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1 Orlando Triss, Henrik Svensson 
– Han har inte fungerat på brodd sedan han kom 
till oss och det blir väl så igen tyvärr. Han får det 
säkert svårt och jagar bara pengar trots bra spår. 
Han kommer att gå med skygglappar, kanske 
goggles men jag ligger lågt som sagt, säger 
Markus Pihlström.

3 Staro Kickback, Per Linderoth 
– Staro Kickback vann förvisso senast men vi 
fick bestämma och det var ett väldigt billigt lopp 
så man ska inte övervärdera insatsen. Även om 
läget är bra tror jag att vi kommer att få svårt att 
vinna igen och det kommer att bli ett helt annat 
underlag den här gången jämfört med senast, 
säger Per Linderoth.

4 Tayson Bi, Rebecca Dahlén 
– Vi var nöjda senast även om det var snöpligt 
med förlust. Han var klart bra då och tyvärr var 
Åke Svanstedt lite för bra kusk som körde mot 
våran. Han gick väldigt bra till sut och han är 
som vanligt i jobben. Det är en skör häst som 
tränas lugnt. Tycker att det ser lite intressant 
ut. Vi ska göra ett försök att komma till spets. 
Plan A är att svara sedan, även om allt kan 
hända. Inget nytt, säger Dennis Palmqvist.

5 Duke of Mearas, Kim Moberg 
– Var klart godkänd senast även om han kanske 
inte var lika vass som vid segern i starten före. 
Det känns ändå som att formen är helt på topp 
och jag tror på en fin insats här. Han är kvick ut 
och med rätt resa är han inte ofarlig. På en 
garderad bong tycker jag absolut att han ska 
streckas. Inga ändringar, säger Svante Båth.

6 Cosmo Light, Oskar J Andersson 
– Var seg senast, tuffare jobbad inför den här 
starten. Möter bra hästar, så är han trea-fyra så 
är vi nöjda. Bike och helstängt huvudlag blir det, 
säger Jörgen Westholm.

7 Survival Kit, Ulf Eriksson 
– Vann över tre varv senast på Solvalla och går 
från klarhet till klarhet. Han öppnade nästan för 
bra senast och hamnade i dödens men fick 
överta när kusken tryckte till. Survival Kit vann 
säkert på 1.15,5 över lång distans och det var 
starkt för årstiden. Allt verkar bra med honom 
inför detta och visst måste jag tro på honom. Vi 
får se om det blir jänkarvagn, säger Magnus Träff.

9 Calle Laday, Mats E Djuse 
– Calle Laday håller fin form och sprutade bra 
senast. Från framspår hade jag trott på topp-
chans men nu är det lite mer chansartat givetvis. 
Bra startrygg på onsdag och vi borde hamna bra 
på det i alla fall. Jag tycker att han ska räknas 
med chans, farligt att glömma honom. Jänkar-
vagn och helstängt huvudlag blir det den här 
gången, säger Markus Pihlström.

1 Topspin, Björn Goop 
– Topspin verkar allt normalt med och startspå-
ret är bra. Jag tror att Björn kommer att inrikta 
sig på ett smyglopp och en fin peng kan det bli 
om det stämmer med resan, jag tycker inte det är 
något hett bud, säger Anton Sverre i stallet.

2 Vinky Wise As, Örjan Kihlström 
– Hästen gick okej senast och var väl inte het 
tom över linjen. Har ett bra läge nu och kan vara 
aktuell för en plats, tror Roger Walmann.

3 Arvika by Knight, Carl Johan Jepson 
– Hon får godkänt för insatsen senast i onsdags, 
hon krigade på hela vägen in till mål och det var 
nog så enkelt att vi hade broddat bort oss. 
Hästen är i fortsatt form och slog Topspin senast 
de möttes och hon kan göra det igen, säger 
Anton Sverre i stallet.

5 Micro Lady, Jorma Kontio 
– Hon känns som om hon är på gång, har gjort 
ett par bra lopp nu. Så hon är nog på rätt väg 
som sagt. Hon kan öppna ganska så hyggligt, 
men det är ingen raket. Hon har inte gjort så 
många autolopp heller. Vi kommer att köra med 
jänkarvagn på nytt. Allt talar för en ny bra insats, 
stallet håller ju bra form, påminner Emma 
Holmquist.

