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SV˚RSLAGEN P˚ NYTT
V86-5

2 140 meter, volt

MIN VINNARE/FAVORITEN
H3
H Pastor Power vann V75 på Mantorp
trots en galopp i inledningen. Det var en
vass insats, men samtidigt vet vi att
prestationer efter galopp inte ska tokhyllas. Gick med helstängt huvudlag och
jänkarvagn då och det gjorde honom bättre
även om hästen är på gång. Nu blir det
kanske vanlig vagn då det handlar om
voltstart? Är han som senast blir han inte
lätt att fånga in från ledningen även om det
är ett väldigt litet fält numera. Notera att
de där bak står hela 40 meter efter!
UTMANAREN
H4
H Rapide du Pommeau är en vältränad
herre som kan gå bra efter uppehåll direkt.
Kommer att köras lite snällt men han är
stark till slut och får inte nonchaleras. Skor
på hovarna borde fungera skapligt.
BORTGLØMD
H1
H Dalforno kan få en trivsam resa.
SNACKISEN
H6
H Pacific Face ser speciell ut men tål att
gå tuffa lopp. Är stark och galopperade väl
bort segern senast på Solvalla?
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
H3
H Pastor Power behöver inte laddas
maximalt, utan kan glida till spets efter en
bit bara. Mycket förvånande om inte Johan
Untersteiner sitter i spets här.

NOREENS RANKNING

V86-PROCENT

  3 Pastor Power/Johan Untersteiner
4 Rapide du Pommeau/André Eklundh
6 Pacific Face/Giuseppe Lubrano
1 Dalforno/Mikael J Andersson
7 Bullyoung/Robert Bergh
2 Garcon Above/Patrik Nygren
5 Clemenza Am/Adrian Kolgjini
8 Zoko Lane/Stefan Persson

62
6
13
2
3
1
10
Str!

V86-6

2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
H6
H Shorthanded Jag har alltid visat bra
kapacitet men inte fått till det varje start.
Nu har han ett lopp i kroppen i regi Björn
Goop och det blev vinst direkt. Visade bra
uppfattning och styrka då och lär väl inte
vara sämre i kväll. Motståndet är heller
inte av värsta sort och jag är helt inne på
att Shorthanded Jag vinner på nytt.
UTMANAREN
H8
H Counterfeightr är i toppform. Men det
gäller att det stämmer lite under vägen
med tanke på läget. Kan speeda vasst.
BORTGLØMD
H7
H Thelma de Glatigne är uppåt igen.
Öppnar fort bakom bilen och kan mycket
väl hitta till ledningen. Inte alls ofarlig.
SNACKISEN
H10
H Mr Deauville är snabb. Om felfri...
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
H7
H Thelma de Glatigne är väldigt kvick
och kan, trots spåret, sitta i ledningen
tidigt. Vad som sedan sker när 5 Shorthanded Jag ställer en fråga får vi se. Men jag
gissar på att favoriten släpps till tät.

NOREENS RANKNING

V86-PROCENT

  5 Shorthanded Jag/Björn Goop
52
7 Thelma de Glatigne/Oskar J Andersson 4
8 Counterfeightr/Per Lennartsson
13
11 Davy Jones Sisu/Ulf Ohlsson
6
10 Mr Deauville/Rikard N Skoglund
2
3 Andreas Boy/Oskar Kylin Blom
2
13 Alan Wadd/Tomas Pettersson
4
2 Zoom Zoom/Örjan Kihlström
12
9 Chipen Boy/Petter Karlsson
3
12 Global Touchdown/Carl Johan Jepson 1
6 Falco di Quattro/Erik Lindegren
1
4 Busy Doin’ Nothing/Jimmy Dahlman
1
14 This Is Alex/Torbjörn Jansson
0
1 Pampero/Daniel Olsson
0

V86-7

2 640 meter, auto

MIN VINNARE
H3
H Modern Love känns spännande med
tanke på att hästen är väldigt stark.
Därmed borde den här långa distansen
passa lika bra som vaniljsås till äppelpaj.
Det är ingen snabbstartare men sedan tål
hon ett tufft upplägg. Krossar allt?!
FAVORITEN
H9
H Pippi Roc måste givetvis vara ett tidigt
bud. Hon kommer i bra slag och kan gå
snabbt över upploppet. Ganska bra smygläge och det känns som ett givet streck.
UTMANAREN
H5
H Up North är snabb från start. Kusken
kan välja upplägg efter hur det verkar.
BORTGLØMD
H10
H Billie Jean D.K. är tuff och reser
i angeläget ärende. Bättre än senaste
resultaten visar – och måste bevakas.
SNACKISEN
H8
H Kiss My Lips H.C. har 2/3 på distansen.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
H5
H Up North tycker jag verkar vara
snabbast. Och kusken brukar ju inte
backa. Om hästen körs i spets över lång
distans vete tusan. Kommer någon bra
rygg är det inte omöjligt med släpp.

