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1 Pampalo, Björn Goop 
– Pampalo gjorde ett bra lopp senast och han 
duger bra i sådana här lopp. Det är klart att 
innerspåret kan ställa till det, men jag hoppas 
och tror att det löser sig för honom och då ska 
han vara med i segerstriden, säger Anton Sverre 
i stallet.

3 Paduca Dream, Carl Johan Jepson 
– Hon var ute på en svårbemästrad bana på 
Axevalla senast och gjorde det helt godkänt. Hon 
har skött träningen bra eter det och kan få ett 
passande lopp från det här läget. Men Pampalo 
känns lite hetare av våra två och en bra peng är 
huvudmålet, säger Anton Sverre i stallet.

5 Making Love, Robert Bergh 
– Han var för laddad och galopperade i lördags, 
annars är vi nöjda med hästen. Han kändes fin 
både innan och efter det. Vi får hoppas på snabb 
revansch men visst var det väl några bra emot i 
kväll. Men vi tror på en stark insats och hoppas 
att han sköter sig. Inget kommer att ändras, 
säger Brian Jörgensen i stallet.

7 Highspirit, Troels Andersen 
– Hästen vintertränas hos mig nu igen och han 
känns bra. Han är redo för att starta med tanke 
på att han kom i ett bra skick. Han kommer att 
göra några starter i min regi då han duger bra 
i Sverige. Han är snabb bakom bilen och med 
tanke på att han står bra inne ska han räknas 
om det stämmer, det är min bästa chans. Skor 
på borde fungera, säger Flemming Jensen.

8 Iago Zon, Joakim Lövgren 
– Han höll farten godkänt senast men det är ju 
en ojämn herre, men springa det kan han på rätt 
dag. Han var lite uppåt senast ändå, han 
motsvarade förväntningarna. Nu har han ett 
tråkigt läge och det är svårt att tro på seger. Vi 
har ridtränat honom efter förra loppet och 
ändrat foder lite, men det var även innan senast. 
Han går som tidigare, säger Jonas Oscarsson.

9 Felix V.M., Henrik Johansson 
– Han har bra form men möter kanske lite bättre 
hästar nu än på slutet. Men läget är bra för  
honom att få smyga med i alla fall. Jag får 
fundera vilken startrygg vi ska ta, men jag tror 
på en stark insats på nytt. Han kommer att gå 
precis som han gjort, säger Henrik Johansson.

10 Twigs Briard, Mads H Nielsen 
– Han håller jättefin form. Han körde upp i en 
sulky senast med gott om krafter kvar, det var 
synd. Han har haft en del stolpe ut på slutet får 
jag säga. Men han håller bra form som sagt. Vi 
får hoppas på ett tufft tempo men det är klart att 
det kan bli långt fram. Han går med skor nu, det 
var barfota runt om senast. Troligen jänkarvagn, 
säger Peter Jensen.

1 Earl Variera, Kevin Oscarsson 
– Är bättre än raden och startar på rätt distans 
nu. Kan vara en rysare om tempot blir rätt. 
Helstängt huvudlag är planerar, säger Stefan 
Melander.

3 Counterfeightr, Per Lennartsson 
– Han fick öppna tufft senast och hamnade 
i dödens och det är inte sådana lopp han ska ha 
och det är bara att glömma loppet. Han verkar 
vara i lika fin form som när han vann näst senast 
och har ett bättre läge den här gången. Utan att 
ha läst på så noga vad han möter så borde han 
kunna hävda sig bra om det stämmer, säger 
Markus Niklasson i stallet.

4 Kabanoss, Örjan Kihlström 
– Har inte startat på ett tag men gick helt okej 
under hösten får man säga. Han ser lite förbätt-
rad ut i jobben men nu är det ovana förutsätt-
ningar. Men han ser ut att vara i gott slag, men 
det kan saknas tempo. Säkert jänkarvagn igen 
men jag vet inte hur han gått med skor förut, 
säger Pär Pergenius i stallet.