6 Body Gear, Kevin Oscarsson 
– Hon har faktiskt ganska bra form och jag 
räknar med att hon är i ordning på onsdag. En 
plats är realistiskt. Helstängt huvudlag, säger 
Stefan Melander.

7 Fast Moving Cash, Daniel Olsson 
– Spurtade jättebra senast, hon kämpade hela 
vägen hem. Lättades i balansen då och det 
fungerade fint. Hon ska ha rygg och komma till 
slut. Tränat lugnt mellan loppen och allt verkar 
väl. Synd på läget bara och tur kommer att 
krävas. Men hon kommer att göra ett bra lopp 
igen. Inget kommer att ändras, säger Pär 
Pergenius i stallet.

10 Vellum Paper, Peter G Norman 
– Hon har ett svårt läge med bakspår. Vi får sikta 
in oss på ett smyglopp och plockar hon pengar 
är det bra, jag tror inte att Vellum Paper är något 
för vinnarspelarna den här gången, säger Peter 
G Norman.

1 Enjoy’s Pajazzo, Peter G Norman 
– Har det gått en tid mellan 
loppen för men jag tror 
att han ska hålla samma 
form som i de senaste 
starterna. Jag är nöjd med 
både läget och distansen och klaffar det bara 
med loppet så tror jag att han ska kunna dyka 
upp bland de tre främsta, säger Peter G Norman.

2 Cyborg, Kevin Oscarsson 
– Hon gjorde ett bra lopp senast, fick stryk ev en 
för dagen bättre häst. Hon går sin ovanliga jobb i 
backen och allt ser bra ut. Spår två i volten är väl 
inte optimalt, hon är inte lika snabb ut men jag 
hoppas hon trampar iväg bättre nu. Hon är bra 
för sin klass och det finns inget som tyder på en 
sämre insats. Inget kommer att ändras, säger 
Kevin Oscarsson.

5 Sweet Letter, Elias Strandberg 
– Det fanns krafter kvar senast men jag vet väl 
inte hur distansen kommer att fungera. Känns 
fin i jobben och jag hoppas på fina pengar. Inget 
kommer att ändras till kvällens start, meddelar 
Anders Petersson.

6 Emotion Man, Ville Karhulahti 
– Han gick bra till slut senast efter lite strul. 
Han fungerade inte helt perfekt ändå och vi 
kommer att ändra lita småsaker, kanske lättare 
balans fram till exempel. Jag vet inte vad vi 
möter men hoppas vi ska kunna hamna bra på 
det, laget borde passa rätt bra. Han ska duga i 
klassen, säger Ville Karhulahti.

7 Ukulele Frontline, Veikko Haapakangas 
– Det känns bara bra med honom och jag var 
jättenöjd senast då han vann. Läget passar då 
han kommer att få tid att få upp farten ordent-
ligt. Jag tror att han är långt framme, han borde 
vara med bland de tre främsta. Han kommer att 
gå med en jänkarvagn den här gången, säger 
Caroline Torbjörnsen.

8 Nesta Bob, Torbjörn Jansson 
– Han var bra senast på Mantorp och har tränat 
på normalt efter det. Fått bra läge och jag tror 
att han kan följa med dem bra. Han räcker bra i 
den här klassen. Jag hoppas på en bra insats, 
tror det också, och det är väl en platschans. Han 
kommer att gå med precis samma saker igen, 
säger Stefan P Pettersson.

11 Borga Inkasso, Jorma Kontio 
– Borga Inkasso är på väg uppåt i form men det 
var ju synd på utgångsläget. Hon var lite uppåt i 
den senaste starten. Jag vet inte riktigt hur hon 
är i voltstart om jag ska vara ärlig. Jag hoppas 
att hon kan vara trea, fyra, femma. Vi ändrar 
inget förutom vanlig vagn och så Jorma Kontio 
upp då, säger Ralf Karlstedt.

