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4 Amazing Riverside, Peter Ingves 
– Formen är rätt så bra. Han galopperade senast 
och det verkade som om han tappade fästet 
i banan. Han har gått bättre utan skor, så skor 
på är ett minus. Men jag ska sko om honom och 
hoppas på bättre grepp. Annars är nog formen 
på gång. Han borde komma bra iväg och en plats 
kanske det kan bli, säger Bengt A Nilsson.

5 Vega Østervang, Kim Eriksson 
– Hon satt fast i en rygg som stannade näst 
senast och var ursäktad. Senast gick hon bra 
som trea på en fin tid och formen är det inga fel 
på. Hon har gjort sina bästa lopp med skor på 
hovarna och hon är således inte missgynnad av 
att det är skotvång nu. Hon kanske inte är någon 
vinnartyp som ska göra jobbet själv utan det är 
en ryggresa som gäller. Jag blir inte förvånad om 
hon är med i striden om det klaffar och bland de 
fem främsta tycker jag att hon ska kunna vara, 
säger Roger Allercantz.

6 Diamond Hall, Markus Waldmüller 
– Var lugnt jobbad inför senaste loppet och bör 
ha gått framåt med loppet i kroppen. Gick med 
lättare balans senast och det blir samma visa nu. 
Gynnas av voltstart och vann smått okörd 
senast. Men jag kan inte bedöma chansen, säger 
Rickard Berg.

8 Galvani Boko, Peter Untersteiner 
– Det är en nyttig häst som har haft en del otur 
på slutet. Han är inte van voltstart men känns 
förnuftig och jag hoppas och tror att det ska 
fungera bra, säger Peter Untersteiner.

9 Four Strong Winds, Thomas Uhrberg 
– Han har vilat ett tag inför detta då han haft lite 
problem med sina ben. Jag skulle tro att han 
behöver lopp i kroppen även om han är bra 
förberedd hemma på gården. Han kommer att gå 
som han brukar, säger Thomas Uhrberg.  

10 Vakse Viggo, Anders F Jensen 
– Oklart hur han kan utnyttja spåret. Han är bäst 
till slut över upploppet, så jag hoppas på fina 
ryggar. Han har mycket fin form men det är svårt 
att säga något om chansen. Inget kommer att 
ändras, säger Anders F Jensen.

12 Cheri de Vie, Steen Juul 
– Hon är ganska enkel och jag kommer att 
smyga med. Läget känns jobbigt och jag ligger 
lågt vad det gäller segerchans. Skor runt om är 
ingen fördel, säger Steen Juul.

13 Tax Shelter, Felicia Molin 
– Värmde bra senast, det kan vara vara så att 
han är bättre än Four Strong Winds i det här läget. 
Men hästen är ännu lite svår att sätta in men 
läget är ju inget segerläge. Vi kör som senast, 
säger Thomas Uhrberg. 

1 Sebastian Journey, Claes Sjöström 
– Han bromsade lite sista biten senast och var 
inte som alla bäst. Men han känns bra i trä-
ningen och vi hoppas att det ska lossna för 
honom framöver. Spår ett kan han nog inte 
utnyttja och det är risk att han blir över. Med 
tanke på att det är kort distans och han har det 
här läget ligger vi lite lågt med honom, säger 
Andreas Lövdal i stallet.

2 Liam Dana, Rikard N Skoglund 
– Han känns bättre nu än vid senaste loppet, 
han var inte på topp då men får godkänt. Han 
kommer som sagt att vara bättre nu och 
intressant läge med bra spår då han är snabb ut. 
Kusken får ladda iväg en bit. Det kan bli stängt 
huvudlag i någon form, meddelar Oskar J 
Andersson.

7 Einstein Sisu, Örjan Kihlström 
– Han är i sitt livs form och då tycker jag att det 
är värt att prova på V75. Spåret är dock inte det 
bästa och distansen skulle helst ha varit ett 
halvvarv till för att passa honom. Hamnar han 
i dödens tror jag inte att han vinner loppet. Men 
löser det sig med positionerna kan jag tänka mig 
att han är ett platsbud, säger Petri Salmela.

