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3 Arvika by Night, Björn Goop 
– Hon var bra senast och öppnade bättre ön 
vad vi hade räknat med innan. Fick press efter 
500 meter men hon höll bra tycker jag. Hon 
har ett bra läge och gör bra lopp för det mesta. 
Vi kör nog med jänkarvagn nu och hon ska väl 
räknas, anser Anton Sverre i stallet.

4 Maverick Dream, Claes Sjöström 
– Hästen blev lite stum senast till slut, seg bana 
och så brodd ställde väl till det. Han är säkert lite 
gynnad av distansen nu. När vi köpte honom 
hade han rykte om sig att vara osäker bakom 
bilen och han är inte att lita på, men med brodd 
är det inte lika stor risk att han slår ihop. Han 
jobbar bra och jag är nöjd. Felfri är han med 
långt framme och då är han snabb ut. Han går 
som senast, säger Göran Hedrén.

5 Imma Hanover, Ulf Ohlsson 
– Imma Hanover har mycket bättre form än 
raden och och det har strulat mycket i en och en 
halv månad. Jag tror att hon behärska alla typer 
av underlag även om det aldrig är kul för någon 
med smetiga banor. Hon kan gå fort sista varvet 
och det är den av mina tre på V86-kupongen 
som har bäst vinstchans, säger Petri Salmela.

8 Petunia, Mattias Djuse 
– Hon kanske inte tålde öppningen senast, vi 
hoppas på det för inga fel är funna. Hon känns 
jättefin. Hon borde kunna duga en bit i klassen 
men spåret är ingen höjdare, tror inte hon laddas 
igen. Inget kommer att ändras, säger Marcus 
Lilius i stallet.

9 Scarlet’s Grace, Örjan Kihlström 
– Scarlet’s Grace gick ett helt okej lopp senast 
och kommer att göra en fin insats igen. Hur långt 
det räcker är svårt att säga men lite fina pengar 
kan man hoppas på i första hand, anser Kenneth 
Haugstad.

10 Fast Moving Cash, Daniel Olsson 
– Hon är inte alls så tokig men förstår inte helt 
vad detta går ut på ännu. Näst senast tycker 
man kanske att hon borde vunnit men hon hade 
ett kvaddat hjul då. Senast kom hon inte till. Hon 
tränar på bra och kommer att göra ett bra lopp. 
Inget nytt, säger Pär Pergenius i stallet.

11 Day Composite, Per Lennartsson 
– Vi har haft stora problem med vårat hö men nu 
är det på rätt väg. Hon gjorde det hyfsat senast 
och känns rätt så okej men man får ligga lågt tills 
hästarna visar bättring. Normalt sett är det en 
bra häst för klassen men det är på sin höjd en 
platschans. Inget nytt, säger Jan Hellstedt.

12 Joyus, Jörgen Westholm 
– Gått lite långt mellan loppen, kan behöva 
tempo i sig. Dessutom iskallt utgångsläge gör att 
vi får ligga lågt, säger Jörgen Westholm.

1 Neverendingdream, Christian Fiore 
– Han var bra i loppet senast men inte perfekt. 
Han var lite för tung i balansen och hade lite 
problem i svängarna. Nu har vi ändrat balan-
sen som blir lättare den här gången. Han ligger 
lågt i puls och känns väldigt fin. Han är mycket 
startsnabb och konditionen är så bra att jag 
vill se honom i ledningen nu. Måste tro på bra 
segerchans, säger Laura Myllymaa.

4 Party Lane, Roger Malmqvist 
– Party Lane har gått fina lopp en längre tid. Fick 
en paus efter förra loppet då hon hängde lite på 
en töm, är behandlad och har sedan tränat på 
bra. Som snabbast 17,5/1 600 mer på Jägersro 
och kommer att hinna få ett till jobb. Jag 
förväntar mig en bra insats men skorna är ett 
litet minus, det tror jag faktiskt. Kanske urryck-
are för första gången. Hon är rätt kvick ut, säger 
Roger Malmqvist.

5 Kaiser Håleryd, Johan Untersteiner 
– Kaiser Håleryd är en jättefin travare i väldigt 
bra form. Han har varit bättre än någonsin på 
sistone och vann ett V75-lopp efter ett 
smyglopp senast. Han känns stark och rejäl i 
jobben och vi fortsätter att tävla med helstängt 
huvudlag och med jänkarvagn. Jag tycker att 
han ska räknas, säger Josefine Gustavsson som 
sköter hästen.

