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1 Vahände, Linn Stolt 
– Vahände går jämnt och stabilt men det saknas 
rätta motivationen i honom tycker jag. Spåret är 
väl bra men jag tror knappast att han är något 
spetsbud. Han klarar nog alla typer av underlag 
men är ändå inget hett bud i mina ögon, säger 
Claes Sjöström.

5 Incora Zon, Kai P Jussila 
– Hon känns bra hemma i träningen men har 
haft otur i loppen på slutet. Jag har en bra häst 
för klassen och en kusk som tänker på hästen. 
Hon går med lätta skor med öppen tå och det är 
ingen fara, hon springer bra så. Mer slump att 
hon vunnit barfota. Jag tror det blir samma 
saker som senast, med rätt lopp går hon alltid till 
slut, säger Britt-Marie Danell.

6 Very Many Legs, Tino Ärling 
– Varit ifrån lite inför detta, men tränar bra. Vi 
tror att hon kommer att göra ett bra lopp i alla 
fall, säger Roger Walmann.

7 Wrongdoer, Anders Eriksson 
– Jag har ingen given förklaring till galoppen 
senast men visst kan banan ha varit en orsak. 
Han känns pigg i jobben och har visat att han 
duger bra i klassen när det stämmer för 
honom. Kusken känner honom sedan tidigare 
och jag tror att Wrongdoer har bra chans att 
sluta bland de tre, säger Peter Eriksson.

9 Grand Illusion, David Javelle 
– Grand Illusion gjorde ett bra lopp vid andra-
platsen senast. Han har inte startat på ett tag 
men känns fin hemma i jobben. Smygläget är 
passande men även om han måste ha en del tur 
om han ska kunna slåss om någon framskjuten 
placering, säger Anton Sverre i stallet.

10 Uret, Reko Seppä 
– Uret har inte startat på ett tag men allt är väl 
med honom nu. Han ströks i 
samband med en 
start för ett tag 
sedan men det var 
ingen större fara. 
Han är så pass kapabel 
att han ska vara med striden. Kusken får köra 
efter hur det känns, det går inte att ge körorder 
innan loppet då det är så mycket som kan spela 
in. Han kommer att gå som tidigare, säger 
tränare Pasi Aikio.

12 Grammofon, Emilia Leo 
– Hästen är i bra form och senast var han klart 
bra, spurtade fint till seger då. Han ska ses med 
chans bara det klaffar, men spåret var ju lite 
surt. Han kommer att gå med samma vagn och 
allting. Jag tycker att han ska räknas men det är 
klart att det kommer krävas lite tur, säger 
Jevgeni Ivanov.

1 Delsbofaks, Wiktor Kylin-Blom 
– Han har haft någon skavank som gjort att han 
inte startat på ett tag men det är bra nu i alla fall. 
Svårt att säga hur hur bra förberedd han är när 
det blir skarpt läge men jag hoppas att han gör 
bra ifrån sig. Läget passar och han kommer att 
få en fin resa men är inte så snabb ut, säger 
Jan-Olov Persson.

2 Guli Tor, Jan-Olov Persson 
– Det är en väldigt fin häst. När jag debuterade 
honom fattades det lite men han är bättre 
förberedd nu. Jag hoppas att han ska göra ett 
bra lopp. Jag vet inte hur han agerar över 
distansen, men vi får väl se. Ledningen är 
kortaste vägen men vi får se hur övriga tänker. 
Han går med vinterskor nu som ändring 
gentemot senast, säger Jan-Olov Persson.

5 Moeses, Mats E Djuse 
– Han håller jättefin form och är pigg och glad i 
jobben. Han blev lite överladdad senast i V75. 
Det känns som att vi har ett bra läge och en häst 
som kan öppna rätt hyfsat. Min har mött ungefär 
den här klassen på slutet och jag tror att han ska 
duga gott. Jag åker till Bergsåker med en del 
förhoppningar. Jag har inte sämre häst än någon 
annan. Eventuellt blir det boots bak, annars 
jänkarvagn och norskt huvudlag, säger Fredrik 
Norredahl.

6 Brenne Brakar, Tomas Pettersson 
– Jag tror att formen är som den ska men det är 
ju svårt att räkna ut vart man har honom. Jag 
räds väl inte motståndet utan att det är han själv 
som är sin värsta motståndare. Men Bergsåkers 
bana brukar vara lite speciell den här årstiden 
och jag är rädd för att den inte kommer att passa 
Brenne Brakar så bra, säger Ola Åsebö.

