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1 Whoopee, Örjan Kihlström 
– Hon är lite spänd och innespåret kan hon inte 
utnyttja bakom bilen. Vi får hoppas att hon kan 
hamna så långt fram som möjligt och sedan tjäna 
en bra peng. Formen är lite bättre än raden, men 
att det ska räcka till seger tror jag inte, säger 
Pasi Aikio.

2 Selfie Brodde, Torbjörn Jansson 
– Han började med att göra bort sig ett par 
gånger men sedan har det funkat bra, men han 
är ännu liye opoloerad får man väl säga. Såg 
riktigt hygglig ut senast. Han är fortsatt fin i 
jobben, som alltid. Han är bra bakom bilen men 
kusken löser det där på bästa vis. Han kommer 
att gå som senast och allt talar för en bra insats. 
Det känns som en grundkapabel häst, säger 
Hans-Owe Sundberg.

3 Okeechobee, Kevin Oscarsson 
– Har ryckt upp sig en del på slutet men är inget 
för vinnarspelarna. Kanske blir det skygglappar, 
säger Stefan Melander.

4 Magica de Hex, Rauno Pöllänen 
– Hon har inte fått till det riktigt av olika 
anledningar på slutet, men hon kändes fin senat 
och känns ännu bättre efteråt. Men jag tror ändå 
att hon behöver ett lopp till i sig minst. Hon kan 
öppna men rygglopp siktar jag på. Kapacitet att 
vinna en hel del lopp finns men jag förväntar mig 
inte seger den här gången. Inget kommer ändras, 
säger Rauno Pöllänen.

6 Lennart Sjöhammar, Ville Karhulahti 
– Han har varit borta ett tag och har efter förra 
loppet kastrerats. Det är väl ingen direkt skillnad 
i jobben som man märker, jag tycker att det där 
syns mer i lopp – så vi får väl se om några 
starter. Jag hoppas på en godkänd insats och 
har inga större förhoppningar. Han går som han 
gjort förut med allt precis som vanligt, säger Stig 
H Johansson.

8 Gobo’s Flyover, Erik Adielsson 
– Lyfte sig i slutet av fjolåret och i de sista 
starterna var han riktigt fin. Fick ta det lugnt i 
någon vecka runt jul men jag både hoppas och 
tror att formen är intakt. Spåret här är inte roligt 
men han har varit kvick ut på slutet och öppnar 
han lika snabbt nu då kan vi hamna bra till ändå. 
Jag har svårt att sätta in honom här men helt 
borta ska han inte vara, säger Svante Båth.

12 Yeezuz, Mika Forss 
– Det är en stark och bra häst som borde duga 
i klassen. Han var klart bra senast då han vann 
efter en offensiv styrning. Lite lurigt läge nu 
har jag förstått men hästen tål att göra en del, 
han är nog bättre utan ryggar. Han kommer att 
gå med vanlig vagn igen, allt som det brukar, 
säger Nina Pettersson Perklén.

1 Global Rhapsody, Peter Ingves 
– Hon var inte på topp senast, men samtidigt var 
det ett svårt lopp för henne med tanke på hur 
långt bak hon hamnade. Hon har i alla fall sett 
fin ut i jobben efter förra loppet. Läget är bra 
men det är ingen som man ska ladda med, men 
det finns open stretch på Åby… Är min häst på 
topp tror jag mycket på henne. Inga ändringar, 
säger Morten Melin.

2 Queen of Sand, Stefan Söderkvist 
– Det blev pannkaka av alltihop senast, det 
glömmer vi. Jag är nöjd att kusken körde som 
han gjorde och backade ner. Hon kändes 
annars normal och har varit fin i jobben efteråt. 
Distansen borde fungera bra, det känns som 
om hon är stark. Vi kör med lättare skor igen, 
som senast. Vi kör med helstängt huvudlag, 
det var öppet senast. Vi går även tillbaka till 
hennes vanliga vagn, säger Camilla Jonasson.

5 Stella Newmen, Troels Andersen 
– Det var en tråkig galopp senast för det var inte 
slutsålt och hon hade kanske haft lite chans? 
Men hon är svårare med skor på. Hon har inte 
provat distansen så jag vill ha ett snällare 
upplägg, men hon är snabb ut om man vill det. Vi 
ändrar troligen inget och jag tror inte på någon 
segerchans, säger Flemming Jensen.