5 Leader Brodde, Mattias Djuse 
– Han var bra senast, kämpade på fint men 
synd att han blev nerspeedad. Han tog det bra 
och det verkar fint i lätta jobb efteråt. Han ser 
ut att ha bra förutsättningar och vi får testa en 
bit och se om vi kan komma till spets. Han 
kommer att gå som senast och allt talar för en 
stark insats, säger Mattias Djuse.

6 Paolendry Like, Dennis Spangenberg 
– Han är nog bättre än raden och hade lite otur 
senast då det inte klaffade helt. Samtidigt är 
hästen lite speciell av sig, kan vara seg bitvis. 
Han kan en del för klassen men det är ett lurigt 
läge och det blir säkert tufft att vinna. Han 
kommer att gå som senast med allt, säger 
Thorsten Tietz.

7 Digital Performer, Rikard N Skoglund 
– Är ruggigt bra i ordning men får ändå svårt här. 
Är för kort distans och fel läge. Helstängt 
huvudlag, säger Stefan Melander.

8 Davy Jones Sisu, Ulf Ohlsson
– Han gjorde ett bra lopp senast och kommer 
nog att vara i liknande form den här gången. Det 
var synd att vi fick så dåligt läge vilket försvårar, 
men skulle det lösa sig lite under vägen kan det 
vara en outsider, säger Ulf Ohlsson.

10 Global Unlimited, Erik Adielsson 
– Avslutade fjolåret på bästa sätt och det känns 
som att han är på rätt väg igen. Distansen här är 
ingen fördel men blir det bara tempo på loppet 
då duger han fint här också. Jag tror på en bra 
insats och streckar man på då ska han med på 
bongen, säger Svante Båth.

2 Al’s Orlando Boy, Lukas Svedin 
– Jag blev förvånad över att han felade senast, 
det hade jag inte räknat med. Han gick bra efter 
galoppen och det kändes i stort sett okört. 
Spåret nu är ännu sämre än senast, det är 
svårbedömt. Vi får ta en lugn start. Vi kör som 
vanligt med allt och han ska räknas felfri, loppet 
ser rätt så lämplig tu. Det är ingen häst man kör 
till dödens med dock, säger Lukas Svedin.

3 Prins Norrgård, Kajsa Frick 
– Han höll bara sin fart när han väl fick luckan 
senast…så det var väl bara okej. Han får prova 
att starta tätt nu. Han känns väldigt fin men med 
tanke på senast så vill jag ligga lågt. Men visst är 
han lite bättre än raden. Han går med annat 
huvudlag, helstängda kåpor troligen, säger Kajsa 
Frick.

4 Jamie Oliver, Dennis Spangenberg 
– Han känns bra i jobben och det borde vara 
snar toppform tycker jag, men det kanske fattas 
någon start. Han gynnas av att det är voltstart 
nu även om det kanske inte blir någon snabb 
start. Han kommer att gå som på slutet och jag 
hoppas att han ska göra upp om det, säger 
Thorsten Tietz.

7 Hugo R.C., Johan Carlfjord 
– Han var väldigt fin senast då han vann 
enkelt. Han har varit lite ojämn tidigare men nu 
hoppas jag att vi har hittat rätt med allt. Han 
kommer att gå precis som senast. Han är 
snabbare i volt än bakom bilen och vi hoppas 
att jag prickar starten. Jag tror att vi är med 
långt fram, givet streck, säger Johan Carlfjord.

10 Champion Chip, Oskar J Andersson 
– Gick okej senast och börjar hitta formen som 
det verkar. Kan dyka upp bland dem tre vid rätt 
resa. Inga ändringar är planerade, säger Jörgen 
Westholm.

11 Religious, Mika Forss 
– Religious tränar bra för 
dagen och det borde 
vara uppåtform. 
Startmetoden passar 
men vi hade gärna haft 
ett bättre spår, men hästen är stark och rejäl så 
vi hoppas på det bästa. Han kommer att gå som 
senast och jag tycker att han ska räknas tidigt, 
säger Nina Pettersson Perklén.