7 Sid Dox, Ove A Lindqvist 
– Känns fin hemma och bör vara förbättrad med 
det förra loppet. Han är inte lika bra som för några 
år sedan men han kan vara trea-fyra. Inget nytt 
förutom kortare brodd, säger Mats Gällerstedt.

10 K.A.Priol, Carl-Ivar Larsson 
– Han har inte startat på ett par månader nu. 
Han var jättebra i senaste starten men gjorde 
efter det illa sig i hagen. Det fattas lopp i honom 
men han är väl förberedd. Han får gå med i 
ryggar och se om det löser sig. Vi testar och ser. 
Vi kommer att köra hästen precis som tidigare, 
säger Carl-Ivar Larsson.

11 Linda Kavat, Jan-Olov Åberg 
– Hon klarar de flesta distanser men lång är väl 
inget plus. Hon ska köras på chans men har 
hygglig form annars. Hon hoppade senast men 
gick rätt bra i skymundan. Vi måste ha tur på 
vägen, det ska klaffa. Vi kör henne som vanligt 
med allt, säger Jan-Olov Åberg.

2 Lamino, Björn Röcklinger 
– Lamino har tränat på helt okej men har väl inte 
visat någon jätteform på slutet. Han borde kunna 
göra ett bra lopp och jag hoppas på en fin insats. 
Han är ganska naturligt snabb, men med skor är 
han inte lika kvick. Global Undecided är stark 
och rejäl och kan bli svår att slå säkert. Vi får se 
om det blir can’t see back-huvudlag nu kanske, 
säger Björn Röcklinger.

3 Mr Deauville, Örjan Kihlström 
– Han är inte helt att lita på, men senast blev det 
en tempominskning och sedan galopp när han 
körde upp i vagn. Han är i ordning annars och 
kan spurta bra på rätt dag, en ständig outsider 
om han håller sig på benen. Inget kommer att 
ändras, säger Marcus Lilius i stallet.

5 M.T.Malkin, Göran Wester 
– Han har fått en liten paus. Han har blivit 
vaccinerad och avmaskad under tiden, men jag 
har kunnat träna på hela tiden. Han har gått bra 
efter uppehåll tidigare. Så jag hoppas på en bra 
insats. Det ser ut som chans till en hygglig place-
ring. Han går med helstängt igen. Han är nog rätt 
snabb ut om jag vill det, säger Göran Wester.

6 Global Undecided, Jorma Kontio 
– Han har hittat bra form nu men var lite seg 
senast kanske. Han kan ännu bättre i alla fall. 
Har tränat på normalt efter det och känns bra. 
Vi räknar med en stark insats och han ska ses 
med chans. Inga ändringar som jag känner till, 
säger Andreas Lövdal i stallet.

8 Earl Variera, Kevin Oscarsson 
– Han kämpar på och var godkänd senast. 
Räcker nog inte till vinst här heller från ett dåligt 
spår. Vi kör med skygglappar, meddelar Stefan 
Melander.

9 Digital Winner, Mattias Djuse 
– Han håller bra form och gick fint senast. Det 
känns som om han bara blir bättre ju äldre han 
blir faktiskt… Lite tuffare emot nu men om det 
klaffar kommer han att vara med en bit fram. 
Inget ändring är aktuell. Det är väl pengar som 
gäller främst, säger Marcus Lilius i stallet.

11 Earn N’Burn, Björn Goop 
– Earn n’Burn gick bra till slut senast efter en 
sen lucka och formen är uppåt. Men spår elva är 
ju inte kul och han får sikta in sig på ett 
smyglopp och lita på turen om han ska kunna 
vara med i striden, säger Anton Sverre i stallet.

12 Paolendy Like, Dennis Spangenberg 
– Hade nog varit tvåa utan galopp i debuten för 
mig. Jag hoppas att hästen ska sköta sig för det 
verkar bra i jobben i alla fall. Men läget är ett 
minus då hästen mest vunnit i spets, han verkar 
trivas bäst där. Vi kör troligen som senast med 
open eye-huvudlag, säger Thorsten Tietz.

