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1 Copimade, Oskar J Andersson 
– Han kämpar på så gott det går men han vinner 
ju inte lopp för dagen. Senast var det opassande 
tempo ,men annars var han bra i dödens för tre 
starter sedan. Vi får hoppas på att de andra 
sätter upp farten. Skor på bör fungera för hans 
del, säger Oskar J Andersson.

3 Davy Jonses Sisu, Örjan Kihlström 
– Han känns uppåt även om det inte gått så bra 
i de senaste starterna, men det finns förkla-
ringar. Han har ett bra läge och jag vet att han 
klarar 2 640 meter så jag hoppas att han ska 
klara tre varv också, det blir ett test. Självklart 
blir det svårt att vinna loppet men jag hoppas på 
fina pengar i alla fall, säger Petri Salmela.

4 Leader Brodde, Mattias Djuse 
– Han har mycket fin form. Han öppnar snabbt 
och ledningen vore fint, han har inga problem 
att gå i spets över tre varv. Några tuffa emot 
men med tanke på formen och allt så han ska 
räknas. Det är min bästa chans på V86. Skor 
nu, annars inget nytt, säger Mattias Djuse. 

5 Zeus Karsk, Peter G Norman 
– Han galopperade i sista sväng senast och var 
inte tom i det läget och det var en placering 
bland de tre främsta som gick upp i rök. Han har 
väldigt fin form nu och gick även bra med skor 
på fötterna förra vintern. Zeus Karsk vinner inte 
så ofta, men är gynnad av distansen då han 
brukar behöva ett varv för att trava in sig och jag 
tycker det ska vara en bra platschans åtmins-
tone. Inga ändringar vad det gäller vagn eller 
huvudlag, säger Peter G Norman.

7 I am Dynamite, Camilla Collander 
– Han blev hindrad två gånger på vägen senast 
och var lite ursäktad, jag var ändå nöjd med hur 
han kändes. Det kanske behövs något lopp till 
innan han är i full form och även om det är en av 
hans bästa distanser nu så ligger jag lite lågt och 
är nöjd med pengar i första hand. Han kommer 
att tävla som senast, säger Camilla Collander.

8 Young da Vici, Per Lennartsson 
– Han hade en halsinfektion i samband med den 
senaste starten på Färjestad. Nu har han fått 
jobba på lite och Per var väldigt nöjd med honom 
efter ett jobb över 2 600 meter förra veckan. 
Jag tror på en bra insats och huvudlaget 
bestäms efter värmningen. Är han för pigg 
kanske det inte går att köra med det halv-
stängda. Underlaget spelar ingen roll för honom, 
han gillar årstiden, säger Linda Nyman i stallet.

9 Rigel Face, Rikard N Skoglund 
– Känns som att han fått en växel till efter 
kastreringen. Han är kraftigt på gång och ska 
streckas. Han går med ett öppet huvudlag, och 
skor, så klart, säger Stefan Melander.

1 Roller Coaster ˚s, Peter Untersteiner 
– Roller Coaster Ås känns fin, går bra varje gång 
än så länge. Några som är mer rutinerade den 
här gången men min är uppåt. Intressant uppgift. 
Han är snabb ut och öppnade oerhört snabbt 
i Axevalla. Sugen att testa i spets eftersom han 
är klart bäst där, säger Peter Untersteiner.

3 Knowwhentohold’em, Stefan Persson 
– Knowwhentoheld’em har gjort fyra starter och 
har inte varit trött någon gång. Han vann med en 
hel del sparat senast men det är säkert tuffare 
emot nu. Men det är en fin häst som jag tror gör 
en bra insats,  säger Stefan Persson.

4 Trix on Line, Christoffer Eriksson 
– Han var inte som bäst senast, jag vet inte om 
banan var kladdig så han fick mjölksyra eller 
vad det var. Men han borde ha orkat lite bättre. 
Det är klart att han ska ha vettig chans nu när 
det är lite enklare emot säkert. Halvstängt 
huvudlag kanske och sedan eventuellt 
rycktussar. Han kan öppna bra men har inga 
problem med dödens om det skulle bli så att 
någon kan svara, säger Christoffer Eriksson. 