9 M.T.Kitty, Per Lennartsson 
– Är en snabb spurtare som kommer i fin form. 
Tydligen har vi en ganska bra rygg i nummer två? 
Jag tror inte att distansen ställer till det och med 
tanke på formen kan hon säkert slåss om segern 
även på Solvalla. Skor på igen, säger Ossi 
Nurmonen

10 Uappa di Azzurra, Christian Fiore 
– Hon är i bra form och var rejäl senast vid 
segern. Det finns inget att klaga på i jobben 
heller utan vi har kunnat träna på som vi önskat. 
Det blir skor nu men det gör ingen direkt skillnad 
på henne, det är lätta skor. Jag tror på bra chans 
att vinna och det enda negativa är spåret, säger 
Christian Fiore.

11 Sete, Oskar J Andersson 
– Han har vaknat till lite, det måste man ge 
honom. Det var en lång period som vi inte fick till 
honom. Men nu verkar det bra som sagt. Vi är 
fortsatt nöjda och han visade bra inställning 
senast. Nu ligger vi lågt med tanke på förutsätt-
ningarna, han måste ha tur, säger Oskar J 
Andersson.

12 Marvelous, Jorma Kontio 
– Han testades för ledningen senast och fick 
svar och sedan gjorde han ett starkt lopp från 
dödens och fick endast stryk av en smygkörd 
konkurrent. Marvelous är i bra form och vi tror 
att täta starter kan gynna honom lite. Trots ett 
trist läge är det den hetare chansen av våra två 
i loppet, säger Andreas Lövdal i stallet.

1 Testa di Cavolo, Hans R Strömberg 
– Han är en rätt så fin häst som senast på 
Romme inte kom in i matchen. Det är annars en 
stark och rejäl häst som borde passa på distan-
sen. Men han får säkert svårt att räcka till vinst 
och det är pengar som gäller främst. Han travade 
bra senast så inget ändras, säger Hans R 
Strömberg. 

4 Dwight Sisu, Jorma Kontio 
– Dwight Sisu har verkligen tänt till sedan vi tog 
ner honom till Stockholm. Han var fyra näst 
senast men gick väldigt bra och var tvåa strax 
efter mål. Senast gick han otroligt starkt sista 
400 och det var det snabbaste han gått till slut 
och den som vann det loppet kan vara en 
undantagshäst. Det är ett litet minus med skor 
men det är ju lika för alla. Men med tanke på 
formen ska det ändå bli spännande att se vad 
han kan uträtta och jag tror att han kommer att 
göra ett bra lopp, säger Petri Salmela.

7 Harrington, Erik Adielsson 
– Harrington gick klart bra senast på Jägersro. 
Han satt långt bak och gick bra till slut som trea i 
ett lopp där det var svårt att plocka något på 
täten. Han klarar distansen bra och fungerade 
bra med skor senast. Spår sju är inte det bästa, 
men löser det sig under vägen ska han nog 
räknas här, säger Andreas Lövdal i stallet.

8 Wutan, Örjan Kihlström 
– Han provade jänkarvagn senast men det 
fungerade inte alls så det behöver vi inte prova 
på ett tag. Han tränar fint hemma och är säkert 
bra för sin klass, men det är ett svårt spår och 
rätt bra emot vid snabbkollen. Han är nog mer 
van att tävla med skor än utan, säger Per 
Pergenius i stallet.  

10 Khalid, Dennis Spangenberg 
– Han kommer att gynnas av distansen och av 
att alla måste tävla med skor. Han tävlade 
förbättrat senast och jag tycker att han ska 
kunna duga en bit här. Han tål att göra en del 
själv men inte allt jobb kanske. Öppet huvudlag 
nu som trolig ändring, säger Thorsten Tietz.

11 Je t’Aime Explosiv, Oskar J Andersson 
– Har fått en del tuffa lopp men gått mycket bra. 
Formen kanske är lite lägre den går gången då 
det gått ett tag mellan loppen. Jag kör helst inte 
lika offensivt som på slutet, vi siktar på snällare 
upplägg. Han kan vinna men ska inte vara klar 
favorit. TInget nytt, säger Oskar J Andersson.

