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FRÆCKA SPIK I V86-8
V86-5

3 140 meter, volt

MIN VINNARE/FAVORITEN
H7
H Staro Leonardo kommer från en
mycket imponerande triumf. Tvingades då
löpa i hög fart mest hela vägen men det
spelade ingen roll. Han bara gled undan till
enkel seger. Har inte det loppet satt sig fel,
vilket inget talar för, så kommer han att bli
tuff att komma till tals med på nytt. Det kan
säkert bli ett offensivt upplägg om det
börjar gå sakta framme i täten. Men han är
även vass på speed. Sammantaget en både
stark samt svårslagen favorit.
UTMANAREN
H8
H Cobbys Olifant är verkligen ingen bluff.
En tuff utmanare som dock inte har startat
på ett par månader och därmed borde inte
formen vara lika bra som på min spik. Det
kan avgöra utgången. Troligen kör stall
Uhrberg barfota runt om direkt.
BORTGLØMD
H3
H Gaya di Quattro siktar på ledningen.
Lyckas det så kommer kusken att dra på
i ett jämnt tempo. Skor bak nu sannolikt.
SNACKISEN
H5
H Global Strategy med Untersteiner.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
H3
H Gaya di Quattro har bra chans att
komma till ledningen tidigt. Lär köra i ett
jämnt tempo för att hålla tilläggen ifrån sig.
Men det är möjligt att en felfri 7 Staro
Leonardo kommer att köras offensivt.

NOREENS RANKNING

V86-PROCENT

7 Staro Leonardo/Joakim Lövgren
71
8 Cobbys Olifant/Thomas Uhrberg
17
6 Crossfire Simoni/Bo Falsig
3
3 Gaya di Quattro/Roger Malmqvist
1
5 Global Strategy/Peter Untersteiner
4
4 O’Sunday/Jörgen Sjunnesson
3
1 Fashion Fine Wine/Christoffer Eriksson 1
2 Saliga/Markus Waldmüller
0

V86-6

1 640 meter, volt

MIN VINNARE
H1
H Requiem Fora Dream är ett roligt
chanstips. Hästen kommer från ett stall
i toppform. Fyraåringen har sett jättefin ut
på slutet men utan att få vinna. Nu är det
smaskiga förutsättningar och det vore
spännande med ledningen. Får under alla
omständigheter ett bra lopp och kan
överraska många i kväll.
FAVORITEN
H5
H Upstream har ju tillräcklig fart för att
”städa av” det här gänget. Gör nu debut för
skicklige Oscar Berglund och det är
spännande. Men det låter inte som att
hästen kommer att vara på topp redan.
UTMANAREN
H11
H Lady Youline avslutade året med att
kvala in till Breeders-final. Räcker långt.
BORTGLØMD
H6
H Jack Zon rycker man skorna på.
SNACKISEN
H2
H African Coast passas i årsdebuten.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
H1
H Requiem Fora Dream kommer man att
ladda med. Det kan mycket väl bli spets
men även 2 African Coast siktar på täten.
4 Savethebestforlast är inte heller oäven.
10 Sigel Doc kan hamna bra på det...

NOREENS RANKNING

V86-PROCENT

1 Requiem Fora Dream/Markus B Svedberg 6
  5 Upstream/Ulf Ohlsson
31
11 Lady Youline/Claes Sjöström
24
2 African Coast/Jörgen Westholm
12
10 Sigel Doc/Torbjörn Jansson
16
6 Jack Zon/Per Linderoth
4
8 Lukas Bris/Rikard N Skoglund
3
4 Savethebestforlast/Jorma Kontio
1
7 Son of Triton/Jimmy Dahlman
0
3 Baine Westwood/Ulf Eriksson
1
9 Kemas Barolo/Oskar J Andersson
0

V86-7

2 140 meter, auto

MIN VINNARE
H2
H DontbreakthebankÅs har härdats
i V75 på slutet och normalt sett är det här
en fin uppgift. Kommer från en lite svårbedömd insats men eftersom han kommer
ut igen räknar jag med en normal insats.
Tydligen magproblem i Halmstad. Är snabb
från början och det finns hyfsad möjlighet
att ta sig till täten. Och sedan kommer han
att leda länge på spetsbanan Jägersro.
FAVORITEN
H11
H Victory Island är inte bara snygg, han
kan springa också. Har vunnit hälften av
sina starter och verkar vara allround. Men
läget är lite lurigt och det gäller att Jeppe
Juel får till styrningen också. Given.
UTMANAREN
H4
H Global Tenderness kan lägga iväg rejält
bakom bilen. Mer ”säker” utrustning nu.
BORTGLØMD
H9
H Inertial bättre än den berömda raden.
SNACKISEN
H1
H Youngblood Pellini utan skor, klart plus!
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
HJag
H
bygger tipset på att 2 DontbreakthebankÅs tar en längd på 1 Youngblood
Pellini. Men även 4 Global Tenderness är
snabb i benen. Knapp fördel Kolgjini.