NOREENS RANKNING

V86-PROCENT

  3 Modern Love/Thomas Dalborg
  9 Pippi Roc/Johan Untersteiner
10 Billie Jean D.K./Bent Svendsen
4 Marjons Ivory/Bernardo Grasso
5 Up North/Adrian Kolgjini
6 Babe Love/André Eklundh
1 Canarsie/Henna Halme
8 Kiss My Lips H.C./Stefan Söderkvist
2 Ztella Beluga/Peter Zadel
11 Restless/Jan Henriksson
7 Henna/Svend Dyhrberg
12 Wahtoshi/Magnus Jakobsson
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V86-8

2 140 meter, auto

MIN VINNARE
H6
H Indian Front kommer från V75-seger
och ska räknas väldigt tidigt på nytt. Stoet
verkar trivas på Solvalla dessutom och det
kan vara ett litet plus. Räkna med att
kusken kommer att vara offensiv i hopp om
att nå spets tidigt. I striden oavsett.
FAVORITEN
H8
H Zdenka duger gott i det här sällskapet
men det är ingen given vinnare med tanke
på spåroturen. Men hittar Kihlström rätt
väg åt henne kommer hon att avsluta bra.
UTMANAREN
H3
H Celinn Palema var det mycket snack
om inför V75 på Romme. Var godkänd då
men nog bättre i starterna före. Kan öppna
rätt bra om kusken är aktiv. Måstestreck.
BORTGLØMD
H1
H Kiss Me Tooma har läget. Och fart.
SNACKISEN
H7
H Micro Vick nu med Björn Goop...
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
H5
H Sister Morphine är snabb i benen men
körs knappast i ledningen. 3 Celinn Palema
eller 6 Indian Front testar att ta över.
Öppet men helt klart loppavgörande. Även
4 Alfa Mare kan öppna på rätt dag.

NOREENS RANKNING

V86-PROCENT

6 Indian Front/Carl Johan Jepson
  3 Celinn Palema/Jorma Kontio
  8 Zdenka/Örjan Kihlström
1 Kiss Me Tooma/Mika Forss
5 Sister Morphine/Kevin Oscarsson
7 Micro Vick/Björn Goop
4 Alfa Mare/Rikard N Skoglund
9 Xylona G.T./Per Lennartsson
12 Crowd Pleaser/Mattias Djuse
2 Zarah Zolide/Ida Riesterer
10 Barbouze Lascaux/Oskar Kylin Blom
11 Islamorada/Niclas Hammarström

28
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28
8
2
4
2
3
1
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1
0

O LIVE-BEVAKNING P˚ EXPRESSEN.SE/TRAV MED START 19.30.
1 Dalforno, Mikael J Andersson

– Han fick inget bra fäste senast och ett jobbigt
lopp den gången. Pastor Power hade varit en fin
rygg och det är väl pengar som gäller främst.
Kanske platschans om det stämmer och de
bättre kommer bort. Inget kommer att ändras på
min häst och han håller formen, säger Olle
Elfstrand.

2 Garcon Above, Patrik Nygren

– Dottern har tränat på slutet så jag har väl inte
stenkoll, men allt ska vara normalt enligt henne.
Han har fått en paus för att ladda lite. Vi är
spända på att se honom men det verkar vara för
tufft emot, vi måste ligga lågt. Han kommer att
gå som på slutet. Han har fått växa i sina hovar
lite, det är gynnsamt, säger Robert Kerttu.

2 Zoom Zoom, Örjan Kihlström

– Zoom Zoom har varit borta ett tag och haft
problem med två hovbölder. Hon kändes fin i ett
banjobb förra onsdagen men jag tror ändå att
hon åtminstone behöver det här loppet i kroppen
för att komma i form och jag ligger lågt, säger
Petri Salmela.

5 Shorthanded Jag, Björn Goop

– Han är bra för klassen och var bra mycket
bättre då han vann för oss än vad jag trodde.
Han var stark från dödens då. Han borde vara
bättre med lopp i kroppen och ska räknas tidigt
då han är bra för klassen. Nog bästa
V86-chansen, säger Anton Sverre i stallet.

3 Pastor Power, Johan Untersteiner

– Han har haft problem med sina framkotor och
det har tagit lite tid att komma tillbaka. Han
brukar gå bra efter en paus och jag tror det blir
samma visa igen, han känns fin. Men det är klart
att han kommer att få ett lite snällare lopp, men
spurta det kan han ju. Svårt att säga om vi kan
ta 40 meter på Pastor Power. Han kommer att gå
med skor nu, annars som tidigare, säger Thomas
Uhrberg.