14 Electrical Storm, Mattias Djuse 
– Vann välförtjänt senast. Han måste ju gå 
med skor nu, vi får tävla och se hur det 
påverkar. Läget är som det är men formen 
sitter där och han är fin. Ska ses mes chans 
om det klaffar, säger Mattias Djuse.

1 R.G.’s Thunderbolt, Ola Samuelsson 
– Han har fin form, hängde på guldhästar riktigt 
hyggligt senast. Han är inget lyse iväg bakom 
bilen men vi får se vilket lopp han kan tänkas få. 
Han får svårt att vinna men har form för en fin 
slant i alla fall. Skor reder han ut och det blir 
inga ändringar, säger Ola Samuelsson. 

3 J.H.Mannerheim, Johan Untersteiner 
– Har ett lopp i kroppen och borde gå framåt 
till detta. Han känns fin i jobb och jag räknar 
med en bra insats, säger Johan Untersteiner.

4 Rajah Press, Christoffer Eriksson 
– Han har visat stabil form hela hösten. Spåret 
är äntligen bra och han är snabb från start. Han 
brukar försvar sig bäst i ledningen, men han går 
även bakifrån – vilket han ju visade senast. Jag 
var imponerad av Speedy Foxy Vicane senast 
men jag tycker ändå att min ska räknas. Inga 
ändringar, säger Björn Lindblom.

5 Apapmand, Anders F Jensen 
– Han är normalsnabb bakom bilen och tål att gå 
ett ganska så tufft lopp. Han gör nog sina 
främsta lopp i ryggar och i detta lopp är jag nöjd 
om det kan bli pengar, säger Anders F Jensen.

6 Triton Neergård, Peter Ingves 
– Triton Neergård vann ett lite enklare lopp 
senast och det var välförtjänt då jag tycker att 
han har känts fin under en tid. Men jag hade 
hellre sett ett spår lite längre in i banan och även 
om han är snabb ut blir det svårt att spetsa med 
tanke på att det är några startsnabba hästar 
invändigt. Jag kan sträcka mig till en platschans, 
inte mer än så, säger Jeppe Juel.

7 Amazing Dynamite, Steen Juul 
– Han var ute i ett långlopp senast och det var 
inte rätta trycket till slut, kanske att distansen 
var i längsta laget för att passa honom. Jag vet 
att han kan springa fort över distansen men 
läget kan innebära problem. Jag är osäker på 
hur pass mycket skor på hovarna påverkar 
honom. Vi möter några som är bra, men löper 
han upp till sitt bästa ska han vara bland de tre 
främsta tycker jag, säger Steen Juul.

9 Othello Victory, Peter Untersteiner 
– Hänger mest med och får hoppas på en god 
placering främst, menar Peter Untersteiner.

10 Speedy Foxy Vicane, Kim Eriksson 
– Hon var bra senast men ändå inte på topp. 
Blev nog muskeltrött på Solvalla. Det satt nog 
i lite senast. Hon var finare i jobb förra onsda-
gen. Jag vill se ett snällt lopp och att hon går till 
slut, ser fin ut över mål. Det kan bli svårt att 
hinna fram kanske men så vill jag att hon körs. 
Hon är klar för en eventuell V75-final om några 
veckor. Vi ska prova en annan typ av jänkarvagn 
nu, säger David Källgren.

 WTIDSRANKEN: 14,2: 8 Galvani Boko.  
14,7: 14 Broadway Surprise. 14,8: 10 Vakse Viggo.  
15,0: 6 Diamond Hall. 15,3: 7 Hey Joe, 12 Cherie de Vie.

 WTIDSRANKEN: 12,4: 10 Uappa di Azzurra, 
11 Sete. 12,6: 12 Marvelous. 12,8: 4 Pikachu Face.  
13,1: 6 Alexander UR. 13,2: 1 Sebastian Journey.

 WTIDSRANKEN: 14,2: 14 Electrical Storm. 14,7: 
10 Khalid. 15,4: 7 Harrington, 11 Je t’Aime Explosiv. 15,5: 
9 Garmin BJ. 15,7: 4 Dwight Sisu. 16,0: 15 Calvados In.