NOREENS RANKNING

V86-PROCENT

  2 DontbreakthebankÅs/Adrian Kolgjini
18
11 Victory Island/Jeppe Joel
53
4 Global Tenderness/Christoffer Eriksson 12
9 Inertial/Jörgen Sjunnesson
2
3 Nordmann/Victor Gentz
6
1 Youngblood Pellini/Thomas Uhrberg
3
6 Bara Min/Tobias O Eriksson
2
7 Sinfonia d’Amore/Christian Cracchioolo 1
5 Havbergs Viking/Johan Untersteiner
3
10 Troja Caesar/Kasper K Andersen
1
8 Scorpion’s Dream/Peter Untersteiner
1

V86-8

2 140 meter, auto

MIN VINNARE
H4
H Robloxia gör en intressant debut i ny
regi. Har tidigare visat upp snabbhet som
räcker bra i klassen. Här tror jag på tidig
ledning och löper hon sedan upp till det
hon kan är det fin chans till ledning runt
om. Barfota och jänkarvagn direkt, spik!
FAVORITEN
H5
H Whitestripe Maid har sett fin ut på
slutet och ska absolut ses med chans. Men
det blir nog ingen ledning och sedan krävs
det lite tur för att det ska bli ny seger.
UTMANAREN
H13
H La Camilla Pellini har en hel del i sig
och blir rolig att följa under året. Och
stallets hästar brukar inte behöva lopp.
BORTGLØMD
H14
H Livi Memory är bra när hon travar...
SNACKISEN
HBarfota
H
bak/norskt på 10 S.G.’s Atalanta.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
H4
H Robloxia är rejält kvick och räkna med
att Jörgen Westholm kommer att ladda.
Borde ha fin chans att ta hand om spets.

NOREENS RANKNING

V86-PROCENT

  4 Robloxia/Jörgen Westholm
13
5 Whitestripe Maid/Rickard Svanstedt
27
13 La Camilla Pellini/Ulf Ohlsson
14
14 Livi Memory/Jorma Kontio
7
9 Ninja’s Nightwish/Mattias Djuse
16
2 Alfas Indira/Oskar J Andersson
4
6 Glimra Guld/Rebecca Dahlén
2
10 S.G.’s Atalanta/Daniel Olsson
1
1 Queen of Moorlands/Oskar Kylin Blom
3
15 Daughterofdarkness/Rikard N Skoglund 3
12 Desideria de Soze/Örjan Kihlström
6
3 Alexia/Malin Friman
1
11 Denali/Per Linderoth
2
7 Ester Fall/Torbjörn Jansson
1
8 Lovely Tooma/Ulf Eriksson
2

VINN
MED
OSS
P˚ V86
Nu får fler
läsare
chansen
att spela
med våra
pålästa
V86-experter – tack
vare ett
samarbete
med Köpandel.se. H
Se dagens
fem andelsspel nedan.
LÄS MER
PÅ EXPRESSEN.
SE/ANDEL.
•V86-REDAKTIONENS
STORA
• Andelar per
system: 20.
• Andelspris:
500 kronor.

O LIVE-BEVAKNING P˚ EXPRESSEN.SE/TRAV MED START 19.30.
1 Fashion Fine Wine, C. Eriksson

– Han löper på jämnt och bra. Han är entaktad
av sig och passar på distansen men tilläggen
står billigt inne, de är klart tuffare. Jag får ligga
lågt vad gäller segerchansen. Det är inte omöjligt
att det kan bli barfota fram den här gången, men
det får vi se närmare, säger Lars I Nilsson.

3 Gaya di Quattro, R. Malmqvist

– Det gick väldigt fort genom andra svängen när
Sevilla kom, jag kunde inte svara helt enkelt men
jag hade gärna svarat. Hon är lite osäker
i svängarna. Hon är hyfsad från start och
ledningen vore spännande. Jag hoppas att vi
slipper såna speedryck som förra gången,
ledningen vore kul men vi får under alla omständigheter ett bra lopp. Lite intressant känns det,
säger Roger Malmqvist.