2 Ready Lane, Jimmy H Andersson 
– Han gick bra senast. Han går alltid bra efter 
vila. Är lite känslig i sina ben men nu har han 
fått ett par veckor så han kommer säkert göra 
det bra igen. Det är en kapabel häst det här. 
Nog rätt jämn med min egen M.C.C.Orlando. 
Men mer ”vinna eller försvinna-typen” om man 
säger så, meddelar Daniel Wäjersten som 
körde senast och har koll på hästen.

3 Upbeat Music, Peter Eriksson 
– Upbeat Music gick bra till slut senast och jag 
har känt att formen varit på gång. Jag tycker att 
hon står sig bra i klassen och läget kan vi inte 
heller klaga på. Jag tycker inte att man ska 
räkna bort min häst den här gången, säger Peter 
Eriksson.

5 M.C.C.Orlando, Daniel Wäjersten 
– Han gick väl rätt bra i skymundan senast, det 
var helt okej. Det var ett märkligt lopp. Det ser 
bra ut även efter loppet. Löper han som han gjort 
på slutet är han säkert där framme. Men jag vet 
faktiskt inte hur han öppnar. Kanske lättare 
balans och halvstängt huvudlag, men inget 
spikat ännu. Jag får se om det kan bli en 
jänkarvagn också, säger Daniel Wäjersten.

7 Pinewood Man, John Östman 
– Pinewood Man har inget bra spår men vi får 
hoppas att det löser sig och att han sköter sig. 
Det brann i huvudet på honom senast på 
Solvalla och han gjorde bort sig direkt. Jag 
tycker annars att formen är helt okej och han 
fungerar på alla underlag. Men det behöver 
stämma från det här utgångsläget om han ska 
kunna dyka upp bland de tre, säger Gabriella 
Laestander.

8 Twinkle Kronos, Kaj Widell 
– Han var ute på en dålig bana och det blev 
linjestart istället för bilstart. Men Kaj träffade 
starten väldigt bra och fick andra ytter tacksamt 
nog. Han avgjorde säkert i spåren sista 700 och 
jag var klart nöjd med honom. Det ser ut som ett 
jämnt lopp och Twinkle Kronos kan säker vara 
med en bit fram, säger Magnus Träff.

11 Dardanos, Oskar J Andersson 
– Gått bra på slutet. Har varit väldigt effektiv i 
spets så läget drar ner förväntningarna något. 
Måste streckas ändå med tanke på att fart och 
form finns, säger Jörgen Westholm.

12 Our Soleado, Robert Dunder 
– Han gör fina lopp hela tiden. Nu är vi väl lite 
bortlottade normalt sett, men visst kan vi vinna 
om det klaffar under vägen. Hästen måste få 
hjälp med tempot. Jag skulle gärna vilja köra lite 
snällare. Kanske lite lättare balans den här 
gången, annars kör vi som tidigare, säger Robert 
Dunder.

 WTIDSRANKEN: 13,8: 11 Mrs Lindy. 14,0: 6 Cosmo 
Light, 7 Survival Kit. 14,3: 12 Hot Pride. 14,4: 5 Duke of 
Mearas. 14,7: 9 Calle Laday.

 WTIDSRANKEN: 15,3: 2 Vinky Wise As. 15,6: 7 Fast 
Moving Cash. 15,7: 6 Body Gear. 15,9: 3 Arvika By Knight. 
16,0: 1 Topspin, 11 Imma Hanover.

 WTIDSRANKEN: 15,4: 1 Enjoy’s Pajazzo, 8 Nesta 
Bob. 15,5: 2 Cyborg, 9 Au Gratin. 15,8: 5 Sweet Letter, 7 
Ukulele Frontline. 16,4: 10 Expendables.

 WTIDSRANKEN: 15,0: 5 M.C.C.Orlando. 15,3: 10 
Golden Delicious. 15,6: 2 Ready Lame. 15,7: 9 Bältra 
Spider, 11 Dardanos.