5 Cyrano de B., Joakim Lövgren 
– Han har tagit de inledande loppen bra och 
kommer säkert att göra en fin insats på onsdag. 
Det är en välbyggd typ som är långt kommen i 
kroppen, men mer en sluggertyp. Nu möter han 
bland andra Trix on Line och den har en annan 
rutin, men jag hoppas vår är långt framme. Blir 
ett litet elddop. Inget ändras, säger Jonas 
Oscarsson i stallet.

6 Goofy Sisu, Per Nordström 
– Han har gått hyggligt så här långt men det är 
en häst som kommer att utvecklas rejält. Han 
kommer att gynnas mycket av att gå barfota 
nästa år, styrka och det finns annars. Tufft emot 
nu men jag tror på fina pengar. Något lättare 
franskor nu som ändring och det blir säkert svårt 
att vinna, säger Per Nordström.

7 Mingait Tooma, Thomas Uhrberg 
– Jag är nöjd med henne, hon har varit bra i sina 
felfria lopp men senast var hon sjuk. Behandlad 
efter och har stått över jobb, men känns okej. 
Lite bortlottad i och med att de bättre har finare 
spår. Hon är inte så oäven men det känns som 
tuffa förutsättningar. Det kan väl vara en 
platschans om det klaffar, tror Ola Samuelsson.

11 Barnacle, Kim Eriksson 
– Han är stor och gänglig och inte lika tidig som 
ett par av mina andra tvååringar. Men han gör 
det bra och har ju redan vunnit två lopp ändå. 
Det kommer inte att bli någon ändring. Jag tror 
väl inte att Barnacle slår Trix On Line som är 
liten och snabb, men de övriga tror jag att han 
matchar, säger Tomas Malmqvist.

1 Smile of Mine, Kevin Oscarsson 
– Det är en fin travare som vi fått in. Har bara 
jobbat på lugnt, vi får starta på och se vad det 
kommer för insats. Hon har bara gått med på 
rakbana, inga banjobb eller så. Vanlig vagn och 
ett öppet huvudlag. Det är svårbedömd även för 
mig, säger Jim Oscarsson.

2 Scarlet O’Cara, Oskar J Andersson 
– Hon var okej senast 
men vi hade väl lite 
för höga förhopp-
ningar. Läget är bra 
då hon är mer stark 
än snabb. Jag har inte stenkoll på vad vi möter 
redan nu men det kan säkert vara en av flera om 
favoriten har sämre spår. Skor på är ett litet 
minus, menar Oskar J Andersson.

3 Woolies, Örjan Kihlström 
– Har en del fart i ljusa stunder men nu är det 
svårbedömd form efter en paus från tävling. Jag 
tycker väl inte att det känns så himla hett på 
förhand och det är inget av de första strecken 
spontant, säger Örjan Kihlström.

5 Petunia, Mattias Djuse 
– Hon har fin form, satt ju fast senast och 
kändes bra. Gången före var hon ute mot rätt 
tuffa hästar. Hon har bara varit okej från start än 
så länge, men jag får väl prova lite mer den här 
gången. Jag tycker att hon duger i klassen och 
vi ska ses med chans. Inget kommer att ändras, 
säger Mattias Djuse.

6 My Angel Laday, Erik Adielsson 
– Jag var lite besviken på henne senast men jag 
tror att hon ledsnade lite då ekipaget tappade 
i starten. Hon blåste inte så mycket efter loppet. 
I jobben verkar det fint. Nu kommer det att bli ett 
halvstängt huvudlag för att få mer pepp i henne. 
Främst platschans, tror Håkan Berger.

7 Lura, Claes Sjöström 
– Lura håller fin form och hon var jättebra på 
Gävle, har haft en del otur med tempot i loppen 
på slutet. Hon håller alltid sin fart. Nu har vi ett 
svårt spår och jag är rädd för att hon ska hamna 
långt bak. Kusken får avgöra huvudlag efter 
värmningen. Hon känns stark och borde ha fin 
form trots att hon varit struken, brukar ju gå bra 
efter paus. Vanlig vagn igen, säger Hans V 
Jansson.

11 Cactus, Jorma Kontio 
– Cactus är en lovande häst som inlett bra. 
Hon är väl inte helt okomplicerad och kan vara 
lite rullig ibland så läget är inte det bästa. Men 
hon ser fin ut i jobben och sköter hon sig ska 
hon nog kunna blanda sig i det hela ändå. Det 
kan vara ett litet minus med skor runt om, 
säger Andreas Lövdal i stallet.