12 Sambuco, Svante Ericsson 
– Jag tog ut honom senast och ville se vart han 
stod. Han travade bra men var trög och tråkigt i 
loppet. Det var den värdemätare jag fick. Lite 
uppåt i jobben efter det. Jag tror väl inte att han 
vinner, men att han gör det bättre än senast. 
Kanske rycktussar nu som ändring. Vi kör snällt, 
säger Svante Ericsson.

2 Wally Cocktail, Veijo Heiskanen 
– Det är nog galopprisk med tanke på spåret. 
Främst gäller det att ta sig iväg felfritt, tror jag. 
Han verkar helt okej i jobben men det blir säkert 
tufft att vinna då skor är ett litet minus. Vi får 
smyga med i första hand och hoppas på det 
bästa. Vi kör med skor som ändring nu då, säger 
Veijo Heiskanen.

6 Bitcoin, Robert Bergh 
– Hade bra form där ett tag och är inte så tokig 
i grunden. Senast var hon för tung så hon slog  
ihop, kunde liksom inte släppas av så det 
kommer att bli en liten lättning till denna start. 
Spännande läge och inte helt borta, tror Brian 
Jörgensen i stallet.

7 Milles Fighter, Carl Johan Jepson 
– Han har haft problem med en ömmande rygg 
men jag hoppas att det ska vara bra till den här 
starten och att han har gått framåt lite med det 
förra loppet i kroppen. Milles Fighter kan vara 
lite spänd och har inte startat så mycket 
i voltstart, men jag tror att han sköter sig och 
litar på Jepson får iväg honom bra. Inga 
ändringar, säger Pethra Prytz.

8 Top Yllit, Jens Laursen 
– Han var klart godkänd senast, jag var nöjd med 
comebacken. Jag körde ett snällt lopp och det 
gick sakta. Han gick en rejäl spurt. Han fick ett 
bra läge så det är jag nöjd med. Det är alltid 
spännande med 40 meters tillägg, jag hoppas på 
jämn och hård fart. Han är mogen en rejäl insats. 
Troligen inget nytt, men möjligen lättare skor 
bara, säger Jens Laursen.

10 Jula Extreme, Björn Goop 
– Jula Extreme var duktig vid segern senast och 
formen är riktigt bra. Men det var ett enklare 
lopp han vann senast och nu är det hårdare 
emot och tillägg. Är väl inte helt borta om det 
stämmer men det känns väl som ett platsbud 
i första hand. Inga ändringar, säger Anton Sverre 
i stallet.

12 Ramon Dekkers, Kim Eriksson 
– Han är lite svår att bedöma, men han jobbar på 
fint hemma. Men i loppen är det väl lite så och 
så. Senast kanske det var för lång distans 
kanske. Han gör säkert ett hyfsat lopp men det 
kan bli svårt att slå Bitcoin med tanke på 
tillägget, menar Brian Jörgensen i stallet.

13 Oki Doki Face, Stefan Söderkvist 
– Han har tränat på bra för dagen. Han var helt 
okej i senaste loppet men behövde det loppet i 
kroppen. Kanske lite långt mellan starterna nu 
men vi hoppas vi kan börja starta på så att 
formen kommer. Han går som senast med allt 
och det kan bli svårt att vinna, tror Admir 
Zukanovic.

 WTIDSRANKEN: 12,9: 8 Iago Zon.  
13,1: 1 Pampalo. 13,2: 2 New Star Power. 13,4: 3 Paduca 
Dream. 13,6: 9 Felix VM. 14,0: 6 Kung Edward.

 WTIDSRANKEN: 13,4: 12 Pablo Andover.  
13,5: 3 Counterfeightr. 13,7: 10 Global Unlimited.  
13,8: 6 Paolendry Like, 7 Digital Performer.

 WTIDSRANKEN: 15,1: 7 Hugo RC.  
15,6: 10 Champion Chip. 16,0: 3 Prins Norrgård.  
16,1: 2 Al’s Orlando Boy, 4 Jamie Oliver, 9 Wilds Celebrity.

 WTIDSRANKEN: 14,8: 13 Oki Doki Face.  
15,7: 7 Milles Fighter. 15,9: 1 Sarracenia PR.  
16,0: 11 Wildintention Ås. 16,2: 9 Vikens Hot Chili.