8 Dontbreakthebankås, Adrian Kolgjini 
– Senast blev det fel när jag blev tvungen att 
släppa ledningen till vår egen häst som hade fel 
på en utrustningsdetalj. Breakthebankås är 
ruggigt bra just nu och jag tror att han har chans 
trots det usla utgångslägets, säger Lutfi Kolgjini.

9 Vanyar Pil, Marc Elias 
– Han var inte som bäst senast i debuten för oss, 
hade lite hög puls och fick ett jobbigt lopp. Han 
tränar fint nu och känns bra i jobben. Han 
kommer att vara bättre nu tror jag och smygläget 
passar bra, vi kör lite på chans troligen. Han är 
speedig med rätt resa men chansen svår att 
bedöma. Inget kommer att ändras, meddelar 
Markus Waldmüller i stallet.

10 Kungkurt, Stefan Söderkvist 
– Han var bra senast i Kalmar så formen borde 
sitta där, han är pigg och glad. Han kan gå 
bakifrån också men kräver ett vilsamt lopp för 
att duga. Han kommer att gå exakt som senast 
med helstängt och vanlig vagn. Han kan vara ett 
skrällbud om man målar på. Allt talar för en bra 
insats, säger Dan Widegren.

12 Al’s Espresious, Giuseppe Lubrano 
– Var jag väldigt nöjd med senast. Men tyvärr 
drog han ett dåligt spår igen vilket försvårar 
uppgiften såklart. Jag tror att han kommer att 
göra ett bra lopp, säger Giuseppe Lubrano.

2 Anddontsayitsover, Kevin Oscarsson 
– Anddontsayitsover hade en dålig dag senast 
och han är sådan, bara att glömma det loppet 
helt enkelt. Han känns bra och ska vara i ordning 
som det känns. Nu har vi ett bra spår och vi kör 
med helstängt huvudlag och jänkarvagn. Hästen 
gör sina bästa lopp i den främre träffen och jag 
tror på en bra insats och hoppas det räcker en 
bit, säger Kevin Oscarsson.

3 Quite Right, Björn Goop 
– Såg bra ut senast och sköt till bra, det fanns 
säkert krafter kvar. Allt verka bra efteråt i 
jobben. Han kan öppna rätt okej men är lite 
lurig bakom bilen när man kör upp till vingen 
så det är inte givet med felfritt lopp, men vi tror 
ju på det. Inget kommer ändras, säger Anton 
Sverre i stallet.

4 Dats So Cool, Carl Johan Jepson 
– Han tränar bra och har ett passande läge, det 
känns som om han går ner lite i klass jämfört 
med senast. Vi tror på en ny stark insats men det 
är en häst som kräver att han får sitt lopp, han 
vill ha ryggar för att kunna vinna. Han gör inte 
jobbet själv allt för länge. Han kommer att gå i 
jänkarvagn, säger Markus Niklasson i stallet.

8 Victory Topline, Jorma Kontio 
– Han har inte startat på 
länge, han blev struken 
efter en skada i hagen 
och det har tagit en 
del tid. Men han känns 
bra nu, men är lite trög av sig 
och det kan behövas lopp i kroppen innan han är 
i toppform. Han är normalt förberedd som våra 
brukar vara. Han är snabb ut men det är inga 
optimala förutsättningar. Det kanske är tufft att 
göra honom till favorit, trots allt, men klart att 
han ska räknas tidigt. Han går säkert med vanlig 
vagn och helstängt huvudlag, säger Andreas 
Lövdal i stallet.

9 Just Stunning, Örjan Kihlström 
– Tränar på bra hemma på gården men hon 
måste visa att hon kan springa lika bra när det 
kommer till lopp. Innan dess måste vi ligga lite 
lågt och vi får hoppas att hon gör ett bra lopp i 
alla fall. Vinna blir säkert tufft, säger Kenneth 
Haugstad.

10 Ivan Pavlov A.T., Per Lennartsson 
– Ivan Pavlov A.T. var väldigt bra när han vann 
på en 1.12-tid från utvändig position, men efter 
det loppet blev han lite för stressad. Nu har han 
fått ta igen sig ett tag och ett bakspår kan vara 
bra på så vis att han ska hålla sig lugn. Men å 
andra sidan ä det ett minus över kort distans 
och jag misstänker att det bli svårt att vinna 
direkt, säger Per Lennartsson.