 WTIDSRANKEN: 12,0: 10 Speedy Foxy Vicane.  
12,3: 4 Rajah Press. 12,4: 1 RG’s Thunderbolt.  
12,5: 9 Othello Victory. 12,8: 2 Silver Annie.

 V86-5 1 640 meter, auto

MIN VINNARE
HH3HJ.H.Mannerheim har fått ett nyttigt 

lopp i kroppen. Kanske inte är på topp 
ännu men ska räcka långt från ett fint läge. 
Van att möta ganska bra sällskap, ju.
FAVORITEN

HH10HSpeedyHFoxyHVicane har varit mycket 
duktig länge nu. Har flera V75-segrar 
i raden och det imponerar. Vann senast 
trots att hon inte hade startat med skor på 
jättelänge. Nu kommer man att köra ett 
snällt lopp i ryggar och då kan det bli långt 
fram. Speciellt på Jägersro där ledaren har 
en tendens att ”rinna undan”. Ändå given 
i segerstriden med tanke på det hon visat. 
En annan typ av jänkarvagn i kväll.
UTMANAREN

HH4HRajahHPress är snabb ut. Leder länge!
BORTGLØMD

HH7HAmazingHDynamite troligen helstängt.
SNACKISEN

HH9HOthelloHVictory måste visa mer. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH4HRajahHPress har ett perfekt spår mitt 
bakom bilen och han borde kunna ”rassla” 
till spets. Men räkna med att 3HJ.H.HHHH
Mannerheim kommer att testa en bit.         
2HSilverHAnnie kan också öppna bra men 
vill säkert smyga med.

V86-6 2 640 meter, auto

MIN VINNARE
HH14HElectricalHStorm hade löpt mycket bra 

en längre tid inför senast och det var en 
väldigt välförtjänt triumf. Många att runda 
här men han bör vara i striden igen.
FAVORITEN

HH11HJeHt’AimeHExplosiv är en formstark 
pålle som ska ses med chans igen. Gått 
tuffa lopp på slutet men rett ut det. Men nu 
kommer hästen köras snällare och det 
kanske inte heller är samma höga form. 
Given att tippa emot och gardera.
UTMANAREN

HH7HHarrington har väl inte glänst på slutet 
men fart finns. Kan komma till ledningen.
BORTGLØMD

HH10HKhalid är ganska stark. Uppåt i form.
SNACKISEN

HH8HWutan kan mer än visat. Van skor. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HOnt om startsnabba hästar men troligen 
kan 6HBaltoHd’Huon komma till täten. Men 
om 7HHarrington är snabbt framme är det 
god chans att han kan få ta över...

V86-7 2 140 meter, volt

MIN VINNARE/FAVORITEN
 HEtt öppet lopp av ganska låg klass där 

många kan vinna. 8HGalvaniHBoko kan 
mycket väl visa sig bäst. Men visst är det 
lite osäkert hur voltstart passar. Det är 
dock en förnuftig häst enligt stallet.
UTMANAREN

HH10HVakseHViggo fullföljde bra senast han 
var på besök i Sverige. Stämmer det 
i starten kan det bli tal om en fin löpning. 
Är då stark till slut och ska ses med chans.
BORTGLØMD

HH5HVegaHÖstervang har ett spännande 
smygläge och så kör KimHEriksson nu. Kan 
vara en riktigt storskräll att bevaka.
SNACKISEN

HH2HHarvestingHTime blandar och ger. Men 
på rätt dag är han snabb för klassen. Får 
en fin resa där framme och ska ej förbises. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HT.RexHFace kommer att laddas för att 
försvara det värdefulla innerspåret. Men   
2HHarvestingHTime är klart snabb om han 
trampar rätt ur volten och det är inte givet 
hur det blir.

