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V86 XPRESS I SISTA MINUTENMED JONAS NOREEN

SPETSLÆGE FØR MIN

• ANALYS & TIPS INFØR KVÆLLENS TÆVLINGAR P˚ JÆGERSRO OCH SOLVALLA

V86-1

2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HBlott
H
sex hästar är lite tråkigt att se
i V86-inledningen. Nåja, jag tror mest på
5 Devil Sound som har ett fint spår och då
han är naturligt snabb i benen är det bra
chans att han tar täten. Sedan är frågan
om kusken kör där, men det hoppas jag
med tanke på det lilla fältet. Fyraåringen
har tränat bra under vintern men det är
klart att det inte är någon toppform.
Dessutom skor på hovarna. Men får han
”fuska bort” en bit mitt i loppet ska det
ändå vara en vettig segerchans.
UTMANAREN
H6
H Smokin Joe måste man ha stor respekt
för. Han har vunnit efter tävlingspaus förut
JONAS
och är ju riktigt bra i grunden. Risk för ett
NOREEN
lopp utvändigt om ledaren men det låter
Travexpert,
som om stallet gärna slipper sådan resa.
flerfaldig
BORTGLØMD
vinnare av
tipsligan på
H1
H Hurricane River är av rätt sort. Inte så
hemmabanan
glömd men ska ändå bevakas. Kan vinna.
Solvalla.
SNACKISEN
H Zanzibar Effe troligen utan skor nu.
Senaste nytt på Twitter! H3
@JonasNoreen
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
H5
H Devil Sound är klart snabbast och det
är väl inget snack om att hästen kommer
till spets om kusken laddar. Frågan är vad
TROLIGA P˚ som händer sedan när/om 6 Smokin Joe
V86 I KVÆLL ställer en seriös fråga? Det lär avgöra
mycket av loppet. Men jag är inne på att
7 STARO
Devil Sound kör i ledningen.
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LEONARDO

Svettig insats
senast. Är han
lika fin i kväll
i V86-5 får
konkurrenterna
jobba för att slå
honom. Spikas.

4 ROBLOXIA

Debut i ny regi.
Har fart som
duger och det
blir maxad
utrustning
direkt. Spets
och slut är
beställt i V86-8!
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ROLIGA P˚
V86 I KVÆLL

1 REQUIEM
FORA DREAM

Smaskigt läge
och stallet visar
fin form just nu.
Hästen är bättre
än raden och
måste passas
noga i V86-6.

10 B.B.S.
CANYANKEE

Lopp i kroppen
och bra i ljusa
stunder. Kan
absolut skrälla
med rätt typ av
lopp i V86-2.
För lite spelad...
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NOREENS RANKNING

V86-PROCENT

5 Devil Sound/Anders Zackrisson
6 Smokin Joe/Lutfi Kolgjini
1 Hurricane River/Christoffer Eriksson
2 Zohar Font/Kim Eriksson
3 Zanzibar Effe/Jeppe Juel
4 Typhoeus Face/Adrian Kolgjini

28
16
16
19
14
6

2 ZOHAR
FONT

Får en hel del
spel på förhand
i V86-1, men
jag tror inte att
segerchansen
är så stor som
spelarna anser.

10 SIGEL
DOC

Vinner inte
alltför ofta
i klassen och
det är nog mer
en platshäst på
nytt. Väl hårt
spelad i V86-6.

2 140 meter, auto

NOREENS RANKNING

V86-PROCENT

6 Remarkable Feet/Jörgen Westholm
10 B.B.S.Canyankee/Jenny A Björk
3 Bottnas Easy Cash/Erik Adielsson
15 Jamie Oliver/Dennis Spangenberg
5 Shutter Island/Örjan Kihlström
12 Balotelli Crown/Rikard N Skoglund
7 It Happened Again/Göran Wester
2 Arctic Agent/Janne Korpi
9 Mr Planner/Jim Oscarsson
11 Captain Knas/Oskar Kylin Blom
13 Tequila Gel/Anders Eriksson
14 Moolger/Marcus Lilius
1 Expendables/Kevin Oscarsson
4 Midas Metan/Göran Jansson
8 Malte All Over/Kenneth Gorski