1 Amadillo C.N., Steen Juul 
– Han är väldigt nyttig hemma i Danmark och 
gjorde det bra vid segern i Halmstad senast. Men 
nu stöter vi på tuffare motstånd och jag tycker 
att hästarna på tillägg stå bra inne i och med att 
det blev så få hästar i loppet. Jag tror det blir 
svårt att vinna och vi försöker greja så fina 
pengar som möjligt. Distansen klarar han av, 
säger Steen Juul.

2 Dual Ignitors, Peter Unterseiner 
– Det är samma visa med honom som på slutet, 
allt är väl. Han är bäst i långlopp så distansen 
passar honom nu. At han måste ha skor fram gör 
inget, det är lätta skor. Är han trea, fyra så får 
man vara nöjd. Det var ju ett par tuffa emot men 
min är stark och håller alltid farten, säger Dan J 
Andersson.

3 Panamera, Jörgen Sjunnesson 
– Jag har haft honom en tid nu och det förvå-
nade att han galopperade senast, han är väl lite 
känslig innan han har travat in sig. Han har 
annars hög kapacitet och det finns fart. Han 
hade gått med skor nu även om det inte hade 
varit barfotaförbud. Hoppas på ett bra lopp och 
gör han det så duger han gott i detta fält. Jag 
hade någon fundering på annat huvudlag men så 
blir det nog inte, säger Ola Karlsson.

5 Cashback Pellini, Christoffer Eriksson 
– Han har gått två väldigt fin lopp på slutet. 
Senast kanske han var lite vassare än vid segern 
före men han var fin även då. Han har bra 
kapacitet och även om Vincent As är bra så 
måste jag tro på vettig chans att vinna. Han ska 
streckas på V86, anser Christoffer Eriksson.  

6 Mr Jäger, Stefan Persson 
– Han är jämn och säker och nöter på bra måste 
man säga. Men han vinner ju inte så ofta och det 
kan bli tufft igen då det var ett par starka 
konkurrenter med i loppet. Men han gör säkert 
ett bra lopp, säger Stefan Persson.

7 Sphinx d’Inverne, Peter Ingves 
– Han är behandlad sedan senaste loppet, men 
inga stora saker och känns fin nu igen. Det är 
några bra emot och det är väl en platschans 
i första hand. Han går ju med skor men annars 
går han som senast. Jag tror i alla fall på en 
stark insats, säger Thomas Madsen.

8 Prosperous, Johan Untersteiner 
– Jag vet att Marcus (Lindgren) var mycket nöjd 
med honom i det senaste jobbet och han ska 
med andra ord hålla den fina form som han visat 
på sistone. Jag har respekt för Vincent As om 
den sköter sig, men annars tycker jag att det här 
ser ut som en bra uppgift på papperet. Prospe-
rous är van att tävla med skor och inget kommer 
att ändras, säger Markus Niklasson i stallet.

 WTIDSRANKEN: 15,0: 4 Leader Brodde.  
15,6: 5 Zeus Karsk. 15,9: 3 Davy Jones Sisu. 16,2: 9 Rigel 
Face. 16,4: 1 Copimade. 16,8: 2 Falco di Quattro.

 WTIDSRANKEN: 14,4: 4 Trix on Line. 15,7: 6 Goofy 
Sisu. 15,8: 1 Roller Coaster Ås. 15,9: 7 Mingait Tooma. 
16,1: 11 Barnacle. 16,6: 5 Cyrano de B.

 WTIDSRANKEN: 14,7: 5 Petunia. 15,4: 8 Saga Doc. 
15,5:11 Cactus. 15,7: 2 Scarlet O’Cara, 4 Supreme Face. 
15,9: 7 Lura, 9 Celinn Palema, 12 Fire on Fire

 WTIDSRANKEN: 14,4: 8 Prosperous. 14,9: 
5 Cashback Pellini. 15,5: 4 Vincent As. 15,8: 7 Sphinx 
d’Inverne. 16,0: 6 Mr Jäger. 16,5: 1 Amadillo CN.