 V86-5 2 140 meter, volt

MIN VINNARE
HH7HMillesHFighter provar jag med. Kommer 

från en tapper prestation, då han höll 
farten bra efter hårt tempo, och skulle han 
komma till ledningen blir det riktigt intres-
sant. CarlHJohanHJepson upp nu.
FAVORITEN

HH10HJulaHExtreme är klar favorit på 
förhand. Visst kan han vinna men det 
känns inte som någon spik direkt. Loppet 
är öppet och man ska tänka på att GoopsH
travare fick ett fint lopp vid segern.
UTMANAREN

HH6HBitcoin vill säkert också till täten och 
når hon den positionen är hon het. Lättas.
BORTGLØMD

HH4HT.RexHFace har kapacitet som räcker 
en bra bit. Men spåret oroar en hel del...
SNACKISEN

HH12HRamonHDekkers startar tätt nu och är 
dessutom härdad i V75. Kan överraska. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH6HBitcoin har spetschans om han tram-
par iväg bra. 7HMillesHFighter kommer 
också att testa en bit. Skulle 4HT.RexHFace 
hålla sig på benen körs han offensivt.

V86-6 2 140 meter, volt

MIN VINNARE
 HJag gillade verkligen hur 7HHugoHR.C. 

såg ut vid den överlägsna vinsten. Det var 
härlig fart över mållinjen och krafter kvar. 
Har jag läst det här loppet rätt sitter han 
i ledningen tidigt. Och är han sedan ”bara” 
lika bra som senast är det en god chans.     
I en klurig omgång väljer jag att spika.
FAVORITEN

HH11HReligious ger ett kapabelt intryck och 
ska räknas, trots det sura läget. Har inlett 
karriären bra och ståtar nu med tre raka 
triumfer. Vann lätt den 1/1 och slog en 
kapabel häst för tre lopp sedan.
UTMANAREN

HH4HJamieHOliverHär uppåt i form och duger 
mycket bra här. Men inte optimalt spår.
BORTGLØMD

HH2HAl’sHOrlandoHBoy är bättre än raden.
SNACKISEN

HH1HSpotliteHSonHM.L. annan vagn/huvudlag. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HSpotliteHSonHM.L.Hhar hyfsad chans att 
hålla upp innerspåret. Men 7HHugoHR.C.Här 
kvick om kusken prickar någorlunda och 
då är det han som sitter i täten tidigt. Jag 
bygger i alla fall tipset på det...

V86-7 1 640 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH7HHighspirit är tillbaka hos FlemmingH

Jensen för vinterträning och ett par starter. 
Stallet låter nöjt med hur elvaåringen känns 
och nu är han redo för start. Har tidigare 
vunnit efter tävlingspaus och med skor på 
– så det oroar inte. Highspirit är mycket 
startsnabb och kan mycket väl sitta i front. 
Men viss risk för svar gör att jag känner för 
att ta med ett par motbud. 
UTMANAREN

HH1HPampalo är ingen startblixt utan körs 
lite mer på säkerhet. Läget är ändå bra 
med tanke på de extra spåren på upplop-
pet och han blir att räkna med i spurten. 
Stark slutrunda i V75 på Romme.
BORTGLØMD

HH4HRushmoreHFace kan öppna rätt bra och 
det skulle inte förvåna omHAdrianHKolgjini 
har offensiva planer. Inte slagen på sin dag.
SNACKISEN

HH5HMakingHLove var hårt spelad på 
Solvalla i lördags. Galopp då, duger felfri. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HPampalo är inte så snabb från det här 
läget. Men nästan alla andra är kvicka.      
4HRushmoreHFace kan mycket väl vara 
aktuell för spets om nu inte 7HHighspirit är 
för vass. Han är riktigt snabb oftast!