41
4
15
7
21
2
1
1
1
1
4
1
1
0
0

V86-3

1 640 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HEtt
H lågklassigt lopp där säkert mycket
kan hända. Men det ser ändå vettigt ut för
5 It’s My Boko. Blev störd till galopp senast
och har tidigare visat prov på en del fart.
Kusken kommer att ladda mot ledningen
och det kan även bli tal om barfotabalans
i kväll. Helt klart hästen att slå.
UTMANAREN
H8
H Lady Red Summer har inte startat på
länge och har ett ruttet spår. Men trots det
tror jag att hästen kan vara med och hugga
långt framme. Körs av duktig kusk.
BORTGLØMD
H6
H Stephanie Divine har ett lopp i sig nu i
ny regi. Måste visa lite mer så klart (aldrig
varit bland de två främsta) men kan vara
på gång. Öppnar snabbt bakom bilen och
kusken lär ge henne en fin löpning.
SNACKISEN
H3
H Call It Magic står bra inne i loppet och
nu blir det barfota runt om. Viss chans.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
HIngen
H
given spetskamp här men det låter
som att 5 It’s My Boko kommer att tryckas
iväg rejält. Även 6 Stephanie Divine kan
öppna bra. Det är säkert fler angelägna...

NOREENS RANKNING

V86-PROCENT

5 It’s My Boko/Bernardo Grasso
8 Lady Red Summer/Tobias O Eriksson
2 Global Whitechapel/Timo Nyman
11 Tipsy Face/Simon Helm
3 Call it Magic/Peter Zadel
6 Stephanie Divine/Gustav Johansson
1 Shiny/Johan Kjellman
4 Valsa Matilda/Markus Waldmüller
9 Countess P.D./Jan Hansen
7 Sentfromabove/Agnes Carlson
12 Silver Lore/Maja Odder
10 Tulippa Hall/Fredrik Lindvall

50
4
16
7
6
1
11
2
3
1
0
0

V86-4

2 140 meter, auto

MIN VINNARE
H5
H Wild Love är en härlig häst som nästan
alltid svarar för fina insatser. Hade lite
krafter kvar i Stoeliten på Halmstad och nu
blir det ett mer offensivt upplägg. Kusken
kommer att ladda så gott det går och jag
tycker att hon är given i striden.
FAVORITEN
H1
H Cobourg Hanover är en segervan herre
med perfekta förutsättningar. Vann direkt
efter paus och gjorde det säkert utan att
direkt imponera. Lär vara klart bättre nu.
Kostar inte öppningen för mycket är han
säkert med i avgörandet.
UTMANAREN
H3
H Ile Saint Louis kanske inte har någon
toppform, men nu lär det bli barfota runt
om och det är ett stort plus för just henne.
BORTGLØMD
H6
H Beautiful Bacardi får inte glömmas.
SNACKISEN
H9
H Erica var vass vid segern, sämre
förutsättningar den här gången dock.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
H1
H Cobourg Hanover är naturligt snabb i
benen. Kan mycket väl hålla ut de andra
men 3 Ile Saint Louis barfota kommer
troligen att testa en bit. 5 Wild Love
kommer sedan i en andravåg. Fördel 1.

NOREENS RANKNING

5 Wild Love/Kevin Oscarsson
1 Cobourg Hanover/Ulf Ohlsson
3 Ile Saint Louis/Jorma Kontio
6 Beautiful Bacardi/Örjan Kihlström
2 Hope and Dreams/Mats E Djuse
9 Erica/Oskar J Andersson
8 Quebec C.D./Peter G Norman
7 Paduca Dream/Torbjörn Jansson
10 Action Launcher/Per Lennartsson
4 Indian Four/Olle Alsén

V86-PROCENT

30
34
12
9
8
5
2
0
1
0

O HETASTE INTERVJUERNA INFØR V86 XPRESS I KVÆLL
1 Hurricane River, C. Eriksson

– Det är en fin sort och han såg bra ut i årsdebuten även om det inte blev mycket till lopp får
hans del. Han är hårt inne på pengarna men han
duger på kapacitet. Han kan säkert bli över från
början igen, är ingen raket. Vi spar på extraväxlarna, så inget ändras. Han är streckvärd på
kapacitet. Jag är mest glad att han är på banan
efter knäoperationerna men han kan säkert gå
till någon årgångsfinal, tror Ola Samuelsson.