6 Liza With a Z., Olof Thorson 
– Det finns inget direkt nytt att säga, hon verkar 
normal för dagen. Hon gick ungefär som hon kan 
senast, men är lite ojämn. Jag kör nog inte från 
start utan hoppas att de håller tempot. Är hon 
bra för dagen ska hon kunna vara med bland de 
tre främsta. Jag kommer inte att ändra något, 
säger Olof Thorson.

7 Angie Simoni, Bo Falsig 
– Hon gick bra till slut senast och det gör hon 
nästan varje gång. Formen kan jag inte klaga på 
denna gång men läget gör väl att vi kan hamna 
en bit bak. Distansen är dock en fördel för Angie 
Simoni och vi får hoppas att de kör ordentligt 
från början. Det är väl ingen toppchans, men 
garderar man loppet tycker jag att hon ska med 
på kupongen, säger Bo Falsig.

8 Miss ˚slanda, Tom Horpestad 
– Hon behandlades efter förra loppet. Men hon 
jobbar fint. Nu har vi ett dåligt läge och det 
känns inte så hett härifrån. Hon har även ett 
lopp i Norge om några veckor som ser bra ut, så 
jag kör gärna i ryggar och på chans. Skor nu och 
kanske öppet huvudlag, säger Tom Horpestad.

9 Tahays Blue Amber, Peter Untersteiner 
– Var rätt seg senast. Hon har annars varit riktigt 
bra i de senaste loppen och kunde haft två 
segrar. Hon får starta på framöver och tanken är 
att hon ska bli mamma nästa år, säger Peter U.
 

1 Romance Amok, Jorma Kontio 
– Hon galopperade senast och är väl inte helt 
att lita på. Men Romance Amok ser bra ut i 
jobben och formen ska vara bra. Hon duger bra 
i klassen och har hon en bra dag så tycker jag 
att hon måste räknas tidigt. Spåret är bra för 
hennes del, säger Andreas Lövdal i stallet.

2 Feather Sisu, Ulf Ohlsson 
– Feather Sisu spurtade väldigt bra som fyra 
senast och det känns som att hon kommit i bra 
form. Nu fick vi ett intressant utgångsläge och 
jag ser nog henne som min bästa chans på 
V86-spelet, säger Ulf Ohlsson.

3 Vedalia, Örjan Kihlström 
– Hon börjar komma i form och klättrar en del på 
formstegen nu. Hon är rätt bra från början och 
ska kunna göra ett bra lopp. Hon kommer att gå 
som senast och inget finns att slipa på. Det var 
allt väl och normalt i måndagsjobbet och allt 
talar för en ny bra insats, säger Reijo Liljedahl.  

4 Ensemble Am, Erik Adielsson 
– Hon tränar rätt så bra, men är lite hetsig och 
ödslar med en del energi i onödan. Det är lite 
från dag till dag men håller hon sig lugn kanske 
hon kan springa på där framme men annars är 
hon fin i ryggar, men det där får vi väl se. Hon 
klarar distansen. Hon kommer att gå precis som 
hon brukar, säger Stig H Johansson.

6 Pearl Face, Per Lennartsson 
– Pearl Face har varit alldeles för laddad på 
slutet och galopperat av den anledningen. Hon 
måste visa lite bättring innan man kan tro alltför 
mycket på henne och hon ska ju ha ett rygglopp 
till 300 kvar för att komma till sin rätt. Är hon 
bland de fem är vi nöjda, säger Markus Niklas-
son i stallet

8 Dictionary, Alexander Nilsson 
– Dictionary var duktig senast och har tränat bra 
ett längre tag, men de har strulat. Det borde vara 
lite uppåtform. Nu har vi ett svårt läge, hon har 
sällan tur med spåren, men det är svårt att säga 
på förhand hur det löser sig. Men det kommer 
att krävas flyt. Som det känns hemma så 
kommer hon att gå bra igen. Inget nytt, säger 
Alexander Nilsson.

10 Tina Gel, Kajsa Frick 
– Hon har fin form och nu 
är det bättre förutsätt-
ningar, är svår med 
voltstart. Vi får 
hoppas att de kör på bra 
där framme för då är hon stark till slut. Utan 
strul så kan hon vara med i striden, det tror jag 
nog. Hon är bäst i rygg men tål göra en del om 
det går sakta. Vi kör med jänkarvagn nu, det är 
ett plus, medger Kajsa Frick.

