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1 Happy Steel, Peter Untersteiner 
– Happy Steel är direkt långsam från start men 
formen är på topp. Hon var endast en längd efter 
vinnaren senast trots tufft förstavarv. Hon är 
tuff och oöm för positioner. Jag hoppas på hårt 
tempo och lucka i tid då är hon långt fram, säger 
Peter Untersteiner.

3 Cool Bella, Mikael J Andersson 
– Hon håller bra form och hon var fin senast 
efter en passande resa. Kusken var också nöjd. 
Jag var mycket nöjd med fredagens jobb. Nu är 
det ett tufft lopp men vi har ett bra läge och hon 
kan öppna. Hon ska ha ett smyglopp och pengar 
hoppas jag på bara. Hon kan väl en 13-tid och 
inget ändras, säger Richardo Bianchi.

4 Tropicana ˚s, Carl Johan Jepson 
– Vi älskar henne för hon gör alltid sitt bästa på 
jobbet. Det verkar bra med henne formmässigt 
och även om det är ett tufft lopp så tycker vi att 
hon ska räknas tidigt. Det som oroar oss lite är 
att hon måste gå med skor och skulle det inte 
fungera får hon ta semester. Men skulle hon 
kvala in till finalen får hon göra minst en start 
till, säger Jerry Riordan.

5 Dreamboy As, Peter Ingves 
– Jag tycker att han står på tur för en seger då 
han gjort massor av fina lopp utan att få vinna. 
Läget är okej och får han en bra position tror 
jag att Dreamboy As har bra chans att komma 
först över linjen, säger Anton Sverre i stallet.

7 Smevikens Cruiser, Veijo Heiskanen 
– Jag var nöjd med honom vid andraplatsen 
senast och formen är fortsatt bra. Vi fick ett spår 
långt ute på vingen och jag måste ladda framåt 
för att hitta en position. Löser det sig ska han 
också kunna vara med bland de tre första i mål. 
Det är dock länge sedan han gick med skor och 
det kan vara ett minus, säger Veijo Heiskanen.

8 Can Lane, Johan Untersteiner 
– Can Lane var tvåa i en V75-final senast och 
flög fram till slut och jag drog aldrig tussarna. Nu 
fick vi dåligt läge och vi behöver tur. Skor är ett 
litet minus, säger Johan Untersteiner.

9 Gute Band, Stefan Söderkvist 
– Gute Band var riktigt bra senast och sköt till 
vasst efter sen lucka. Han har fin form men 
vinner inte så ofta. Med klaff på loppet kan han 
ta en plats, säger Johan Untersteiner.

11 Comanche Moon, Joakim Lövgren 
– Han är bra i ordning och med ett framspår 
hade jag trott på bra chans. Han brukar kämpa 
lite bättre när han är med i den främre träffen. 
Men det ser inte ut att vara så blodigt motstånd 
och en platschans ska det kunna vara ändå, 
säger Jonas Oscarsson i stallet.

1 Sugarcraft, Kaj Widell 
– Det blev för mycket med barfotakörningen 
senast, han klarade inte av det helt enkelt. Att 
han måste tävla med skor nu är han inte så 
missgynnad av. Från det här läget kan han få ett 
fint lopp och därmed även skrälla, säger Anton 
Sverre i stallet.

4 Moses, Örjan Kihlström 
– Han var tillbaka senast. Vi hade lättat honom 
senast och så gick han med skygglappar och 
det kör vi med igen med tanke på att det blev 
bra. Han ser fin ut i jobben och har ett bra läge 
som vi hoppas ska passa. Det ser lite intres-
sant ut, medger Per Pergenius i stallet.

5 Sigel Garline, Torbjörn Jansson 
– Han var lite tung och seg i comebacken men 
hade ju varit borta länge för en skada innan det, 
så det var inte så konstigt. Han känns fin efter 
loppet och har säkert gått framåt, behövde förra 
loppet. Han trivs över distansen och har bra 
grundfysik. Kusken får köra efter hur det känns, 
men han lever ju på styrkan. Vi kör med vagn 
med sidostång den här gången, säger Hans-Owe 
Sundberg.