2 Zohar Font, K. Eriksson

– Zohar Font har tränat på bra inför comebacken. Jag kör kört i trakterna runt 1.17 som
snabbast men han har fått mycket mängdträning
under uppehållet. Jag tror inte att han är
spetsaktuell och det känns inte nödvändigt
heller i första starten efter uppehållet. Jag tror
att han kommer att göra en bra prestation direkt
och avvaktar med balansen till tävlingsdagen,
meddelar Tomas Malmqvist.

3 Zanzibar Effe, J. Juel

– Det handlar om en rejäl krabat, en riktigt stor
häst som borde bli allt bättre. Jag siktar på
barfota runt om nu och tror på en bra intas, men
det var ett par tuffa emot som kan ställa till det
om vi ska kunna vinna. Hon borde göra ett bra
lopp, säger Jerry Riordan.

4 Typhoeus Face, A. Kolgjini

– Han gnuggar på får man väl säga, han är
snabb i benen men han kommer ingen vart
direkt. Han jobbar på så gott han kan men jag
väntar på att han ska börja utvecklas lite mer.
Det är i grunden en fin häst. Är han trea här så
är jag nöjd. Jag funderar på att prova rycktussar
i värmningen, säger Adrian Kolgjini.

5 Devil Sound, A. Zackrisson
AVSLAG P˚
V86 I KVÆLL

V86-2

MIN VINNARE/FAVORITEN
H6
H Remarkable Feet joggade undan enkelt
efter ett par månaders uppehåll. Kommer
knappast att vara sämre nu och det här ser
vettigt ut på förhand. Skulle hästen komma
till ledningen tidigt blir det ingen lätt nöt
för övriga att försöka knäcka.
UTMANAREN
H3
H Bottnas Easy Cash kommer att få gå
utan skor nu om banan tillåter. Öppnar bra
från början och får en fin resa.
BORTGLØMD
H10
H B.B.S.Canyankee tycker jag duger
gott i sällskapet. Var okej senast men kan
bättre och kommer att vara framflyttad till
detta. Med någon bra rygg att gå med i
sista varvet kan det smälla till. Lite spelad.
SNACKISEN
H15
H Jamie Oliver räcker bra sett till
kapacitet men han måste trava också...
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
H3
H Bottnas Easy Cash kan lägga iväg rätt
bra och säkert ännu bättre barfota. Men
6 Remarkable Feet kommer att laddas
rejält och får gälla som knapp spetsfavorit.

– Han har gått ganska tung träning i vinter.
Han har gått ett 1.16,5-jobb full vägg som
snabbast inne på banan. Han känns redo utan
att för den skull vara i någon toppform.
Taktiken är svår att sia om, visst kör jag gärna i
ledningen men det får ju inte kosta hur mycket
som helst. Man brukar känna efter 100-150
meter vilket humör han är på. Jag vill ligga lite
lågt då det är comeback och kör nog med skor
den här gången, säger Anders Zackrisson.

6 Smokin Joe, L. Kolgjini

– Fick borrelia i fjol så det var inte mycket som
stämde. Han har tagit riktiga kliv under vintern
och känns fin. Devil Sound är snabb ut och det
är alltid lurigt taktiskt i små fält. Säsongen är lång
och det vore skönt att slippa dödens här, men vi
får väl se hur det utvecklar sig. Jag har kört
17/1 600 meter hemma och det var bra, men det
var ju inget riktigt lopp så det är klart att det kan
fattas en del. Inget nytt, säger Adrian Kolgjini.
WWTIDSRANKEN: 14,6: 4 Typheous Face.
14,8: 1 Hurricane River. 15,3: 3 Zanzibar Effe.
OBS! Övriga hästar har inte tävlat pä länge.

1 Expendables, K. Oscarsson

– Är lite upp och ner, känns fin för dagen men
blandar och ger som sagt. Det kan bli svårt att
vinna trots bra läge, tror Kevin Oscarsson.