1 Crossfire Simoni, Bo Falsig 
– Han snubblade sig i galopp senast, någon 
annan förklaring har jag inte och han är väl 
egentligen inte så osäker trots två galopper på 
de fem senaste starterna nu. Crossfire Simoni 
kändes bra i övrigt senast. Spår ett på Åby är 
inte det bästa numera och hästarna mitt i banan 
får upp bättre fart och det kan lätt bli strul. Men 
löser det sig ska han inte vara helt avsågad, 
säger Bo Falsig.

2 The Muffin Man, Peter Untersteiner 
– The Muffin Man är rejält förberedd och jag 
hade anmält honom till lopp förra veckan men då 
kom vi inte med på grund av spårförbehåll. Han 
har visat att han duger bra i den här klassen och 
kusken få köra vad som går från början för att få 
en bra position, men han är bara medelsnabb. 
Jag tycker inte det såg ut att vara det värsta 
motståndet och tycker att han ska streckas, 
säger Peter Arnqvist.

5 Cadillac Shadow, Mads H Nielsen 
– Det är en fin häst som tyvärr har haft en del 
problem på vägen men han är under utveck-
ling. Jag hoppas och tror att han har mycket 
att hämta om det klaffar. Han är nog vassast 
om han får ett rygglopp. Conrad Lugauer har 
en bra häst men det har jag också. Han kan 
öppna en del men det kan säkert de andra 
också. Han har gått barfota på slutet, men har 
vunnit med skor. Han har gått i bike, men vi får 
se vad det blir nu, säger Peter Jensen.

6 Hennesy Boko, Conrad Lugauer 
– Han kan öppna snabbt och spår sex bakom 
startbilen passar rätt så bra. Jag är jättenöjd 
med honom i träningen, han känns fräsch och 
fin, och eftersom han är så allround och går från 
alla positioner behöver jag inte bry mig så 
mycket. Jag kör på hästens villkor, formen talar 
för honom, säger Conrad Lugauer.

7 Alicia Bore, Björn Goop 
– Vi har ett tråkigt läge men hon är snabb ut, 
hon har tidigare spetsat från spår sju. Distansen 
är helt okej, men hon är nog vassare över kort 
väg. Vi kör som tidigare och allt talar för en ny 
bra insats, säger Ulf Borekull.

8 Fantasia Sisu, Robert Bergh 
– Hon var duktig i lördags. Inte så mycket att 
säga efter det men hon har joggat efter bara och 
det känns bra. Hon är inte så snabb ut så hon 
hamnar väl en bit bak. Vi får hoppas på tempo 
och tur. Inget nytt, säger Brian Jörgensen i stallet.

12 Cherie Kee, Stefan Söderkvist 
– Cherie Kee hade spår tolv på Åby senast och 
gick klart bra som fyra och gick nästan snabbast 
av alla. Men läget är nog för svårt nu. Inga 
ändringar, säger Mikael Magnusson.

 WTIDSRANKEN: 15,8: 5 Jackpot Tooma. 16,7: 
14 Global Tuxedo. 16,8: 8 Gobo’s Flyover. 16,9: 9 Bird 
Parker. 17,1: 13 Dear Daniel. 17,4: 11 Kryptonite Zon.

 WTIDSRANKEN: 15,5: 2 Queen of Sand. 15,6: 
1 Global Rhapsody, 5 Stella Newmen. 15,7: 6 Liza With a Z. 
16,1: 4 Frances Yoda, 10 Cleo Gammelsbäk.

 WTIDSRANKEN: 14,4: 2 Feather Sisu.  
14,7: 3 Vedalia. 15,0: 6 Pearl Face. 15,1: 10 Tina Gel. 
15,3:  4 Ensemble Am. 15,4: 11 Flashing Victory.

 WTIDSRANKEN: 14,7: 7 Alicia Bore. 15,0: 12 Cherie 
Kee. 15,3: 9 Moruga, 10 Chili Jordan. 15,4: 6 Hennesy 
Boko. 15,6: 8 Fantasia Sisu. 16,3: 3 Easy Tiger Pellini.