7 Copertino V.W., Björn Goop 
– Han är lite missgynnad av att man måste tävla 
med skor, barfota har ju fungerat väldigt bra och 
han har varit smått enorm på slutet. Lång 
distans ska vara ett plus för honom om man kan 
ju hoppas att skorna inte blir ett för stort minus 
för då är han nog ändå den av våra två som har 
störst chans att vinna loppet, säger Anton 
Sverre i stallet.

9 Ridgehead Kato, Jorma Kontio 
– Han blev kanske lite väl hårt spelad senast 
men gick ett bra lopp ändå, det blev en tung 
resa. Han duger bra i sin klass och borde kunna 
klättra en del framöver om han får vara frisk och 
hel. Framskorna på är säkert inget större minus 
och det är klart att han ska räknas, säger 
Andreas Lövdal i stallet.  

10 Global Tattoo, Mattias Djuse 
– Kommer med bra form och han har verkligen 
lyft sig på slutet. Han ska inte göra för mycket 
själv och vi får se vad han kan i V75 – men han 
kan spurta bra och hade tussarna kvar senast. 
Skor fram får vi se vad det innebär, ett litet 
minus kan det vara, tror Marcus Lilius i stallet.

11 Simb Murdoch, Mattias Eriksson 
– Han håller fin form och han har tränat på fint 
efter senast. Vi har ett svårt spår, jag hade gärna 
sett ett framspår. Han är bra nog att vara långt 
framme med rätt ryggar. Vi måste ha lite tur med 
tempot. Han kommer att gå med lätta skor, 
annars som vanligt med allt, säger Mattias 
Eriksson.

2 Short in Cash, Björn Goop 
– Det är jättefin häst som nyligen kommit i vår 
träning och som de flesta vet besitter Short In 
Cash hög kapacitet. Han har sett fin ut i jobben 
och med tanke på läget måste vi tro på honom. 
Läget känns ju passande på förhand och det är 
klart att han ska streckas på V86, säger Anton 
Sverre i stallet.

3 Pax, Ulf Eriksson 
– Pax är helt klart missgynnad av att tävla med 
skor. Han är gedigen men jag tror inte att han är 
något för spelarna den här gången. Får försöka 
fixa pengar så är det bra gjort, säger Anton 
Sverre i stallet. 

5 Roofparty, Kevin Oscarsson 
– Han var riktigt fin senast och kommer inte att 
vara sämre den här 
gången. Jag kommer 
att ladda från 
början och skulle vi 
nå ledningen är det 
en fördel och han kan 
mycket väl rinna undan igen. Jag tycker att 
Roofparty är en av tre hästar som kan vinna 
loppet, säger Kevin Oscarsson.

6 Marvelous, Örjan Kihlström 
– Han har inte startat på ett tag. Fick en spark i 
hagen som tog ett tag att bli bra ifrån men sedan 
har han tränat på och han jobbar på fint. Han är 
bra för klassen och kommer säkert att dyka upp 
långt framme igen, säger Andreas Lövdal i 
stallet. 

8 Sebastian Journey, Jorma Kontio 
– Han håller ganska hygglig form men har ju 
inget färskt lopp i kroppen, men klart att han är 
väl förberedd som våra brukar vara. Men han ser 
fin ut hemma i alla fall. Han har väl för lite 
pengar på sig för den här klassen men det är 
klart att det är surt med spår åtta den här 
gången, säger Andreas Lövdal i stallet.  

10 Reverend Wine, Anders Eriksson 
– Jag var mycket nöjd med comebacken, det 
kanske var lite över förväntan. Kusken körde bra 
dessutom. Han borde vara ännu bättre nu, han 
ser fin ut hemma i jobben i alla fall. Bra hästar 
emot från fina spår som det såg ut. Han får följa 
med och se vad som finns att ta till slut. Vi kör 
som senast och han kanske gynnas av att alla 
måste gå med skor, funderar Diederik Meilink.

