter Untersteiner 
– Jag var nöjd med henne i Kalmar, hon gick 
utvändigt om ledaren och fick stryk av en 
smykörd häst. Kortlopp kanske inte är något 
plus men jag tror på rätt god chans ändå. Hon 
är medium ut. Bra för klassen och inga 
ändringar, säger Peter Untersteiner.

3 Kiss My Lips H.C., Christoffer Eriksson 
– Jag tycker att Kiss My Lips H.C. gick rätt så 
bra senast och formen ska vara likvärdig. Jag 
tänker inte ge mig in i någon spetsstrid från start 
utan hon behöver ett snällt lopp. Det gör att 
chansen är svårbedömd, men med rätt resa har 
hon nog vinstchans. Skor runt om och inga 
andra ändringar, säger Christoffer Eriksson.

5 Toxic Trix Macay, Thomas Uhrberg 
– Hon står lite hårt inne i loppet, det är väl lite 
väl tufft. Men formen är bra annars. Jag kommer 
att köra med ett öppet huvudlag den här gången, 
eller ”muffar” på sidorna, säger Jan L Klang.

6 Kindy Cane, Veijo Heiskanen 
– Kindy Cane har varit borta ett tag och vi har 
fixat till några småsaker. Jag tycker att hon 
känns fin i träningen och hon duger i den här 
klassen. Jag blir besviken om hon inte är med 
bland de tre främsta åtminstone och tror att 
distansen fungerar även om den inte är till 
hennes fördel. Skor så klart och kanske vanlig 
vagn, säger Veijo Heiskanen.

7 Melissa Montoya, Joakim Lövgren 
– Melissa Montoya var lite för het senast och 
galopperade när man körde in i ekipaget framför. 
Vi trodde en del på henne den gången och det 
gör vi nu också då formen verkar bra. En bra 
platschans borde det vara och det blir inga 
konstigheter med utrustningen eller balansen. 
Distansen är inget plus skall sägas, hon hade 
varit gynnad om det varit ett halvvarv till, säger 
Jonas Oscarsson i stallet.

8 Digital Furcola, Anders Svanstedt 
– Hon har gått ganska bra för mig, men vi har 
inte haft flyt i loppen måste jag säga. Hon är 
snabb ut men det är frågan om det är värt att 
ladda? Hon är van skor och det kan vara ett plus 
gentemot de andra. Vi kör med jänkarvagn igen, 
säger Anders Svanstedt.

 WTIDSRANKEN: 14,7: 3 Mr Clayton JF, 6 Amerin-
dienne. 14,8: 12 Ovidja’s First. 15,0: 2 Tokarev. 15,1: 
4 Aking Bakasyon, 5 Kasper Trot, 7 Dream Kåsgård.

 WTIDSRANKEN: 13,5: 13 Kickstart My Heart.  
14,2: 9 Belong Life, 10 Yippie Chic. 14,6: 12 Call Me 
Hanover. 14,9: 4 Aha. 15,0: 2 No Comment.

 WTIDSRANKEN: 12,0: 10 Digital Performer.  
12,2: 6 Earl Variera. 12,3: 5 Largo. 12,6: 9 Talassio.  
12,7: 12 Lass Revenue. 12,8: 2 Global Thunder.

 WTIDSRANKEN: 13,5: 7 Melissa Montoya.  
14,0: 4 Veravia As, 6 Kindy Cane. 14,4: 2 Ofelia OE.  
14,5: 3 Kiss My Lips HC. 14,6: 1 Bring Me Love.

 V86-1 1 640 meter, auto

MIN VINNARE
HH2HOfeliaHO.E. är en häst som PeterH

Untersteiner trott en del på. Borde 
rimligen kunna mer än visat och nu har 
hon ett färskt lopp i kroppen. Tål att gå ett 
tufft lopp och kan mycket väl visa sig 
starkast den sista biten.
FAVORITEN

HH6HKindyHCane är utan tvekan kapabel 
och stark nog för att vinna i detta sällskap. 
Stoet har vunnit med skor på förut men det 
är säkert ingen fördel alls. Lite dåliga 
träningsförhållanden inför detta som det 
låter – men visst är det ett tidigt streck. 
Troligen en vanlig vagn nu.
UTMANAREN