 V86-1 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH5HCadillacHShadow är ett roligt inle-

dande tips den här jackpott-omgången. 
Femåringen har haft en del problem, annars 
hade han haft mer pengar på sig. Hästen 
kan verkligen flytta på sig till slut och med 
rätt resa är han med och utmanar om 
segern. Barfota på slutet, men nu skor.
FAVORITEN

HH6HHennesyHBoko får en hel del av spelet. 
Och det kan man förstå. Har skött sig bra 
efter att han blev valack och utan tvekan 
är han bra för klassen. Mot spets här antar 
jag och det är ett måste-streck.
UTMANAREN

HH9HMoruga var uppåt senast. En tuffing.
BORTGLØMD

HH1HCrossfireHSimoniHhar lopp i kroppen 
och duger fartmässigt. Men blir nog över...
SNACKISEN

HH8HFantasiaHSisu var tapper i lördags. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH6HHennesyHBoko är den som är mest 
sugen på spets som det verkar. Har god 
chans att sitta där efter en bit. 5HCadillacH
Shadow kan kliva iväg rätt bra. Snabbast 
av alla är 7HAliciaHBore. Men nöjd med rygg.

V86-2 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
 HEtt mycket jämnt och öppet lopp. Jag har 

ingen överdriven känsla för någon men 
gillar 1HRomanceHAmok. Hon har inte fått 
till det fullt ut och kommer att behöva tur 
på vägen. Tippas ändå – i brist på annat...   
Styrkan är det verkligen inget fel på.
FAVORITEN

HH2HFeatherHSisu blir mycket spelad. Hon 
är van att springa på i rätt bra gäng och 
känslan är att hon blir bättre hela tiden nu. 
Man slänger på jänkarvagnen igen och 
visst är det ett hett segerbud från toppläge.
UTMANAREN

HH9HLilHBelinda verkar trivas fint i Sverige. 
Kanske lite sämre distans nu, men räknas.
BORTGLØMD

HH10HTinaHGel gillar sin amerikanska sulky 
och den blir det nu. Stark till slut. Passas.
SNACKISEN

HH3HVedalia är det uppåtform på just nu. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH4HEnsembleHAm är snabb i benen och tar 
troligen hand om spets direkt. Vete tusan 
om hon körs där, kan bli lite vass. Då 
kanske 2HFeatherHSisu eller 3HVedalia kan 
vara först fram. Öppen spetskörning...

V86-3 2 640 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH2HQueenHofHSand trodde jag en hel del på 

i V75 senast...men det gick inte alls då. 
Hästen hade ett svårt spår och det blev 
pannkaka. Den starten kan vi glömma. 
Gick med lättare balans då och det blir 
samma nu. Dessutom sätter man på det 
helstängda huvudlaget nu igen. Stoet 
borde sitta i ledningen tidigt och då är det 
en motiverad favorit. Men jag vill gardera 
då jag inte är stensäker på formen.
UTMANAREN

HH1HGlobalHRhapsody är snabb i benen och 
läget är högintressant. Rygg på favoriten 
är inte helt omöjligt och det skulle vara 
mycket spännande. ”Stretchvinnare”?!
BORTGLØMD

HH9HTahaysHBlueHAmber är stark. Vid ett 
högt tempo kliver hon runt många.
SNACKISEN

HH5HStellaHNewmen gör distansdebut. Är 
snabb ut, om hon nu laddas första biten. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HGlobalHRhapsody är rätt så kvick om 
hon laddas, men ska gå med i ryggar här.   
5HStellaHNewmen är rejält snabb, men 
laddas hon över lång distans? 2HQueenHofH
Sand är ingen blixt men det är troligt att 
hon sitter i täten efter ett några 100 meter.

V86-4 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH12HYeezuz har ett svårt spår, det kan lätt 

bli strul från bricka tolv i en spårtrappa. 
Men han är stark och får tipset. Kördes 
väldigt offensivt senast vid segern och var 
riktigt bra då. Kan krossa allt på nytt.
FAVORITEN

HH2HSelfieHBrodde kommer med två raka 
triumfer och det är det naturliga spets-
budet. Klart att att det är ett givet streck.
UTMANAREN

HH8HGobo’sHFlyover tillhör de bättre här.
BORTGLØMD

HH15HJackpotHTooma är bra i grunden. Men 
det gäller att travet fungerar om han ska 
kunna runda alla. Ett skojigt skrällbud.
SNACKISEN

HH6HLennartHSjöhammar har inte startat på 
ett tag nu – eftersom han blivit valack. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH2HSelfieHBrodde kliver iväg rejält om felfri. 
Borde inte ha några problem att ta hand 
om ledningen i ett tidigt skede. 8HGobo’sH
Flyover körs säkert framåt direkt.