3 Bottnas Easy Cash, E. Adielsson

– Var ute över lång distans senast och med
tanke på det så höll han farten klart godkänt till
slut. Den här gången passar distansen bättre
och jag hoppas att han kan utnyttja sin startsnabbhet och sitta bra till direkt. Helt borta ska
han inte vara även om det i första hand ser ut
som en vettig platschans. Tillåter banan blir det
barfota runt om, säger Svante Båth.

6 Remarkable Feet, J. Westholm

– Var riktigt fin i comebacken, uppträdde lite
omoget senast men utvecklas hela tiden.
Svarade bra på rycktussarna, känns fin hemma
och vi tror på en bra insats igen. Barfota fram
och vanlig vagn, säger Jörgen Westholm.

9 Mr Planner, J. Oscarsson

– Mr Planner håller rätt så bra form och satt
halvfast senast. Han har lite smygform och läget
kan passa bra. Får han gå på innerspår då är
han inte borta om det skulle stämma. Det kan bli
barfota fram, säger Kevin Oscarsson.

11 Captain Knas, O. Kylin Blom

– Han känns ju väldigt fin för dagen men
i loppen strular han till det för sig. Om han skulle
löpa upp till det som han kan är han säkert långt
framme men det är svårbedömt även för mig.
Han kommer att få som på slutet med allt. Det
viktigaste är att han fungerar den här gången,
säger Oskar Kylin Blom.

12 Balotelli Crown, R. N Skoglund

– Han är helt galen här hemma och det är ett
tecken på att han är i form. Han är bättre än
raden men läget gör att man inte törs vara alltför
optimistisk på förhand. Han kommer att lättas
i balansen men det är fortfarande skor runt om.
Sedan ska vi testa med ett stängt norskt
huvudlag för första gången också, säger Lina
Tallberger.

14 Moolger, M. Lilius

– Gör det bra varje gång men vi har ett tråkigt
läge den här gången. Senast avslutade han fint
och var inte heller tom över mål. Han behöver ha
”sitt” lopp. Han har verkligen form men det är
många att runda. Jag tror att han går som
tidigare, möjligen ny vagn, säger Marcus Lilius.

15 Jamie Oliver, D. Spangenberg

– Han fungerade okej senast i travet men inte
som bäst. Han fick gå en sväng till veterinären
efter och det verkar ha gjort honom gott. Han får
hoppas på tempo med tanke på att det är många
att runda. Hoppas vi slipper brodd, säger
Thorsen Tietz.
WWTIDSRANKEN: 15,2: 10 BBS Canyankee.
15,7: 9 Mr Planner, 13 Tequila Gel. 15,8: 12 Balotelli
Crown. 16,0: 15 Jamie Oliver. 16,3: 11 Captain Knas.

1 Shiny, J. Kjellman

– Blev störd till galopp senast så vi fick inget
kvitto på vad balansen innebar direkt, men vi kör
så igen då det såg lite rappare ut. Har ett bra
läge och kan säkert vara en bit fram om det löser
sig men jag vet inte vad vi möter, meddelar
tränare Mats Rånlund.

2 Global Whitechapel, T. Nyman

– Global Whitechapel är ingen tokig häst men
lite orutinerad ännu så länge. Galoppen senast
är inte så mycket att säga om då hon blev störd
helt enkelt. Hon är inte att lita på men skulle hon
sköta sig kan hon slåss om en plats bland de tre
främsta, säger Bernardo Grasso i stallet.

3 Call it Magic, P. Zadel

– Call it Magic är inte att lita på men känns okej
i jobben. Jag ligger lågt inför den här starten vad
gäller segerchans men vi kommer att köra
barfota runt om och så får vi se vad det ger,
säger Peter Untersteiner.

5 It’s My Boko, B. Grasso

– Jag tror att jag sitter bakom en bra vinstchans. Spåret och distansen passar perfekt
och målet är att komma till ledningen och
dirigera loppet från start till mål. Balansen får
vi avvakta med, det kan bli barfota men banan
va hård i måndags och vi får se under onsdagen vad det blir för typ av bana. Men It’s My
Boko har sprungit 1.13 med skor så det är
inget som oroar mig, säger Bernardo Grasso.

8 Lady Red Summer, T. O Eriksson

– Hon har tränat rätt så bra i vinter och är lite
bättre än resultatraden. Med ett annat läge hade
jag kunnat vara lite optimistisk men med spår
åtta bakom bilen har förhoppningarna sjunkit.
Det troliga är att hon tävlar barfota fram den här
gången, säger Tomas Malmqvist.