 V86-5 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH2HReadyHLaneHär ett chanstips. Det är lite 

av ”vinna eller försvinna-typen” då han har 
en del problem med fräschören. Nu har det 
gått ett antal veckor sedan förra loppet 
och det borde passa. Kan överraska felfri.
FAVORITEN

HH5HM.C.C.Orlando måste räknas väldigt 
tidigt. Har gått bra lopp en längre tid och 
står bra till här. Kanske blir det jänkarvagn, 
lättare balans samt halvstängt huvudlag. 
Spännande ändringar – som kanske kan få 
sexåringen till ledningen efter en bit..?
UTMANAREN

HH8HTwinkleHKronos har ett svårt spår att 
börja ifrån, men tillräckligt bra för seger.
BORTGLØMD

HH7HPinewoodHMan ska inte glömmas helt.
SNACKISEN

HH12HOurHSoleado duger gott. Körs snällt. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HÖppen spetsstrid. 2HReadyHLane kliver 
iväg hyfsat på rätt dag. 5HM.C.C.Orlando 
med ny utrustning kan öppna förbättrat.    
7HPinewoodHManHkanske är allra snabbast 
om han testar. 8HTwinkleHKronos lär laddas 
en bit trots spåret, säkert sugen på spets.

V86-6 1 640 meter, volt

MIN VINNARE
HH6HEmotionHMan visade prov på en del 

kunnande i förra regin. Har nu ett lopp i 
kroppen för nuvarande tränare och det 
känns som en bra häst för klassen. Läget 
är intressant och skulle det bli spets är det 
hästen att slå för övriga. Lättare balans?!
FAVORITEN

HH2HCyborg kommer från en silverplats i 
V75 och det smäller högt i det här skrala 
loppet. Men spår två var inget plus och det 
är inte säkert att det blir en snabb start ur 
volten. Ska givetvis räknas tidigt oavsett.
UTMANAREN

HH9HAuHGratin verkar kunna gå en del själv i 
spåren och det räcker nog långt här. Får 
hoppas på lite körning under vägen.
BORTGLØMD

HH8HNestaHBob har ett smygläge och 
närmar sig en seger nu. Kan överraska.
SNACKISEN

HH7HUkuleleHFrontline i jänkarvagn. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH6HEmotionHMan kan i kraft av det inre 
springspåret komma till täten. Men även 
om spåret är lurigt kan 2HCyborgHkanske 
vara med och köra. 1HEnjoy’sHPajazzo..?

V86-7 1 640 meter, auto

MIN VINNARE
HH4HTaysonHBiHsköt till bra i V75 på Axe-

valla. Var nära segern då och kan mycket 
väl ta snabb revansch här. Öppnar rätt bra 
och i ledningen känns det som en klart 
spännande segermöjlighet.
FAVORITEN

HH7HSurvivalHKitHkommer med tre raka 
segrar och det inger respekt. Det är en bra 
häst för sin klass som står perfekt inne. 
Men läget och distansen är inte helt 
optimalt. Sålunda väl hårt spelad. Kanske 
sätter man på en jänkarvagn i kväll.
UTMANAREN

HH5HDukeHofHMearas är jämn och säker.
BORTGLØMD

HH9HCalleHLaday är en bra spurtare i form. 
Troligen mer maxad utrustning nu...
SNACKISEN

HH1HOrlandoHTriss kan mycket i grunden.
Goggles på nu? Men gillar inte brodd.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH2HGlobalHMillionaire är snabbast men lär 
släppa. 4HTaysonHBiHlåter det bra på och jag 
håller hästen som knapp spetsfavorit efter 
en kort bit. 3HStaroHKickback ska inte heller 
glömmas i diskussionen.

V86-8 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH7HFastHMovingHCash förstår allt mer vad 

detta med trav går ut på. Hon spurtade 
starkt förra veckan och borde inte vara 
sämre nu. Tvärtom. Kan öppna bra vid 
laddning och jag hoppas kusken är offen-
siv. Räknas under alla omständigheter.
FAVORITEN

HH1HTopspin blir, som så ofta, hårt spelad. 
Jag tycker ändå att hon måste visa mer 
men det är klart att hon kan vinna med 
tanke på spår och kusk. Men då gäller det 
att det går hennes väg – hela vägen. 
UTMANAREN

HH9HLovelyHSecretHblir farlig i spurten.
BORTGLØMD

HH11HImmaHHanover fick tråkig resa förra 
gången. Bättre med rygglopp. Helt glömd!
SNACKISEN

HH3HArvikaHbyHKnight lär vara vassare nu. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HTopspin är rätt kvickfotad men jag 
undrar om Björn Goop kör i spets med 
tanke på senaste resultaten? 7HFastH
MovingHCash kanske kan vara med och 
gasa trots utgngsläget.H4HBearHVictory inte 
heller borta om hon trampar iväg.