1 Uncle di Poggio, Edvin Ceka 
– Han är ute i ett tufft lopp. Han travade bra senast 
och vi var nöjda. Han får gå ut här eftersom det 
inte blev fullt fält. Platschans om det klaffar, men 
han är inte så snabb ut men distansen passar. 
Inga ändringar, han kommer att gå som senast 
vad gäller allt, säger Edvin Ceka.

2 Illuminati, Bernardo Grasso 
– Allt verkar fortsatt bra efter finalloppet på 
Solvalla och utgångsläget är bra. Oavsett vad 
hästen får för lopp tror jag att han vinner 
detta. Vi är nöjda och det är perfekta förutsätt-
ningar, säger Jonas Oscarsson i stallet.

3 Angie Simoni, Bo Falsig 
– Hon börjar komma i den form igen som hon ska 
ha. Jag hoppas att hon ska klara distansen. Hon 
gick bra efter galopp senast hon provade den 
i alla fall och har ju klarat 2 640 meter. Om vi 
kan räcka mot Illuminati eller inte visar sig på 
onsdag, men visst är den bra. Inget kommer att 
ändras på min häst, säger Bo Falsig.

4 Liza With a Z., Olof Thorson 
– Hon har nog ingen chans att vinna direkt, då 
måste de bästa i loppet göra bort sig. Men nu är 
det som sagt tuffare emot än senast och det 
gäller främst att göra att bra lopp. Om jag laddar 
eller inte avgörs en hel del i värmningen, senast 
var hon fin och då gasade jag till. Vi får se helt 
enkelt. Jag hoppas på en ny bra insats och inget 
kommer att ändras, säger Olof Thorson.

5 Trovatore, Stefan Söderkvist 
– Han börjar klättra åt rätt håll på formstegen 
men behöver väl något lopp till för att vara på 
topp. Han närmar sig formen i alla fall. Jag 
tycker att han ska vara med långt framme men 
det kan säkert bli tufft att slå Illuminati som ser 
bra ut. Inget kommer att ändras på min häst, 
säger Admir Zukanovic.

8 Making Love, Robert Bergh 
– Han var bra i comebacken, det var positivt. 
Hade jobbat bra inför det men var nog bättre än 
väntat i det loppet. Han borde ha gått framåt, så 
verkar det också. Han är stark så distansen ska 
inte vara några bekymmer, men han möter 
Illuminati och det är väl främst en platschans. 
Det kan bli ett halvstängt huvudlag möjligen, 
men inget bestämt alls. Det beror på värm-
ningen, säger Brian Jörgensen i stallet.

9 Demolition Man F., Johan Untersteiner 
– Jag var lite osäker på vart jag hade honom 
inför senaste starten men han gick bra då. Han 
har klarat lång distans förut och jag tycker inte 
att spåret gör så mycket. Jag blir inte förvånad 
om han dyker upp på en pallplats. Vi kör med 
jänkarvagnen nu, det var ett tag sedan senast, 
säger Bengt A Nilsson.

 WTIDSRANKEN: 15,6: 3 Arvika By Knight.  
15,7: 5 Imma Hanover, 12 Joyus. 15,9: 4 Maverick Dream, 
8 Petunia, 10 Fast Moving Cash.

 WTIDSRANKEN: 12,6: 7 Livi Joy. 13,0: 5 Kaiser 
Håleryd. 13,1: 4 Party Lane. 13,5: 8 Dontbreakthebank Ås. 
13,6: 6 My White Eagle. 13,8: 12 Al’s Espresious.

 WTIDSRANKEN: 13,7: 6 Undulat. 14,1: 4 Dats So 
Cool. 14,4: 11 One Two Beat. 14,6: 2 Anddontsayitsover, 
7 Garmin BJ, 10 Ivan Pavlov AT.

 WTIDSRANKEN: 15,7: 2 Illuminati. 16,0: 4 Liza With 
a Z. 16,1: 6 Mr Jäger. 16,2: 5 Trovatore. 16,3: 10 Twilight 
D. 17,0: 3 Angie Simoni. 17,3: 9 Demolition Man F. 