5 Clemenza Am, Adrian Kolgjini

Kommer att strykas, säger Lutfi Kolgjini.

6 Pacific Face, Giuseppe Lubrano

– Galoppen senast kändes snöplig och vi tar nya
tag. Jag tror att formen är
oförändrad och utan att
ha läst på vad han
möter så tror jag att
han kommer att vara
med och kämpa i den
främre träffen. Voltstart är ett litet minus då han
är långsam ut. Han kommer att gå i en vanlig
vagn den här gången men det har ingen betydelse då han vunnit med alla möjliga vagnar,
säger Giuseppe Lubrano.

”Volt är ett
minus nu...”

7 Bullyoung, Robert Bergh

– Han har inte startat på ett tag nu. Har tränat
på bra men måste väl ändå visa lite mer i lopp
innan vi kan tro för mycket. Han ska till Frankrike snart dessutom, tror jag. Han har bara varit
här i Göteborg 1,5 vecka, men han ser fin ut i
alla fall. Han är bra i grunden och är en kapabel
typ, påminner Brian Jörgensen i stallet.
WWTIDSRANKEN: 13,7:6 Pacific Face, 8 Zoko Lane.
14,3: 3 Pastor Power. 16,2: 2 Garcon Above.
16,8: 1 Dalforno.

– Hon fick tredjespår och dödens senast och jag
tycker att hon höll bra. Gången innan gick hon
också bra över lång distans så den biten oroar
mig inte. Canarsie kan öppna ganska bra bakom
bilen och rygg ledaren eller tredje invändigt ska
vara inom räckhåll. Jag har inte läst på motståndet så noga men tror att min kommer att göra ett
bra lopp åtminstone, säger Veijo Heiskanen.

2 Ztella Beluga, Peter Zadel

– Jag tror formen ska vara helt okej och jag
kommer att köra ett snällt lopp med henne så får
vi se om det finns något till slut. Det borde bli
svårt att vinna. Det kan bli andra framskor bara
som ändring men det är inga stora saker, säger
Peter Zadel.

4 Marjons Ivory, Bernardo Grasso

– Pastor Power körde jag till seger i V75
senast och han var strålande. Trots galopp
blev det seger. Jag vet inte hur han är i
voltstart men tror inte att det ska vara några
problem. Det är min bästa chans inom
V86-spelet, säger Johan Untersteiner.

4 Rapide du Pommeau, André Eklundh

1 Canarsie, Henna Halme

Björn Goop sitter bakom en bra V86-spik.

8 Counterfeightr, Per Lennartsson

– Han har mycket fin form men han fick det
serverat senast. Tränar jättebra och gick några
intervaller i går (tisdag) och vi var jättenöjda.
Spåret gör att det kommer att krävas tur och det
kan bli tufft vinna, mer en platschans torr jag.
Han går som senast med allt, säger Markus
Niklasson i stallet.

10 Mr Deauville, Rikard N Skoglund

– Han vann på ett bra sätt för ett tag sedan och
senast blev han spänd i volten och galopperade.
Känns nästan finare än tidigare i jobben men
han behöver få rätt resa. Går han iväg från start
så duger han i klassen, hästen måste hitta sig
själv lite och sköta sig, menar Marcus Lilius i
stallet.

11 Davy Jones Sisu, Ulf Ohlsson

– Han har haft lite ledigt över julhelgen men
kändes fin i samma jobb som Zoom Zoom förra
veckan och jag tror inte att han har tappat så
mycket formmässigt. Davy Jones Sisu har visat
att han duger i klassen och har han lite tur med
löpningen behöver han inte vara helt borta här,
säger Petri Salmela.

12 Global Touchdown, Carl Johan Jepson

– En humörhäst som borde ha orkat bättre
senast. Han kommer mer och mer för varje lopp.
Han ser bra ut hemma och går han ett bra lopp
så är vi nöjda, pengar är väl prio ett till att börja
med. Läget är lurigt i en spårtrappa och inget
ändras, säger Anton Sverre i stallet.
WWTIDSRANKEN: 14,6: 8 Counterfeightr.
14,8: 12 Global Touchdown. 14,9: 7 Thelma de Glatigne.
15,0: 11 Davy Jones Sisu. 15,1: 5 Shorthanded Jag.

– Marjons Ivory var sådär näst senast som tvåa
men senast var hon mycket bra över samma
distans. Jag är lite osäker på hur täta starter
kommer att påverka, men det går säkert bra.
Läget är bra och med tanke på den senaste
insatsen tycker jag att hon ska räknas nu också,
säger Jonas Oscarsson i stallet.