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH2HReadyHLane/JimmyHHHAnderssonH 5
HH5HM.C.C.Orlando/DanielHWäjerstenH 32
12HOurHSoleado/RobertHDunderH 17
HH8HTwinkleHKronos/KajHWidellH 14
11 Dardanos/Oskar J Andersson 20
  7 Pinewood Man/John Östman 2
  9 Bältra Spider/Tomas Pettersson 3
  3 Upbeat Music/Peter Eriksson 4
  1 Arnie’s Best Boy/Per Linderoth 1
10 Golden Delicious/Henrik Svensson 1
  6 Lemmy/Ove A Lindqvist 1
  4 Sentence Ås/Ulf Eriksson 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
  6HEmotionHMan/VilleHKarhulahtiH 16
HH2HCyborg/KevinHOscarssonH 44
  9 Au Gratin/Carl Johan Jepson 7
  1 Enjoy’s Pajazzo/Peter G Norman 12
  8 Nesta Bob/Torbjörn Jansson 4
  7 Ukulele Frontline/Veikko Haapakangas 4
  5 Sweet Letter/Elias Strandberg 1
10 Expendables/Claes Sjöström 0
  3 Linda Sånna Örjan Kihlström 9
11 Borga Inkasso/Jorma Kontio 1
  4 Jurassic Star/Kenneth Haugstad 1
12 O.F.Perchpike/Stefan Erlandsson 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HHH4HTaysonHBi/RebeccaHDahlénH 13
HH7HSurvivalHKit/UlfHErikssonH 63
  5 Duke of Mearas/Kim Moberg 7
  3 Staro Kickback/Per Linderoth 7
11 Mrs Lindy/Oskar Kylin Blom 4
  9 Calle Laday/Mats E Djuse 2
  1 Orlando Triss/Henrik Svensson 0
  8 Oleander Face/Heidi Hiltunen 0
12 Hot Pride/Daniel Wäjersten 0
  2 Global Millionaire/Martin P Djuse 0
  6 Cosmo Light/Oskar J Andersson 1
10 Alvena Uni/Kaj Widell 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH7HFastHMovingHCash/DanielHOlssonH 21
HH9HLovelyHSecret/Joni-PetteriHIrriH 9
HH4HBearHVictory/TorbjörnHJanssonH 6
  1 Topspin/Björn Goop 28
11 Imma Hanover/Ulf Ohlsson 2
  3 Arvika by Knight/Carl Johan Jepson 13
  5 Micro Lady/Jorma Kontio 12
  2 Vinky Wise As/Örjan Kihlström 6
  6 Body Gear/Kevin Oscarsson 1
10 Vellum Paper/Peter G Norman 1
12 Supreme Face/Kenneth Haugstad 1
  8 My Angel Laday/Claes Sjöström Str!
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•V86-REDAK-
TIONENSH
STORA
• Andelar per 
system: 25. 
• Andelspris: 
500 kronor.

•V86-REDAK-
TIONENSH
LILLA
• Andelar per 
system: 25.
• Andelspris: 
50 kronor. 

•V86-REDAK-
TIONENSH
CHANS
• Andelar per 
system: 20. 
• Andelspris: 
200 kronor.

•LIVE-SYSTE-
METHV86
• Andelar per 
system: 50. 
• Andelspris: 
150 kronor.

•V86HH
ESKILH&H
UNTER-H
STEINERS
• Andelar per 
system: 25. 
• Andelspris: 
50 kronor.

H•V86HH
ESKILHH
HELLBERG
• Andelar per 
system: 25. 
• Andelspris: 
250 kronor.
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”Med bland 
de tre här”

DanielHOlssonHärHhoppfull.H Foto: TR BILD