1 Mellby Brunello, Ove A Lindqvist 
– Han har gjort två starter efter en paus och jag 
tycker att han kändes stark i första starten 
medan senast blev det fel då han hamnade långt 
bak. Jag har ändrat lite träningsupplägg under 
uppehållet och tycker det känns som att det fallit 
väl ut. Han kan säkert ta ledningen och jag 
hoppas att inte kusken släpper till vem som helst 
utan väntar in en bra rygg. Då kan han dyka upp 
bland de tre. Det lär krävas broddar i alla skorna 
den här gången och det är inget som missgynnar 
min häst, säger Karolina Korkiamäki.

3 Duffman, Jimmy H Andersson 
– Han är i första hand anmäld för att det är 
hemmaplan. Men han har också gjort två bra 
lopp på slutet. Satt fast senast. Vi satsar på 
pengar i första hand. Troligen inga ändringar, 
kanske ryckhuva istället för fast huva men det 
beror på värmningen, säger Henry Svensson.

4 Rosso Pomodoro, John Östman 
– Han gick bra senast och näst senast hade han 
nog varit bland de tre utan galoppen i sista 
sväng. Det känns som att han är på gång och 
distansen ska inte vara något problem. Han kan 
öppna lite snabbare än medel men taktiken 
överlåter jag till kusken. Jag tycker inte att man 
ska räkna bort honom och det kan vara ett plus 
för honom att slippa isbrodd den här gången, 
säger Gabriella Laestander.

5 Zorro Swing, Jens Eriksson 
– Han gick bra i skymundan senast, vi satt för 
långt bak från början helt enkelt. Han känns fin 
hemma efteråt. Det blev rätt så lämpligt, 
loppet, med tanke på att det är ett V86-lopp. 
Han öppnar hyfsat bra men man kan inte ladda 
för mycket. Jag tycker att han ska räknas tidigt 
och inga ändringar i dag, säger Jens Eriksson.

6 Salong, Oskar J Andersson 
– Salong är allt väl med och hästen håller bra 
form. Han ska vara med långt framme hoppas 
jag. Risken är att min får ett tufft lopp igen, men 
det där med taktik får kusken avgöra. Han 
kommer att gå som på slutet. Han ses med lite 
chans. Hästen känns bra för dagen men vi har 
respekt för Zorro Swing, säger Thule Jonsson.

8 Ippon Futura, Martin P Djuse 
– Han håller rätt bra form men fick vila lite efter 
förra loppet och är också behandlad. Han 
kommer säkert att behöva loppet. Han får smyga 
med. Skor nu som ändring. Det blir säkert tufft 
att vinna, tror Martin P Djuse.

9 Tempura, Peter Eriksson 
– Håller betydligt bättre form än vad raden visar. 
Det finns ett par konkurrenter som jag har stor 
respekt för men jag tror att han kommer att göra 
ett bra lopp, säger Peter Eriksson.

 WTIDSRANKEN: 14,6: 7 Wrongdoer. 14,8: 10 Uret. 
15,1: 1 Grammofon. 15,6: 11 Day of Love. 16,6: 5 Incora 
Zon. 16,7: 1 Vahände.

 WTIDSRANKEN: 27,3: 2 Guli Tor. 27,5: 3 Skummis. 
27,6: 5 Moeses. 27,7: 11 Linda Kavat. 27,9: 4 Eng Stegg. 
28,1: 8 Mitt Hjärtas Frode, 12 Bonaldo.

 WTIDSRANKEN: 14,2: 6 Global Undecided. 14,9: 9 
Digital Winner. 15,5: 10 Mellby Fantom. 15,6: 5 MT 
Malkin, 7 Busy Doin’ Nothing.

 WTIDSRANKEN: 15,0: 10 Doctor Doxey Zenz.     
15,3: 5 Zorro Swing. 15,4: 4 Rosso Pomodoro. 16,2: 6 
Salong, 9 Tempura.