HH4HVeraviaHAs har varit struken efter 
senast men tränar tydligen på bra. Är 
snabb bakom bilen och det borde kunna bli 
ledningen. Måste räknas tidigt då.
BORTGLØMD

HH7HMelissaHMontoya har kunnande.
SNACKISEN

HH1HBringHMeHLove jobbar bra, sämre i lopp. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH4HVeraviaHAs kan öppna bra när hon är 
på humör. Måste ha god chans att ta hand 
om täten. 2HOfeliaHO.E.Hkommer också att 
prova en bit men får svårt att hålla ut Carl 
Johan Jepsons uppsittning.

V86-2 1 640 meter, auto

MIN VINNARE
HH4HReigningHMoniHkan mer än visat och 

chanstippas. Inte vunnit på länge men 
hästen tränar starkt för dagen.
FAVORITEN

HH5HLargo spetsvann nyligen i säker stil. 
Kommer att laddas igen och skulle han 
komma till spets är det klart att han ska 
räknas. Men det är långt ifrån någon given 
vinnare, så som jag ser det.
UTMANAREN

HH3HTriompheHFerm är en spännande häst 
som gör debut för team Goop. Meriter för 
att vinna finns men han är ändå lite 
svårbedömd över distansen och så vidare. 
Har ofta tävlat barfota runt om, men nu blir 
det ju skor på. Givet streck direkt.
BORTGLØMD

HH1HLinda’sHGirl kan mycket i ljusa stunder.
SNACKISEN

HH2HGlobalHThunder är spurtstark. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HInte alls givet då det finns ett par svår-
bedömda med. Men 5HLargo har spår mitt 
i banan och kan mycket väl komma till 
front igen. 1HLinda’sHGirl kommer att prova 
men det handlar inte om någon ”raket”.

V86-3 2 140 meter, volt

MIN VINNARE
HH10HYippieHChic är van ganska tuffa 

hästar. Och det utan att göra bort sig. Det 
här loppet ser passande ut på förhand och 
det känns som ett intressant speldrag. Tål 
att göra lite själv. Vaccinerad efter senast.
FAVORITEN

HH9HBelongHLife är verkligen en jämn och 
säker herre. Missgynnas nog inte mer än 
andra av att tävla med skor. Får han någon 
bra rygg är han troligen i segerstriden.
UTMANAREN

HH13HKickstartHMyHHeartHvar överlägsen 
näst senast, men står nu 20 meter sämre 
till mot Belong Life. Ska ändå räknas.
BORTGLØMD

HH2HNoHComment är i jättefin form nu.
SNACKISEN

HH1HAvocadoHAm justerar man balansen på 
och så slänger man på helstängt huvudlag. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HAvocadoHAm med helstängt huvudlag 
kommer att ”rassla iväg” bra och det 
verkar som om han vill prova i tät, faktiskt. 
Annars kommer nog 2HNoHComment vara 
sugen på att överta efter en bit...

V86-4 2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH6HAmerindienne är ett spännande 

framtidslöfte som visat prov på bra fart. 
Har bara vunnit sedan debuten (galoppe-
rade bort segern då) och det är en härlig 
travare som bara kliver på. Han vann 
väldigt lätt senast och visade prov på god 
styrka då. Intrycket över mål var läckert! 
Risk att han får ett tungt lopp här men det 
tål han – och det är en stark favorit.
UTMANAREN

HH2HTokarev spelades ner rejält senast 
efter en positiv värmning. Höll godkänt då 
men den här distansen passar nog bättre. 
Borde kunna hålla upp ledningen och ska 
då ha vettig platschans.
BORTGLØMD

HH9HEngeHBarack har varit fin på slutet och 
det är en häst som blir underskattad.
SNACKISEN

HH3HMrHClaytonHJ.F. är vass i spurten. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH2HTokarev är nedstruken till ett innerspår 
och det är fin chans att han håller ut de 
andra direkt. 6HAmerindienne kommer att 
ställa en fråga men det är risk att han får 
göra jobbet i dödens, väl..?