9 Countess P.D., J. Hansen

– Hon satt i tredje invändigt senast samtidigt
som det inte var något tempo i täten, jag var fullt
nöjd med hur hon kändes den dagen. Bakspår
var inte vad vi hade önskat oss men vi får göra
det bästa av situationen. Jag tror inte att hon
vinner loppet och är nöjd med en premie. Hon
tävlar barfota fram som hon gjort i de senaste
starterna också, säger Christian Lindhardt.

11 Tipsy Face, S. Helm

– Hon gjorde ett klart godkänt lopp senast, vann
säkert då från täten. Läget är
inget plus över den här
distansen och jag tror
att hon är bäst i spets
normalt sett. Vi kör
barfota bak den här gången och
så provar vi nog rycktussar också, upplyser
Adrian Kolgjini.

”Provar nu
rycktussar”

WWTIDSRANKEN: 15,5: 4 Valsa Matilda. 15,9: 3 Call
It Magic. 16,2: 1 Shiny, 2 Global Whitechapel, 6 Stephanie
Divine, 12 Silver Lore. 16,3: 9 Countess PD.

1 Cobourg Hanover, U. Ohlsson

– Hästen var över förväntan i årsdebuten, han
brukar i regel behöva ett lopp i kroppen. I fjol
exploderade Cobourg Hanover i andra starten
efter vila och jag hoppas på något liknande i år.
Han kommer att gå med exakt samma balans
och utrustning som senast och med tanke på
läget måste jag ju tro på honom, säger Oscar
Berglund.

2 Hope and Dreams, M. E Djuse

– Hon hade varit borta länge inför förra loppet
och avslutade bra. Hon hade två bra hästar före
sig i mål men var ändå inte stort slagen. Hon
gick med sko och broddar senast men nu blir det
barfota runt om. Hon slår väl normalt sett inte
Cobourg Hanover men jag är ändå lite spänd på
vad hon kan uträtta. Skulle det strula för min
andra häst på något sätt är hon nog inte helt
borta, säger Oscar Berglund.

3 Ile Saint Louis, J. Kontio

– Har lite svårbedömd form kanske men det
verkar bra i jobben hemma i alla fall. Hästen är
bättre utan skor och vi siktar på att köra barfota
nu om banan tillåter det. Hon kan öppna bra från
början och ska inte räknas bort, anser Andreas
Lövdal i stallet.

4 Indian Four, O. Alsén

– Indian Four har bra form och är snabb ut.
Målsättningen är att ladda och förhoppningsvis
släppa till en bra rygg. Vinner väl inte men går
det inte för snabbt första varvet kan han hänga
med till en tredje- eller fjärdeplats. Barfota bak,
det gör ingen större skillnad på honom, säger
Olle Alsén.

5 Wild Love, K. Oscarsson

– En härlig häst som gör topplopp hela tiden,
det är kul att få köra henne. Förra gången hade
vi krafter kvar bakom några toppmärrar. Vi får
försöka öppna så got det går men det blir nog
inte spets direkt, men vi kanske kan komma dit
efter en bit? Lyckas vi med det är det en
toppchans, får vi dödens blir det säkert värre.
Hon ska räknas och det blir skor igen, säger
Kevin Oscarsson.

6 Beautiful Bacardi, Ö. Kihlström

– Gynnad av att ha framspår och blir bättre utan
skor. Gör bra lopp och känns fortsatt fin men
kanske står väl långt ut här? Öppet huvudlag
och barfota fram, säger Stefan Melander.

10 Action Launcher, P. Lennartsson

– Action Launcher har också jättebra form och
kanske är snäppet bättre än min andra häst men
har ett sämre läge vilket gör dem ganska jämna
med dessa spår. Han är mera gynnad av att
slippa skorna bak och kämpar om en hygglig
slant, säger Olle Alsén.
WWTIDSRANKEN: 14,3: 5 Wild Love. 14,5: 8 Quebec
CD. 14,9: 6 Beautiful Bacardi, 7 Paduca Dream.
15,0: 1 Cobourg Hanover, 9 Erica. 15,3: 4 Indian Four.