11 Pontiac S.W., Kenneth Haugstad 
– Var jättefin senast och visade att formen är på 
topp igen. Han har bra kapacitet för klassen och 
jag hoppas att han nu fortsätter i samma stil 
framöver. Trots spåret känner jag mig inte slagen 
och streckar man på då tycker jag att han ska 
med. Inga ändringar, säger Svante Båth.

3 Nero Maximus, Conrad Lugauer 
– Det är en jättefin häst som vann på ett bra sätt 
senast i Tyskland och kom till oss efter den 
starten. Han fick en period att acklimatisera sig 
och har inte gått några distansjobb. Men han har 
skött sig fint i intervallerna och det ska bil 
spännande att se honom. Det är en lugn sort 
som inte borde ha några problem med att komma 
iväg från start, säger Markus Waldmüller i stallet.

4 Betting King, Carl Johan Jepson 
– Han galopperar ju nästan alltid och det gör att 
man har svårt att tro helhjärtat på honom. Men 
Betting King är en häst som kan springa fort. 
Kusken körde perfekt med honom senast och jag 
sade efter 1 000 meter att nu är det äntligen 
dags och så galopperade han strax efteråt. Så 
länge han inte sköter sig kan man bara kalla 
honom för en outsider, säger Jerry Riordan.

6 Livi Nam Nam, Bo Falsig 
– Jag är nöjd med honom, han verkar vara i rätt 
så ba form. Han gick ett hyggligt lopp i den 
senaste starten. Han är väl lite grön än så länge, 
men jag tror att det finns mer att plocka ut 
framöver. Han är bättre barfota fram men nu är 
det som det är och vi måste köra med skor, säger 
Bo Falsig.

8 Ritchie ˚s, Johan Untersteiner 
– Ritchie Ås gick bra senast på Solvalla och 
borde vara ännu vassare med loppet i kroppen. 
Spåret är inte optimalt men han brukar vara 
säker från start. En outsider, säger Johan 
Untersteiner.

10 M.T.Nordic Spirit, Peter Untersteiner 
– M.T.Nordic Spirit känns fin, men var blek 
senast. Han hade problem med blodvärdena då. 
Han springer och tänker lite i loppet och ska bli 
valack under vintern. Utgångsläget är intressant 
och jag ska försöka utnyttja spåret, säger Peter 
Untersteiner.

11 Majors Corona, Conny Gustafsson 
– Formen är fin på henne, jag hoppas att den är 
intakt. Hon var inne på Åby förra onsdagen och 
gick ett lugnt jobb, vi har så frusna banor 
hemma. Läget är väl lite lurigt men hon borde 
kunna öppna bättre än senast hon hade 
springspår. Vi kör som tidigare och jag tror på en 
bra insats men det är säkert bra emot som 
vanligt , säger Tord Gustafsson.

12 Bellmondo, Christian Fiore 
– Han är nyttig men har inte visat det där extra i 
loppen ännu och jag tror inte att han är något 
hett bud med tanke på läget. Skulle han vara 
bland de fyra, fem första igen är jag väldigt nöjd. 
Bellmondo är ju van att springa med skor så det 
är ett plus för honom, säger Jerry Riordan.

 WTIDSRANKEN: 12,6: 11 Comanche Moon.  
13,1: 5 Dreamboy As. 13,2: 4 Tropicana Ås. 13,3: 6 Global 
Raceway, 7 Smevikens Cruiser. 13,5: 8 Can Lane.

 WTIDSRANKEN: 15,1: 6 Niklas MJ.  
15,2: 1 Sugarcraft, 4 Moses, 7 Copertino VW, 9 Ridgehead 
Kato. 15,5: 2 Wingmaster, 5 Sigel Garline.

 WTIDSRANKEN: 12,7: 2 Short In Cash.  
13,5: 5 Roofparty. 14,2: 12 Findus M. 14,6: 3 Pax.  
14,7: 7 Slaghöken. 14,8: 11 Pontiac SW.