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
  5HCadillacHShadow/MadsHHHNielsenH 9
HH6HHennesyHBoko/ConradHLugauerH 63
  1 Crossfire Simoni/Bo Falsig 4
  9 Moruga/Lutfi Kolgjini 3
  8 Fantasia Sisu/Robert Bergh 6
  2 The Muffin Man/Peter Untersteiner 8
  4 Batman S.H./Peter Ingves 1
  7 Alicia Bore/Björn Goop 6
  3 Easy Tiger Pellini/Jan Henriksson 0
10 Chili Jordan/Mats C Nilsson 0
12 Cherie Kee/Stefan Söderkvist 0
11 Cefalo/Christoffer Eriksson 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HHH1HRomanceHAmok/JormaHKontioH 19
HH2HFeatherHSisu/UlfHOhlssonH 22
10HTinaHGel/KajsaHFrickH 9
HH9HLilHBelinda/KennethHHaugstadH 16
HH3HVedalia/ÖrjanHKihlströmH 21    
  6 Pearl Face/Per Lennartsson 3
  4 Ensemble Am/Erik Adielsson 4
  5 Zarah Zolide/Ida Riesterer 2
  7 Kiss Me Kate T.J./Mika Forss 2
  8 Dictionary/Alexander Nilsson 1
11 Flashing Victory/Maxime Marais 2
12 Princess Time/Karin Eriksson Str!

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH2HQueenHofHSand/StefanHSöderkvistH 46 
  1 Global Rhapsody/Peter Ingves 16
  5 Stella Newmen/Troels Andersen 8
  9 Tahays Blue Amber/Peter Untersteiner 7
  4 Frances Yoda/Christoffer Eriksson 15
  7 Angie Simoni/Bo Falsig 2
  8 Miss Åslanda/Tom Horpestad 2
  6 Liza With a Z./Olof Thorson 2
  3 Pompano Euphoria/Thomas Uhrberg 2
10 Cleo Gammelsbäk/Jeppe Juel 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
12HYeezuz/MikaHForssH 18
HH2HSelfieHBrodde/TorbjörnHJanssonH 41
HH8HGobo’sHFlyover/ErikHAdielssonH 17
15 Jackpot Tooma/Jorma Kontio 5
  6 Lennart Sjöhammar/Ville Karhulahti 3
   1 Whoopee/Örjan Kihlström 9
  4 Magica de Hex/Rauno Pöllänen 1
14 Global Tuxedo/Rikard N Skoglund 1
11 Kryptonite Zon/Fredrik B Larsson 2
  9 Bird Parker/Kenneth Haugstad 1
  3 Okeechobee/Kevin Oscarsson 1
13 Dear Daniel/Oskar J Andersson 0
  5 Joker C.E./Per Lennartsson 1
  7 Rivermere/Maxime Marais 0
10 Devil In Disguise/Emila Leo 1
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JONAS 
NOREEN
Travexpert,H
flerfaldigH
vinnareHavH
tipsliganHpåH
hemmabananH
Solvalla.

7 HUGO R.C.
JättefinHsenastH
vidHöverlägsenH
seger.HÄrHhanH
likaHbraHnuHfårH
deHandraHkämpaH
hårtHförHattHslåH
honomHiHV86-6.H
MotHspets!

2 QUEEN     
OF SAND
LoppetHsenastH
kanHviHglömma.H
BraHuppgiftHomH
formenHsitterH
där.HGodHchansH
attHledaHruntHomH
dåHiHV86-3.

5 CADILLAC 
SHADOW
SnabbHtravareH
somHbordeHvaraH
merHspeladHmedH
tankeHpåHsittH
kunnande.HKanH
överraskaH
mångaHiHV86-1H
medHrättHresa.

10 TINA GEL
FungerarHfintH
iHsinHjänkarvagnH
somHdetHblirH
iHkväll.HStarkH
spurtareHsomH
skaHräknasHmedH
chansHiHV86-2.

4 KABANOSS
FörhandsfavoritH
iHV86-8HmenH
harHhaftHenH
pausHochHliteH
svårHattHbedömaH
medHskorHpå.H
KanHvinna,HmenH
ingenHspik.

6 JENNA E.
MycketHbetroddH
nuHiHV86-6,HpåH
lägeHochHkusk.H
SpeletHkommerH
attHsjunkaHmenH
tillHdennaH
procent?HDåH
kännsHdetHkallt.

2 TROLIGA P˚ 
V86 I KVÆLL

2 ROLIGA P˚ 
V86 I KVÆLL

2 AVSLAG P˚ 
V86 I KVÆLL
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”Jänkarvagn 
ett plus nu”