 V86-1 3 140 meter, volt

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH4HVincentHAs är en stark och tuff häst 

som visat prov på gott kunnande under 
året. Senast svepte han till ledningen på 
sista långsidan men han blev rullig 
i svängen och galopperade med klar 
segerchans. Kommer förhoppningsvis att 
fungera bättre nu och felfri är det god 
chans att han krossar allt. Skor på gör 
honom mindre snabb, men eftersom det är 
drygt tre varv borde styrkan spela in mer. 
UTMANAREN

HH5HCashbackHPellini verkar trivas bra den 
här lite kallare årstiden. Kommer från två 
fina och enkla segrar och det är klart att 
han kommer att utmana rejält. Inte omöjligt 
att han kan komma till spets efter en bit då 
han öppna ganska bra i voltstart. Farlig.
BORTGLØMD

HH3HPanamera galopperade i regidebuten 
men har ju innan det visat både form samt 
fart. Med rätt resa är en en rolig skräll.
SNACKISEN

HH8HProsperous är van tuffa gäng. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HAmadilloHC.N. ser ut att kunna starta 
på ett bra sätt och det är säkert ledaren 
inledningsvis. Men skulle 4HVincentHAs 
ellerH5HCashbackHPellini komma tidigt så 
släpper troligen Steen Juul. 

V86-2 2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH11HCactus visade prov på bra kapacitet 

senast. Vann då, förvisso efter galopp 
vilket inte ska överskattas, men hon 
avgjorde så pass enkelt ändå. Haft en liten 
paus efter det men stall Nurmos har säkert 
trimmat. Det behöver vi inte fundera över... 
Vann debuten med skor dessutom. Kan 
runda alla igen men ett motbud finns.
UTMANAREN

HH5HPetunia gör en spännande start i kväll. 
Hon satt fast med krafter kvar senast och 
mötte bra hästar innan det. Kusken 
kommer att ladda mer nu och kanske, 
kanske kan hon forceras till ledningen. Ska 
oavsett det räknas mycket tidigt.
BORTGLØMD

HH8HSagaHDoc var riktigt fin senast. Svårt 
läge men kan vara en jätteskräll, trots allt.
SNACKISEN

HH6HMyHAngelHLaday halvstängt huvudlag nu. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HSmileHofHMine kan lägga iväg ganska 
bra men det låter som om det är ett snällt 
lopp som gäller. 4HSupremeHFace är därmed 
klar favorit till att ta hand om ledningen.    
5HPetunia kommer att köras offensivt...

V86-3 1 640 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
 HEtt lopp för tvååringar. 4HTrixHonHLine har 

lite mer rutin och hårdhet än de andra. Och 
det är rätt favorit. Men man ska veta att 
det kan vänta ett tungt lopp och så här 
unga hästar kan skifta i form snabbt. Han 
var godkänd i Uppfödningslöpningen men 
kan ännu bättre. Rycktussar nu?!
UTMANAREN

HH1HRollerHCoasterHÅs låter det klart uppåt 
på från PeterHUntersteiner. Röd kusk är 
sugen på att köra i spets och det borde 
kunna bli tät även om många av konkur-
renterna är svårbedömda bakom bilen. 
Känslan är att hästen kan rekordsänka en 
hel del. Ett vasst motbud, alltså. 
BORTGLØMD

HH7HMingaitHTooma är för lite spelad.
SNACKISEN

HH6HGoofyHSisu lättas lite i balansen men 
borde ändå svårt svårt att slå samtliga. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HSvårt att gissa eftersom flera inte ens 
har provat startbilen. Men 1HRollerHCoasterH
Ås är snabb i benen och det kan mycket 
väl vara ledaren. Kusken låter i alla fall 
klart intresserad. 4HTrixHonHLine kommer 
att försöka ta över – men får svar?

V86-4 3 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH4HLeaderHBrodde är en häst som jag följt 

och det finns fin fart i honom. Är start-
snabb och ska kunna ta sig till täten utan 
att det kostar så mycket. Får han sedan 
”fuska bort” ett varv mitt i loppet kommer 
han att sälja sig dyrt. Skor på hovarna har 
han vunnit med förut.
UTMANAREN

HH9HRigelHFace blir allt bättre och tycks 
fungera fint som valack. Kanske inte är 
helt på topp ännu men duger gott. Risk att 
han måste sätta upp tempot själv men 
fungerar han i travet och har sin bästa dag 
är han inte slagen för det.
BORTGLØMD

HH3HDavyHJonesHSisu hoppas på klar och 
kall luft för att han ska fungera som bäst. 
Kan ÖrjanHKihlström ge hästen ett perfekt 
smyglopp finns viss skrällchans.
SNACKISEN

HH8HYoungHdaHVici har inte startat på några 
månader nu men är stark nog för att duga. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH4HLeaderHBroddeHär snabbast och borde 
inte behöva offra så himla mycket för att 
komma till front. Mattias Djuse provar nog 
där. 9HRigelHFace kan tvingas gå fram 
utvändigt om ledaren.