 WTIDSRANKEN: 14,7: 9 Zohar Font. 15,2: 6 Livi 
Nam Nam. 15,6: 11 Majors Corona. 15,7: 5 Felix Am.  
15,9:  10 MT Nordic Spiit, 12 Bellmondo.

 V86-5 2 140 meter, volt

MIN VINNARE
HH5HFelixHAm är en grundkapabel sort som 

mycket väl kan visa sig bäst här. Det verkar 
som om stallformen är på väg uppåt och 
det är en viktig faktor att väga in. Lite lurigt 
utgångsläge men löser det sig under vägen 
är han nog med i avgörandet.
FAVORITEN

HH3HNeroHMaximus är svår att bedöma men 
av det jag sett av treåringen är det en fin 
sort med bra kunnande. Klarar hästen av 
voltstart blir det ett offensivt upplägg och 
då kan det mycket väl vara spets och slut.
UTMANAREN

HH9HZoharHFontHduger bra i klassen och kan 
duga om inte skor på ställer till det.
BORTGLØMD

HH8HRitchieHÅs kan speeda rätt så fort.
SNACKISEN

HH4HBettingHKing är snabb! Men osäker... 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH3HNeroHMaximus är svår att bedöma 
i startmomentet men om det går bra 
kommer kusken att sända framåt tidigt. 
Och det ska vara god chans att ekipaget 
sitter i ledningen. 1HBearHMyHPrince är 
också säkert med och kör om det.

V86-6 2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH2HShortHinHCash är en kapabel travare 

som är van att tampas i tuffa årgångslopp. 
Var ju till exempel med i finalen av Europa-
derbyt. Det här är en mycket passande 
uppgift i debuten för BjörnHGoop. Felfri blir 
det ett offensivt upplägg och då blir han 
inte lätt att stå emot. En vettig V86-spik.
UTMANAREN

HH5HRoofparty är snabb från start och 
skulle han få ”trolla bort” en del av loppet 
framme i spets så är det klart att han 
kommer att bita ifrån sig bra. Men det 
troliga är att favoriten är för bra och 
således främst en platschans.
BORTGLØMD

HH8HSebastianHJourney gillar jag, då det är 
en fartfylld rackare. Men spåret gör att han 
främst får ses som en outsider i kväll.
SNACKISEN

HH11HPontiacHS.W. var grymt fin senast.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH5HRoofparty är kvick den första biten och 
det är han som får gälla som klar spetsfa-
vorit. 2HShortHinHCash tas lugnt i början 
men körs säkert offensivt när han travat in 
sig. Kanske kan ta över..? Tål ”dödens”.

V86-7 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH5HDreamboyHAs känns som det givna 

vinnartipset för min del i DD-1. Det här är 
ju en V75-härdad hingst som gör bra lopp 
i stort sett hela tiden. Får upp farten först 
efter en bit och är inget spetsbud första 
stegen. Men han är rejäl och står på tur.
FAVORITEN

HH1HHappyHSteelHska givetvis räknas med 
chans men det är ingen stark favorit som 
jag vill ”hålla i handen”. Läget blir normalt 
sett en fälla och sedan krävs det lite tur för 
att det ska bli seger. Men hon är tuff.
UTMANAREN

HH7HSmevikensHCruiser kommer att laddas 
framåt och det är ett kul streck om spets.
BORTGLØMD

HH8HCanHLaneHsåg rapp ut på Solvalla och 
löser det sig bara lite under vägen, så...
SNACKISEN

HH4HTropicanaHÅs utan seger med skor på. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH4HTropicanaHÅs är säkert den som 
öppnar bäst om hon laddas, gör hon det 
tro? 1HHappyHSteel får svårt att försvara 
ledningen och hoppas på fritt. 7HSme-
vikensHCruiser kan blåsa till och spetsa.