V86-8 1 640 meter, auto

MIN VINNARE
HH5HLeaderHBrodde kämpade på fint senast 

som tvåa. Här tror jag att det finns god 
chans att han kommer till ledningen. 
Lyckas den taktiken, utan att det kostar för 
mycket, bör han vara given i segerstriden.
FAVORITEN

HH4HKabanoss tränar med plus i kanten 
efter en paus, enligt stallet. Svårt att säga 
vad skor på innebär och någon toppform är 
det väl inte. Men trots detta ett tidigt bud.
UTMANAREN

HH10HGlobalHUnlimited kommer från en 
snygg spurtvinst. Men det var ett tag 
sedan och det är nog inte riktigt samma 
form nu. Gynnas av skotvång och räknas.
BORTGLØMD

HH12HPabloHAndover är ofta underskattad.
SNACKISEN

HH3HCounterfeightr kan speeda fort. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HMattias Djuse kommer att ladda med sin 
5HLeaderHBrodde och då är spetschansen 
god. 3HCounterfeightr kommer att testa en 
bit och blir allt snabbare, men fördel 5. 
Frontrunnern 6HPaolendryHLike är säkert 
snabb men ännu svår att bedöma.NOREENS RANKNING V86-PROCENT

HH7HMillesHFighter/CarlHJohanHJepsonH 22
10HJulaHExtreme/BjörnHGoopH 51
HH6HBitcoin/RobertHBerghH 5
HH4HT.RexHFace/LutfiHKolgjiniH 4
12 Ramon Dekkers/Kim Eriksson 3
  8 Top Yllit/Jens Laursen 6
13 Oki Doki Face/Stefan Söderkvist 4
  2 Wally Cocktail/Veijo Heiskanen 1
  5 New Rae/Christoffer Eriksson 1
11 Wildintention Ås/Peter Untersteiner 2
  1 Sarracenia P.R./Svend Dyhrberg 0
  9 Vikens Hot Chili/Markus Niklasson 0
  3 Nobella Winner/Thomas Uhrberg 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH7HHugoHR.C./JohanHCarlfjordH 30 
  4 Jamie Oliver/Dennis Spangenberg 10
11 Religious/Mika Forss 33
  2 Al’s Orlando Boy/Lukas Svedin 1
10 Champion Chip/Oskar J Andersson 4
  9 Wilds Celebrity/Ville Karhulahti 3
  1 Spotlite Son M.L./Magnus S Karlsson 1
12 Sambuco/Svante Ericsson 0
  3 Prins Norrgård/Kajsa Frick 2
  6 Jenna E./Örjan Kihlström 15
  8 Ohh Etell/Emilia Leo 2
  5 Go Easy B.J./Elias Strandberg 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH7HHighspirit/TroelsHAndersenH 36H
HH1HPampalo/BjörnHGoopH 23
  5 Making Love/Robert Bergh 21
  4 Rushmore Face/Adrian Kolgjini 9
  2 New Star Power/Wilhelm Paal 2
  8 Iago Zon/Joakim Lövgren 2
10 Twigs Briard/Mads H Nielsen 1
  9 Felix V.M./Henrik Johansson 4
  3 Paduca Dream/Carl Johan Jepson 2
  6 Kung Edward/Christoffer Eriksson 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HHH5HLeaderHBrodde/MattiasHDjuseH 22
10 Global Unlimited/Erik Adielsson 21
  4 Kabanoss/Örjan Kihlström 33
  3 Counterfeightr/Per Lennartsson 10
12 Pablo Andover/Bengt L Axelsson 3
  8 Davy Jones Sisu/Ulf Ohlsson 5
  1 Earl Variera/Kevin Oscarsson 2
  7 Digital Performer/Rikard N Skoglund 1
  6 Paolendry Like/Dennis Spangenberg 1
  9 Toronto Love/Mika Forss 0
  2 Say It/Ville Karhulahti 1
11 Betel Am/Billy Svedlund 0

FORMTOPPAD HUGO SV˚RSLAGEN I SPETS  
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•V86-REDAK-
TIONENSH
STORA
• Andelar per 
system: 20. 
• Andelspris: 
500 kronor.

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

•V86-REDAK-
TIONENSH
CHANS
• Andelar per 
system: 25. 
• Andelspris: 
100 kronor.

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

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

H•V86HH
ESKILHH
HELLBERG
• Andelar per 
system: 25. 
• Andelspris: 
200 kronor.
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”Ska räknas 
tidigt igen”