 V86-1 2 640 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH5HZorroHSwing har verkligen god form 

nu och jag tycker att den här uppgiften 
ser mycket spännande ut. Kutade undan 
enkelt näst senast och följde upp det med 
att spurta starkt i skymundan i V75. Borde 
kunna komma till ledningen efter en bit 
och då blir han mycket svårslagen. Hante-
rar de flesta underlag och jag inleder med 
spik. Alltid skönt att börja så (om den 
vinner förstås...) eftersom många gärna 
garderar i avdelning ett för att överleva.
UTMANAREN

HH6HSalong är också i bra form och kom-
mer från en rejäl insats. Är dock inte så 
snabb bakom bilen så han måste troligen 
göra det den tunga vägen. Om gardering.
BORTGLØMD

HH10HDoctorHDoxezHZenz bra – på rätt dag.
SNACKISEN

HH11HLoveHdeHVilleneuve i ny miljö nu.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HMellbyHBrunello och 4HRossoHPomo-
doro öppnar hyfsat. Men jag tror inte att 
någon bråkar när 5HZorroHSwing kommer 
dundrandes. Således tror jag på favoriten i 
spets tidigt och då blir han svårfångad.

V86-2 2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH6HGlobalHUndecided kommer från 

V75-starter och det handlar om en stark 
och tuff pålle som går ner i klass. Var rejäl 
då han vann trots materialstrul näst 
senast. Lite segare gången efter men får 
ändå klart godkänt. Tränar bra och jag tror 
att han kan komma till ledningen efter en 
bit om kusken är offensiv. Mycket svårsla-
gen då men tål även tyngre lopp. Spikas.
UTMANAREN

 HÖppet bakom min spik. 11HEarnHN’Burn 
är på gång igen och kommer att runda 
många trots läget. Får hoppas på tempo.
BORTGLØMD

HH2HLamino är oväntat lite spelad. Bra läge 
och då han är rätt snabb ut borde han få ett 
fint lopp. Kan mycket väl skrälla om spiken 
har en sämre dag. Huvudlagsbyte nu?
SNACKISEN

HH3HMrHDeauville en ständig outsider. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HVedalia öppnar lite medium, men 
snabbare är 2HLamino. Han kan tänkas 
köras i spets om favoriten kommer bort 
men troligen släpper man till 6HGlobalH
Undecided efter ett par hundra meter.

V86-3 2 640 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
 HEn till stark favorit, denna gång i kall- 

blodsloppet. Jan-OlovHPersson tar nu ut    
2HGuliHTor för andra gången. Är bättre 
förberedd nu än inför debuten och jag 
räknar med en stark insats. Att han har 
kapacitet och speed att slå dessa tvivlar 
jag inte på. Men det är lång distans och jag 
vill se lite mer innan jag singelstreckar.
UTMANAREN

HH10HK.A.Priol duger långt rent fart-     
mässigt. Men han har inte startat på ett 
par månader och det låter som att det blir 
ett snällare upplägg. Kan vinna om allt 
stämmer – och är värst emot.
BORTGLØMD

HH6HBrenneHBrakar har kapacitet att 
utmana men är lite känslig för underlag. 
Slipper gärna brodd fram. Viss chans.
SNACKISEN

HH11HLindaHKavat kan gå en stark slut-
runda och hon gynnas av distansen. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HInte helt lätt att lista ut vad kallbloden 
har tänkt sig. 2HGuliHTor kan mycket väl 
sitta i täten tidigt. Även 3HSkummisHkan 
öppna om kusken väljer den taktiken.

V86-4 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH7HWrongdoer har kunnande för att visa 

sig bäst här, men han blandar och ger en 
del. Kommer från galopper i V75 och 
kanske var det underlaget som spökade? 
Inte omöjligt att han kan sitta i front innan 
halvvarvspassering och då är chansen god. 
Tippas men motbud saknas inte.
FAVORITEN

HH10HUret är bra i grunden. Nu har han inte 
startat på ett tag och det är klart att han 
känns lite svårbedömd. Men Uret kan göra 
en hel del arbete på egen hand och rundar 
normalt sett många.
UTMANAREN

HH11HDayHofHLove duger gott. ”Halvbike” nu?
BORTGLØMD

HH12HGrammofon lär komma med en stark 
spurt på nytt. Och körs av vass kusk...
SNACKISEN

HH5HIncoraHZon segerlös med skor på. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH5HIncoraHZon är nog snabbast men oklart 
om kusken vill köra i front. 7HWrongdoerH
kan mycket väl ta över om han håller sig på 
benen och kusken är aktiv. Inte omöjligt att 
någon av bakspåren kommer tidigt.