V86-8 2 640 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORTIEN
HH4HMoses är bra för sin klass och visade 

vid segern att insatsen näst senast inte är 
av någon stor vikt. Han var nämligen 
tillbaka gången efter (helstängt och lättare 
skor) och fungerade då fint. Vann lätt efter 
en tung resa. Nu finns det chans till spets 
och lyckas den taktiken blir han svårfångad.
UTMANAREN

HH9HRidgeheadHKato håller man högt 
i stallet och lite tätare starter kommer 
säkert att höja formen. Fick ett jobbigt lopp 
i Örebro men höll rätt bra. Blir att räkna 
med även om det handlar om bakspår.
BORTGLØMD

HH10HGlobalHTattoo har verkligen fin form 
nu men det är några bra emot. Storskräll?
SNACKISEN

HH7HCopertinoHV.W.Hhar tänt till utan skor. 
Svårt att säga hur mycket det har gjort 
men han ska ses med chans igen. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HSugarcraft kommer att laddas iväg 
men kanske inte med full kraft då det blev 
galopp senast. 4HMoses agerade förbättrat 
bakom bilen senast och min känsla är att 
han kommer att öppna bäst av alla här.

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
 H5HFelixHAm/AdrianHKolgjiniH 19
HH3HNeroHMaximus/ConradHLugauerH 31
  9 Zohar Font/Christoffer Eriksson 17
  8 Ritchie Ås/Johan Untersteiner 6
  6 Livi Nam Nam/Bo Falsig 4
11 Majors Corona/Conny Gustafsson 2
  4 Betting King/Carl Johan Jepson 3
10 M.T.Nordic Spirit/Peter Untersteiner 16
  1 Bear My Prince/Stefan Söderkvist 1
  7 Fury Scoop/Fredrik Berg 0
12 Bellmondo/Christian Fiore 0
  2 Floalts Doncorleon/Bengt A Nilsson 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
  2HShortHinHCash/BjörnHGoopH 61
  5 Roofparty/Kevin Oscarsson 14
  8 Sebastian Journey/Jorma Kontio 3
  6 Marvelous/Örjan Kihlström 12
11 Pontiac S.W./Kenneth Haugstad 2
10 Reverend Wine/Anders Eriksson 1
  4 Hercules T./Peter G Norman 1
  3 Pax/Ulf Eriksson 2
  1 Tzatziki/Torbjörn Jansson 3
12 Findus M./Kaj Widell 0
  7 Slaghöken/Oskar J Andersson 1
  9 Maison Plage/Emilia Leo 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH5HDreamboyHAs/PeterHIngvesH 15
  1 Happy Steel/Peter Untersteiner 31
  8 Can Lane/Johan Untersteiner 10
  7 Smevikens Cruiser/Veijo Heiskanen 5
  4 Tropicana Ås/ Carl Johan Jepson 27
10 Pacific Face/Giuseppe Lubrano 3
  6 Global Raceway/Christoffer Eriksson 5
11 Comanche Moon/Joakim Lövgren 2
  9 Gute Band/Stefan Söderkvist 1
  2 Carro’s Girl/Fredrik Berg 0
  3 Cool Bella/Mikael J Andersson 1
12 Balotelli/Thomas Uhrberg 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH4HMoses/ÖrjanHKihlströmH 45
HH9HRidgeheadHKato/JormaHKontioH 19
  7 Copertino V.W./Björn Goop 21
  5 Sigel Garline/Torbjörn Jansson 4
  1 Sugarcraft/Kaj Widell 5
10 Global Tattoo/Mattias Djuse 1
11 Simb Murdoch/Mattias Eriksson 0
  2 Wingmaster/Kim Eriksson 2
  6 Niklas M.J./Petter Lundberg 1
  3 Arctic Don/Barbro Carlsson 1
12 M.T.Mourinho/Peter G Norman 1
  8 Tequila Gel/Anders Eriksson 0

NURMOS TRE˚RING    BARA BÆST P˚ NYTT

O LIVE-BEVAKNING P˚ EXPRESSEN.SE/TRAV MED START 19.30.
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•V86-REDAK-
TIONENSH
STORA
• Andelar per 
system: 20. 
• 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.
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