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH2HOfeliaHO.E./PeterHUntersteinerH 26
HH6HKindyHCane/VeijoHHeiskanenH 28
  4 Veravia As/Carl Johan Jepson 17
  7 Melissa Montoya/Joakim Lövgren 8
  3 Kiss My Lips H.C./Christoffer Eriksson 17
  8 Digital Furcola/Anders Svanstedt 1
  1 Bring Me Love/Håkan K Persson 2
  5 Toxic Trix Macay/Thomas Uhberg 2

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
 H4HReigningHMoni/ÖrjanHKihlströmH 15
HH3HTriompheeHFerm/BjörnHGoopH 19
HH2HGlobalHThunder/AndersHErikssonH 14
HH5HLargo/TorbjörnHJanssonH 36
   1 Linda’s Girl/Oskar Kylin Blom 4
  9 Talassio/Kenneth Haugstad 2
12 Lass Revenue/Mattias Djuse 4
10 Digital Performer/Jorma Kontio 3
  6 Earl Variera/Kevin Oscarsson 2
  8 Giampaolo Poof/Tomi Haapio 1
11 Indian Four/Emilia Leo 0
  7 Manhattan Club/Kaj Widell 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
10HYippieHChic/MikaelHJHAnderssonH 9H
HH2HNoHComment/AndersHChristianssonH 10
HH9HBelongHLife/HannaHLähdekorpiH 31
13HKickstartHMyHHeart/JohanHUntersteinerH 22
  4 Aha/Christoffer Eriksson 3
  8 Vischio Bianco/Carl Johan Jepson 15
  1 Avocado Am/Peter Ingves 1
  6 Cexter Bob/Patrik Nygren 2
12 Call Me Hanover/Tommy B Andersson 1
  5 D.J.Star/Daniel Karlsson 0
  3 Insert Ecus/Thomas Uhrberg 2
  7 Ulf Eme/Stefan Söderkvist 1
11 Boogie Man/Peter Untersteiner 2

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH6HAmerindienne/JormaHKontioH 76
  2 Tokarev/Ulf Eriksson 10
  3 Mr Clayton J.F./Torjörn Jansson 2
  9 Enge Barack/Mattias Djuse 3
  5 Kasper Trot/Björn Goop 3
10 Riptide R.D./Pierre Nyström 1
  7 Dream Kåsgård/Örjan Kihlström 3
  4 Aking Bakasyon/Anders Eriksson 1
12 Qvidja’s First/Janne Korpi 0
11 Latte Kväll/Peter G Norman 0
  8 Thunderpedia/Kevin Oscarsson 0
   1 Cocktail Princess/Oskar J Andersson Str!
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JONAS 
NOREEN
Travexpert,H
flerfaldigH
vinnareHavH
tipsliganHpåH
hemmabananH
Solvalla.

2 SHORT 
IN CASH
HögkapabelHförH
klassenHochHskaH
haHmycketHbraH
chansHiHGoop-
debuten.HSundH
spikHiHV86-6.

6 AMERIN-
DIENNE
SerHutHattHhaH
härligHfartHochH
styrka.HLäckertH
intryckHöverHmålH
senastHochHfelfriH
ärHdetHjuHenH
toppchansHiH
avdelningHfyra.

10 YIPPIE 
CHIC
BordeHdugaHbraH
iHojämnaHV86-3.H
MedHenHvettigH
resaHräknarHjagH
medHattHhonH
segerstriderHtillH
enHsmaskigH
spelprocent.

8 CAN LANE
VassHavslutningH
påHSolvallaHochH
hanHärHvanHtuffaHH
V75-lopp.HMedH
liteHflytHunderH
vägenHblirHhanH
farligHiHV86-7.

4 TROPI-
CANA ÅS
KanHmissgyn-
nasHavHskorHochH
detHvarHhellerH
ingetHglimrandeH
intryckHsenast.H
EnHavHfleraHbaraH
iHV86-7.

8 VISCHIO 
BIANCO
LåterHdetHinteH
såHpositivtHkringH
frånHstalletHmedH
tankeHpåHattH
skornaHsitterH
på.HVälHhårtH
speladHiHV86-3.

2 TROLIGA P˚ 
V86 I KVÆLL

2 ROLIGA P˚ 
V86 I KVÆLL

2 AVSLAG P˚ 
V86 I KVÆLL
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