V86-8 1 640 meter, auto

MIN VINNARE
HH1HSebastianHJourney är ett roligt chans-

tips. Att kapacitet att vinna detta finns 
tvivlar jag inte på, men han uppträdde 
märkligt i onsdags. Slutade ta i när han 
attackerade men kom tillbaka över upplop-
pet. Lite annan utrustning nu kanske? Lite 
spetschans, men får en fin resa oavsett.
FAVORITEN

HH7HEinsteinHSisu är hårt spelad men det 
köper jag inte. Visst är han bra men läget 
över kort distans är verkligen inte optimalt. 
Bara en av flera för mig i dag...
UTMANAREN

HH12HMarvelous var strålande bra efter 
tung resa som tvåa förra veckan. Given.
BORTGLØMD

HH9HM.T.Kitty är i knallform. Speedig.
SNACKISEN

HH5HUniqueHFindings maxas i utrustningen. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HÖppet och svårläst. 1HSebastianHJouney 
kan på sin bästa dag ta hand om spets med 
hjälp av ”solfjädern”. Men det är mycket 
chansartat. 2HLimaHDanaHär snabb och nu 
kanske med skygglappar nu. 5HUniqueH
Findings lär också ladda det som går.

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH3HJ.H.Mannerheim/JohanHUntersteinerH 22
10HSpeedyHFoxyHVicane/KimHErikssonH 38
HH4HRajahHPress/ChristofferHErikssonH 7
  9 Othello Victory/Peter Untersteiner 9
  7 Amazing Dynamite/Steen Juul 4
  6 Triton Neergård/Peter Ingves 6
  2 Silver Annie/Robert Andersson 1
  5 Apapmand/Anders F Jensen 10
  1 R.G.’s Thunderbolt/Ola Samuelsson 1
  8 Zjanti River/Jörgen Lorentzen 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
14HElectricalHStorm/MattiasHDjuseH 9
HH7HHarrington/ErikHAdielssonH 16
11HJeHt’AimeHExplosiv/OskarHJHAnderssonH 32
  8 Wutan/Örjan Kihlström 8
10 Khalid/Dennis Spangenberg 2
  4 Dwight Sisu/Jorma Kontio 17
  9 Garmin B.J./Erik Lindegren 2
  3 Pecorino/Rikard N Skoglund 1
  1 Testa di Cavolo/Hans R Strömberg 2
  6 Balto d’Huon/Troels Andersen 1
12 Seven Deadly Sins/Sergei Matveev 7
15 Calvados In/Tobias J Gustafsson 1
  2 Eddie Silas/Fredrik B Larsson 1
13 Looks Likeaqueen/Torbjörn Jansson 1
  5 Lyckans Erik/Per Lennartsson 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
 HH8HGalvaniHBoko/PeterHUntersteinerH 25
10HVakseHViggo/AndersHFHJensenH 19
HH1HT.RexHFace/AdrianHKolgjiniH 20
HH2HHarvestingHTime/MarkusHNiklassonH 2
  6 Diamond Hall/Markus Waldmüller 12
  5 Vega Östervang/Kim Eriksson 1
12 Cheri de Vie/Steen Juul 10
  3 Turbulence Face/Lutfi Kolgjini 3
  7 Hey Joe/Carl Johan Jepson 3
  4 Amazing Riverside/Peter Ingves 2
13 Tax Shelter/Felicia Molin 0
  9 Four Strong Winds/Thomas Uhrberg 2
11 Against All Odds/Jörgen Sjunnesson 2
14 Broadway Surprise/Stefan Persson 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
  1HSebastianHJourney/ClaesHSjöströmH 4
12HMarvelous/JormaHKontioH 12
HH9HM.T.Kitty/PerHLennartssonH 4
10 Uappa di Azzurra/Christian Fiore 13
  5 Unique Findings/Erik Adielsson 21
  4 Pikachu Face/Mattias Djuse 15
  7 Einstein Sisu/Örjan Kihlström 23
  2 Liam Dana/Rikard N Skoglund 1
11 Sete/Oskar J Andersson 3
  8 Mellby Fantom/Kenneth Haugstad 1
  3 Sentence Ås/Kaj Widell 2
  6 Alexander U.R./Torbjörn Jansson 2

ELECTRICAL STORM  ÆR EN ROLIG SPELIDÉ

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