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
 H4HVincentHAs/CarlHJohanHJepsonH 33
  5 Cashback Pellini/Christoffer Eriksson 27
  8 Prosperous/Johan Untersteiner 26
  1 Amadillo C.N./Steen Juul 5
  3 Panamera/Jörgen Sjunnesson 2
  7 Sphinx d’Inverne/Peter Ingves 4
  6 Mr Jäger/Stefan Persson 1
  2 Dual Ignitors/Peter Untersteiner 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
11HCactus/JormaHKontioH 70
HH5HPetunia/MattiasHDjuseH 11
  2 Scarlet O’Cara/Oskar J Andersson 2
  8 Saga Doc/Troels Andersen 1
  4 Supreme Face/Ulf Eriksson 3
  3 Woolies/Örjan Kihlström 8
  6 My Angel Laday/Erik Adielsson 2
  7 Lura/Claes Sjöström 1
   1 Smile of Mine/Kevin Oscarsson 1
  9 Celinn Palema/Anders Eriksson 1
10 Bear Seat/Kaj Widell 1
12 Fire on Fire/Emelie Mårtensson 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HHH4HTrixHonHLine/ChristofferHErikssonH 54
  1 Roller Coaster Ås/Peter Untersteiner 24
  5 Cyrano de B./Joakim Lövgren 10
11 Barnacle/Kim Eriksson 5
  3 Knowwhentohold’em/Stefan Persson 2
  7 Mingait Tooma/Thomas Uhrberg 1
  8 Ubiquarian Face/Adrian Kolgjini 1
  6 Goofy Sisu/Per Nordström 1
  2 Undique Face/Lutfi Kolgjini 1
  9 It’s So Easy/Peter Ingves 0
10 Go All In/Conny Lindblad 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH4HLeaderHBrodde/MattiasHDjuseH 57
HH9HRigelHFace/RikardHNHSkoglundH 13
HH8HYoungHdaHVici/PerHLennartssonH 16
  3 Davy Jones Sisu/Örjan Kihlström 5
  1 Copimade/Oskar J Andersson 3
  5 Zeus Karsk/Peter G Norman 2
10 Wizard Simoni/Kaj Widell 1
  6 Topgear/Hans G Eriksson 0
  7 I am Dynamite/Camilla Collander 1
  2 Falco di Quattro/Erik Lindegren 1

ELECTRICAL STORM  ÆR EN ROLIG SPELIDÉ
V86 XPRESS I SISTA MINUTEN  MED JONAS NOREEN
• ANALYS & TIPS INFØR KVÆLLENS TÆVLINGAR P˚ JÆGERSRO OCH SOLVALLA

Senaste nytt på Twitter!
@JonasNoreen

JONAS 
NOREEN
Travexpert,H
flerfaldigH
vinnareHavH
tipsliganHpåH
hemmabananH
Solvalla.

4 VINCENT 
AS
MycketHstarkH
ochHgaloppe-
radeHnogHbortH
segernHsenast.H
BraHchansHtillH
snabbHrevanschH
iHV86-1.

4 TRIX  
ON LINE
HarHannanHfartH
ochHrutinHänHdeH
andraHtvååring-
arnaHiHV86-3.H
BordeHbliHsvårH
attHbesegraHförH
övriga.

14 ELECTRI-
CAL STORM
FickHutdelningH
påHfinaHformenH
senast.HOchHdetH
kanHmycketHvälH
kommaHmer.H
PassasHtrotsH
lägetHiHV86-6.

1 SEBASTIAN 
JOURNEY
UppträddeH
skumtHsenastH
menHkanHjuH
bättre.HSpän-
nandeHlägeHnuH
ochHtänkbarH
skrällHiHV86-8.

7 EINSTEIN 
SISU
HårtHbetroddHpåH
förhandHiH
V86-8,HmenHdetH
harHjagHsvårtHattH
köpa.HKrångligaH
förutsättningar.H
RankasHner.

4 DWIGHT 
SISU
BehöverHenHdelH
turHförHattHsättaH
nosenHförstH
iHV86-6.HSkaH
räknasHmenHliteH
förHhårtHspeladH
såHhärHinnan.

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

”Litet minus 
med skor”