5 Up North, Adrian Kolgjini

– Han blev utsvarad och fick gå ett varv i
tredjespår senast. Up North är en stark och ärlig
häst och han kommer att göra ett bra lopp. Kan
öppna rätt så bra om man väljer det upplägget,
säger Lutfi Kolgjini.

6 Babe Love, André Eklundh

– Hon gick bra i första starten för mig. Hade
inget banjobb i kroppen innan det och kommer
att gå framåt till detta.
Hon kändes rätt
stabil senast men
hon behöver få
mer självförtroende, så att köra felfritt
är prio ett men det verkar vara en bra häst. Inte
borta om det stämmer och distansen är en
fördel. Inget kommer att ändras till detta, säger
Thomas Uhrberg.

”Distansen
är ett plus”

7 Henna, Svend Dyhrberg

– Hon håller bra form, den blir allt bättre. Vi har
ett svårt läge men det gör inte så mycket över
lång distans. Hon duger i klassen, hon kan gå en
bit upp när det släpper loss för henne. Vi
kommer inte att ändra något och allt talar för en
ny bra insats, säger Svend Dyhrberg.

9 Pippi Roc, Johan Untersteiner

– Pippi Roc är en fin häst och hon gjorde det
mycket bra senast. Hon möter äldre och mer
rutinerade hästar den här gången men jag tror
att hon levererar en rejäl spurt, säger Johan
Untersteiner.
WWTIDSRANKEN: 15,3: 9 Pippi Roc.
15,7: 12 Wahtoshi. 16,4: 5 Up North. 16,5: 1 Canarsie,
4 Marjons Ivory, 11 Restless. 16,8: 8 Kiss My Lips HC.

4 Alfa Mare, Rikard N Skoglund

– Har varit förföljd av otur men nu känns formen
kraftigt på väg upp nu igen. Bra läge och
platsaktuell om det stämmer lite. Kanske kör vi
med skygglappar den här gången, säger Stefan
Melander.

5 Sister Morphine, Kevin Oscarsson

– Hon sköt till bra mellan hästar senast och det
känns som att formen är på gång. Men Sister
Morphine är en häst som helst ska smyga med
på innerspår och gå 200 meter till slut för att
komma till sin rätt. Så även om hon är lite uppåt
så ser jag henne inte som något vinstbud.
Hoppas vara med en bit fram i alla fall, säger
Kevin Oscarsson.

6 Indian Front, Carl Johan Jepson

– Jag var så klart mycket nöjd med segern
senast i V75. Hon var väldigt bra då och har
jobbat på efter det loppet. Hon tog det bra och
har toppform. Det finns en del bra hästar emot
men min har chans att vinna igen, hon trivs på
Solvalla vill jag ha sagt. Inget kommer att
ändras och man måste ha med henne på
kupongen, säger Tomasz Wisniewski.
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7 Micro Vick, Björn Goop

– Hon satt i femte invändigt senast och kom
aldrig in i loppet och jag tror inte att banan
passade henne heller. Jag hoppas att hon ska gå
framåt med det loppet. Hon är ojämn från start,
ibland öppnar hon medelsnabbt och ibland inget
alls så något spetsbud är hon inte. Skulle hon få
en bra position kanske hon kan vara en bit fram,
det blir första gången som Björn kör Micro Vick,
säger Emma Holmquist.

8 Zdenka, Örjan Kihlström

– Hon gick jättebra senast, det blev inget tempo
och fick också gå lite tidigt utan rygg. Det
ebbade ut lite, men det är inget att säga om.
Tränar bra och har ett svårt läge men ska inte
räknas bort för det. Inget nytt är planerat, säger
Per Pergenius i stallet.

9 Xylona G.T., Per Lennartsson

– Hon var klart positiv i senaste starten får man
säga. Men Xylona G.T. är ingen vinnartyp och
hon behöver få det serverat för att ha någon
chans och på så vis kan det vara bra med spå
nio. Men jag ligger ändå lite lågt med henne ändå
även om formen verkar sitta där fortsatt, säger
Per Lennartsson.

12 Crowd Pleaser, Mattias Djuse

– Hon har blivit åtgärdad efter förra loppet och
har varit uppåt på slutet. Nu är det spår tolv och
det är klart att det är tufft. Hästen har blivit mer
stabil och är fräschare. Jobbar på bra och borde
räcka en bit, men det måste till mycket tur
härifrån. Inget nytt, säger Marcus Lilius i stallet.
WWTIDSRANKEN: 14,5: 1 Kiss Me Tooma.
14,8: 8 Zdenka. 15,1: 4 Alfa Mare. 15,4: 6 Indian Front,
12 Crowd Pleaser. 15,6: 9 Xylona G.T.
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