5 Global Strategy, P. Untersteiner

– Han gjorde ett bra lopp senast och det var
bara lite oflyt att vi inte van loppet. Han ska vara
stabil från start och distansen är nog mer än
fördel än en nackdel för honom. Jag har inte
kollat upp motståndet så noga, men räknas med
att han ska kunna vara med och slåss om en
framskjuten placering. Han kan inte tävla
barfota så det är skor runt om som gäller för
honom, säger Christian Lindhardt.

6 Crossfire Simoni, B. Falsig

– Han avslutade bra på Axevalla och gör oftast
fina lopp. Känslan är att han ska klara distansen, men innan man har provar så vet man ju
inte. Vi har haft skitväder en tid men han har
tränat på bra ändå och jag är inte rolig för
formen, han borde kunna prestera bra igen då
han har startat hyfsat nyligen. Vi kör på som
vanligt med allt, säger Bo Falsig.

7 Staro Leonardo, J. Lövgen

– Staro Leonardo var jättefin senast vid segern
i ett ganska hårt lopp och han ser ut att hålla
samma fina form fortfarande. Jag ser inte spår
fyra som något problem för honom i volten.
Han går på alla underlag och det ska vara en
bra chans, loppet borde stå mellan honom och
Uhrbergs häst (Cobbys Olifant), säger
Bernardo Grasso i stallet.

8 Cobbys Olifant, T. Uhrberg

– Han känns fin och har gått två banjobb och
varit bra, men det är ingen
häst som tar ut sig så
mycket så det är svårt
att säga hur mycket som
kommer fattas. Han går
ofta bra lopp på rulle. Han är säkert bättre än
Staro Leonardo i grunden men den har väl bättre
form. Utan skor är planen och han ska inte
nonchaleras, så klart, säger Thomas Uhrberg.

”Barfota
runt om”

WWTIDSRANKEN: 15,8: 7 Staro Leonardo.
16,1: 1 Fashion Fine Wine. 16,4: 6 Crossfire Simoni.
16,7: 3 Gaya di Quattro. 17,2: 2 Saliga.

2 African Coast, J. Westholm

– Återkommer efter uppehåll. Tränat bra och vi
tror på en bra insats direkt. Barfota bak och
vanlig vagn, säger Jörgen Westholm.

5 Upstream, U. Ohlsson

– Han kom till mig efter en knäoperation och jag
har väl inte tryckt honom så hårt i jobben att han
bara ska gå ut och runda dem. Men han känns
så fin som han kan göra. Det är väl inte hans
favoritdistans men vi måste börja någonstans.
Jag vill ligga lite lågt även om han inte kan
räknas bort helt med tanke på grundkapaciteten
han besitter. Det blir barfota fram och vanlig
vagn, säger Oscar Berglund.

6 Jack Zon, P. Linderoth

– Jack Zon gick okej i skymundan senast och
han är kanske ingen riktig vinnarhäst. Men jag
tror att distansen är en fördel och han känns
stabil i voltstart. Får vi bra ryggar under vägen
kan han dyka upp bland de tre-fyra främsta. Om
banan är fin på onsdag så rycker vi mest troligt
skorna den här gången, säger Per Linderoth.

8 Lukas Bris, R. N Skoglund

– Han har tränat på fint efter förra loppet och
känns som jag vill. Han hade en känning av lite
kolik och så efter senast så därav pausen från
tävlingsbanan. Han kommer säkert att behöva
ett lopp i kroppen nu och det gör att jag vill ligga
lite lågt gällande chansen. Han kommer att gå
som tidigare, säger Caroline Holm.

9 Kemas Barolo, O. J Andersson

– Allt verkar bra här hemma. Han har gått okej
men nöter på, mer än så är det väl inte och det
finns inget som talar för en klart förbättrad
insats heller. Vi ska ta av skorna i någon form,
troligen bara fram, men jag tror ändå inte att det
är någon segerchans. Vi ligger lite lågt, säger
Ruth J Andersson.

10 Sigel Doc, T. Jansson

– Hon känns bra efter årsdebuten. Hade varit
behandlad inför den starten och kommer nog att
vara lite vassare nu. Lurig uppgift med tillägg på
kort distans och det gäller att vi har lite tur
under vägen. Med en bra start kan vi hamna bra
på det, det är bara fyra på start. Hon är nog
snabbare bakom bilen. Vi kör vidare med lätta
skor, säger Hans-Owe Sundberg.