 V86-1 3 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
 HJackpott-omgången inleds med en 

stark favorit i 2 Illuminati. Femåringen var 
förvisso ”bara” trea senast men avslutade 
starkt efter ett lopp djupt ned i kön. Det 
var tal om en V75-final den gången och 
den här uppgiften passar bättre. Körs inte 
av chefen själv men det bör lösa sig ändå 
och konkurrenterna har sådan respekt att 
favoriten nog sitter i ledningen tidigt. 
I annat fall kan han vinna ändå. Sund spik.
UTMANAREN

 H8 Making Love har ett lopp i kroppen. 
Kämpade på fint i comebacken. Kanske får 
på sig ett halvstängt huvudlag nu.
BORTGLØMD

 H5 Trovatore har inga problem med den 
långa distansen. Och formen är på gång.
SNACKISEN

 H10 Twilight D. har många att runda men 
besitter en viss styrka. Om många. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 H3 Angie Simoni kan kliva iväg rejält och 
kan vara den som är först ner till plankan. 
Även 4 Liza With a Z. kan öppna på rätt 
dag. 2 Illuminati tas lugnt i början och körs 
sedan fram. Och då skulle det förvåna om 
inte ekipaget får överta. Kanske kan också 
8 Making Love vara med och ”stöka”.

V86-2 1 640 meter, auto

MIN VINNARE
 H3 Quite Right har färsk form och ett bra 

läge. Det gör att jag tippar honom etta. 
Kommer att få en fin löpning och sköt till 
bra i den senaste starten. Viss V75-rutin.
FAVORITEN

 H8 Victory Topline är en spännande häst i 
comeback. Har ännu inte förlorat efter sex 
försök och det är klart att han duger gott i 
det här loppet. Men har ändå varit ifrån ett 
bra tag och det är typen som kan behöva 
tempo i kroppen. Men att Timo Nurmos 
förberett väl kan vi räkna med... Risk för 
svar och jag provar att tippa emot. Väl 
medveten om att han kan vara bara bäst.
UTMANAREN

 H4 Dats So Cool kan gå en bra slutrunda. 
Får hoppas på tempo och en bra rygg.
BORTGLØMD

 H2 Anddontsayitsover kan leda länge.
SNACKISEN

 H10 Ivan Pavlov A.T. är duktig på rätt dag. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 H2 Anddontsayitsover har ett perfekt läge 
och det handlar om en häst som går klart 
bäst i ledningen. Borde väl inte släppa?     
8 Victory Topline har visat att han kan 
öppna och körs säkert offensivt.

V86-3 1 640 meter, auto volt

MIN VINNARE
 H1 Neverendingdream är ett spännande 

förstaval. Har ett lopp i kroppen i sin nya 
regi och var klart godkänd då. Bör vara 
vassare i kväll och läget är kalasbra, ju. 
Öppnar rejält och här kan nog kusken välja 
taktik. Troligen lite lättare balans.
FAVORITEN

 H5 Kaiser Håleryd fick en fin resa i Halm-
stad och tackade för det genom att vinna. 
Möter lämpligt gäng på nytt och ska vara 
med i segerstriden från passande spår. 
Kan säkert göra en del själv mot dessa.
UTMANAREN

 H8 Dontbreakthebankås har ett svårt läge 
men är uppåt i form. Måste ses med lite 
chans då han är bra i grunden.
BORTGLØMD

 H3 Alicia Bore är snabb ut. Gillar spets.
SNACKISEN

 H4 Party Lane kanske med rycktussar nu. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 H1 Neverendingdream visade upp god 
snabbhet från början senast och kan 
mycket väl hålla ut de andra. Får fin resa 
oavsett. 3 Alicia Bore gillar spets och 
kommer att vara med och gasa...

V86-4 2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
 H3 Arvika by Night får tipset i ett inte 

alltför tufft lopp. Skulle Goop kunna få 
henne till ledningen tidigt är det klart att 
det ser ljust ut. Det låter som att stallet 
slänger på en jänkarvagn i dag.
UTMANAREN

 H10 Fast Moving Cash har inte visat hela 
sitt register ännu. Är snabb till slut med 
rätt resa och får hoppas att de andra gasar 
på där framme. Känns given i striden med 
tanke på moståndet.
BORTGLØMD

 H5 Imma Hanover har bara en seger i livet 
men hon duger bra i den här klassen. Med 
rätt löpning är jag inne på att den andra 
segern kan komma nu.
SNACKISEN

 H2 Supreme Face är snabb bakom bilen 
och nu kanske man provar i spets igen? 
Kommer att gå med amerikansk sulky men 
det är ingen nyhet för henne. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 H2 Supreme Face sitter bra till bakom 
bilen och är kvick. Vill man köra i spets där 
eller kommer 3 Arvika by Night med Björn 
Goop att få ta hand om täten..?