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
  5HZorroHSwing/JensHErikssonH 39
  6 Salong/Oskar J Andersson 25
10 Doctor Doxey Zenz/Mathias Andersson 8
  4 Rosso Pomodoro/John Östman 3
11 Love de Villeneuve/Tamara Skutnabb 1
  9 Tempura/Peter Eriksson 2
  8 Ippon Futura/Martin P Djuse 1
  1 Mellby Brunello/Ove A Lindqvist 2
12 Julia Kaulitz/Magnus A Djuse 0
  3 Duffman/Jimmy H Andersson 0
  2 Sonata Ås/Oskar Kylin Blom 1
7 Mountain Cleaver/Pasi Tikkala Str!

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH6HGlobalHUndecided/JormaHKontioH 75
  2 Lamino/Björn Röcklinger 2
11 Earn N’Burn/Björn Goop 8
10 Mellby Fantom/Kenneth Haugstad 2
  3 Mr Deauville/Örjan Kihlström 8
  5 M.T.Malkin/Göran Wester 2
  1 Vedalia/Ulf Ohlsson 1
  8 Earl Variera/Kevin Oscarsson 0
  9 Digital Winner/Mattias Djuse 0
  4 Zoom Zoom/Mika Forss 1
12 Paolendry Like/Dennis Spangenberg 0
  7 Busy Doin’ Nothing/Jimmy Dahlman 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH2HGuliHTor/Jan-OlovHPerssonH 44
10 K.A.Priol/Carl-Ivar Larsson 16
  6 Brenne Brakar/Tomas Pettersson 11
  5 Moeses/Mats E Djuse 4
  1 Delsbofaks/Wiktor Kylin-Blom 17
11 Linda Kavat/Jan-Olov Åberg 3
  3 Skummis/Henrik Svensson 2
12 Bonaldo/John Östman 2
  4 Eng Stegg/Kaj Widell 1
  7 Sid Dox/Ove A Lindqvist 1
  9 Kleppe Manden/Stefan Johansson 0
  8 Mitt Hjärtas Frode/Håkan Persson 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
 H7HWrongdoer/AndersHErikssonH 20
10HUret/RekoHSeppäH 24
12HGrammofon/EmiliaHLeoH 12
11HDayHofHLove/SandraHNordemoH 18
  2 Sturdy Stride/Jarno Koskela 2
  9 Grand Illusion/David Javelle 7
  5 Incora Zon/Kai P Jussila 6
  1 Vahände/Linn Stolt 3
  3 Cash T.J./Ida Riesterer 4
  6 Very Many Legs/Tino Ärling 1
  4 Medallion/Jenny A Björk 3
  8 Bourbon Rain/Jimmy Dahlman Str!

ZORRO SWING BLIR  INTE LÆTT ATT SL˚
V86 XPRESS I SISTA MINUTEN  MED JONAS NOREEN
• ANALYS & TIPS INFØR KVÆLLENS TÆVLINGAR P˚ BERGS˚KER OCH SOLVALLA

Senaste nytt på Twitter!
@JonasNoreen

JONAS 
NOREEN
Travexpert,H
flerfaldigH
vinnareHavH
tipsliganHpåH
hemmabananH
Solvalla.

6 GLOBAL 
UNDECIDED
StarkHochHbraH
närHtravetH
stämmer.HVanH
tuffareHhästarH
ochHskaHsesH
medHfinHseger-H
chansHiHV86-2.

5 ZORRO 
SWING
ToppformHochH
braHspår.HBlirH
inteHlättHattHslåH
förHdeHandraHiH
V86-inled-
ningen.HMotH
spetsHtidigt..?

2 READY 
LANE
InteHattHlitaHpå,H
menHfelfriHsåH
kommerHhanHattH
bjudaHuppHtillH
strid.HSpän-
nandeHchans-
tipsHiHV86-5.

9 LOVELY 
SECRET
ÄnnuHenHfinskH
gästHsomHreserHiH
angelägetH
ärende.HÄrHstarkH
tillHslutHochH
måsteHpassasH
nogaHiHV86-8.

1 DELSBO-
FAKS
FårHenHhelHdelH
spelHiHV86-3.H
MenHhanHbordeH
behövaHloppHiH
kroppen.HInteHsåH
snabbHutHhellerH
såHkanHbliHstrul.

1 TOPSPIN
BraHlägeHsamtH
vassHkuskHmenH
jagHvillHändåHseH
hästenHpresteraH
mer.HRankasHnerH
enHbitHavHmigHiH
V86-avslut-
ningen.

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 att 
segerstrida”