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
  2 Illuminati/Bernardo Grasso 61
  8 Making Love/Robert Bergh 19
  5 Trovatore/Stefan Söderkvist 2
10 Twilight D./André Eklundh 4
  9 Demolition Man F./Johan Untersteiner 3
  6 Mr Jäger/Stefan Persson 7
  4 Liza With a Z./Olof Thorson 2
  3 Angie Simoni/Bo Falsig 1
  1 Uncle di Poggio/Edvin Ceka 1
  7 Boogie Man/Peter Edberg 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
  3 Quite Right/Björn Goop 21
  8 Victory Topline/Jorma Kontio 44
  2 Anddontsayitsover/Kevin Oscarsson 7
  6 Undulat/Claes Sjöström 3
  4 Dats So Cool/Carl Johan Jepson 15 
  5 Lil Belinda/Kenneth Haugstad 1
10 Ivan Pavlov A.T./Per Lennartsson 2
11 One Two Beat/Torbjörn Jansson 2
  7 Garmin B.J./Erik Lindegren 1
  9 Just Stunning/Örjan Kihlström 4
  1 Moogler/Jimmy Dahlman 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
   1 Neverendingdream/Christian Fiore 6
  5 Kaiser Håleryd/Johan Untersteiner 45
  8 Dontbreakthebankås/Adrian Kolgjini 14
  3 Alicia Bore/André Eklundh 6
  4 Party Lane/Roger Malmqvist 16
  2 Enjoy the Life/Mikael J Andersson 4
  7 Livi Joy/Peter Arnqvist 4
  9 Vanyar Pil/Marc Elias 1
10 Kungkurt/Stefan Söderkvist 1
12 Al’s Espresious/Giuseppe Lubrano 1
11 Sultan C.N./Bo Falsig 0
  6 My White Eagle/Magnus Jakobsson 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
  3 Arvika by Night/Björn Goop 36
10 Fast Moving Cash/Daniel Olsson 17
  5 Imma Hanover/Ulf Ohlsson 9
  2 Supreme Face/Ulf Eriksson 10
  6 Barry Wadd/Tomas Pettersson 6
  8 Petunia/Mattias Djuse 2
  4 Maverick Dream/Claes Sjöström 6
11 Day Composite/Per Lennartsson 2
12 Joyus/Jörgen Westholm 1
  1 Triton Pride/Kaj Widell 2
  9 Scarlet’s Grace/Örjan Kihlström 4
  7 Timotejs Godis/Carl Johan Jepson Str!

SHORTHANDED JAG   SV˚RSLAGEN P˚ NYTT
V86 XPRESS I SISTA MINUTEN  MED JONAS NOREEN
• ANALYS & TIPS INFØR KVÆLLENS TÆVLINGAR P˚ ˚BY OCH SOLVALLA

Senaste nytt på Twitter!
@JonasNoreen

JONAS 
NOREEN
Travexpert, 
flerfaldig 
vinnare av 
tipsligan på 
hemmabanan 
Solvalla.

2 ILLU-
MINATI
Passar bra på 
distansen och 
står fint till i sin 
klass. Blir inte 
lätt att besegra 
i V86-1. En 
sund spik.

5 SHORT-
HANDED JAG
Fått lopp i 
kroppen och 
har för lite 
pengar på sig i 
förhållande till 
kunnande. Bra 
chans i V86-6.

1 NEVEREN-
DINGDREAM
Går framåt till 
detta och läget 
är intressant. 
Spets eller fin 
resa borde det 
bli. Stormvar-
ning i V86-3.

10 BILLIE 
JEAN D.K.
Reser i angelä-
get ärende och 
distansen borde 
passa. Kan bli 
en obehaglig 
överraskning 
i avdelning sju.

4 DATS 
SO COOL
Får en hel del 
spel i V86-2 
men kräver sitt 
lopp för att 
komma till sin 
rätt. Bara en av 
flera för mig.

4 PARTY 
LANE
Mycket spelad i 
V86-3, men det 
kan vara minus 
med skorna på. 
Lite väl hårt 
spelad för min 
smak därmed.

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

”Kapabel och 
snabb ut”