11 Lady Youline, C. Sjöström

– Allt är jättebra med henne efter förra starten.
Hon fick vila en del men sedan har hon vintertränat. Hon har gått två rundbanejobb och det sista
var i hyfsad fart. Hon är laddad för en ny säsong.
Läget är nästan det bästa tänkbar, kusken kan
köra efter hur det känns. Vi kör barfota runt om
vid fin bana. Hon går bra efter paus dessutom,
påminner Henrik Hoffman.
WWTIDSRANKEN: 14,2: 10 Sigel Doc.
14,4: 7 Son of Triton. 14,5: 6 Jack Zon. 14,8: 8 Lukas
Bris. 15,7: 9 Kemas Barolo. 15,8: 4 Savethebestforlast.

1 Youngblood Pellini, T. Uhrberg

– Han har ett lopp i kroppen nu, blev lite trött då
men får ändå okej. Han är mycket bättre utan
skor och planen nu är barfota runt om. Han är
ingen raket ut men kan öppna hyggligt, det är väl
mer en platschans är känslan. Han borde ha gått
framåt med loppet, säger Thomas Uhrberg.

2 Dontbreakthebank˚s, A. Kolgjini

– Han var inte sig lik senast,
hade lite bekymmer med
magen som jag tror
störde honom. Men
han ser väldigt fin ut
efteråt hemma och vi
hoppas att han bara hade en dålig dag. Inga fel
är funna nämligen. Tävlar han på topp så har
han en bra uppgift med spetsläge. Vi kör med
vanlig vagn, säger Adrian Kolgjini.

”Bra uppgift
på papperet”

4 Global Tenderness, C. Eriksson

– Gjorde debut för mig senast och jag hade
ändrat en del saker, bland annat balansen och
det gör jag inte om… Nu kör vi som hästen gått
hos Peter Untersteiner och det borde fungera
bra. Barfota fram alltså. Hästen jobbar bra och
kan vara med en bit fram om det stämmer, säger
Jerry Riordan.

7 Sinfonia d’Amore, C. Cracchiolo

– Hon är i bra form men kom inte till senast, men
det var en bra insats. Lite lättare emot nu
kanske men spåret är sådär. Hon kan säkert
vara med långt framme. Hon kommer att gå som
tidigare. Med rätt resa kan hon spurta vasst och
lite uppåt är jag, säger Ronny Palm.

8 Scorpion’s Dream, P. Untersteiner

– Han är i riktigt fin form och senast strulade det
redan från början. Han avslutad loppet bra och
visade form. Han hade varit högre upp utan
störningar. Lite smygform men från det här läget
blir det svårt att vinna. Det kan bli någon form av
barfota, kanske bak, säger Lars I Nilsson.

9 Inertial, J. Sjunnesson

– Han håller bra form och satt fast senast, han
har inte haft turen på sin sida de tre sista
gångerna. Han står bra inne i klassen och läget
kunde ha varit både bättre och sämre, det
fungerar. Barfota fram om banan är fin. Dödens
uppskattar han inte så det vill jag undvika. Han
ska tas på allvar, anser Ola Karlsson.

11 Victory Island, J. Juel

1 Queen of Moorlands, O. Kylin Blom

– Kändes jättefin senast men tyvärr laddade jag
för hårt från läget. Hon gick bra efter galoppen.
Formen är bra som det känns. Jag kommer att
sätta på en vanlig vagn nu, för att få lite mer stöd
om det behövs. Jag skulle gärna köra i spets
men det är väl tveksamt om det går. Inget nytt
förutom vagnen, säger Oskar Kylin Blom.

2 Alfas Indira, O. J Andersson

– Återkomer efter uppehåll. Tränar okej, är
snabb ut vi siktar på en bra placering. Barfota
bak och jänkarvagn, säger Jörgen Westholm.

4 Robloxia, J. Westholm

– Tränar på fint sen hon kom till oss och vi
siktar på att nå ledningen här. Gått ett banjobb
på 19/2 100 meter inför det här på ett fint vis.
Preliminärt barfota runt om och jänkarvagn,
säger Jörgen Westholm.

9 Ninja’s Nightwish, M. Djuse

– Vi är nöjda med Ninja’s Nightwish, hon har
gjort det bra i alla starter för oss. Och senast
gick hon undan bra till slut även om hon fick
bestämma en del mitt i loppet. Hon lyfter sig om
det blir barfota runt om, men minst barfota fram.
Hon ska räknas med chans från ett bra smygläge, anser Marcus Lilius i stallet.

10 S.G.’s Atalanta, D. Olsson

– Blev lite ivrig från start senast men kändes fin
efteråt. Vi sätter på ett norskt huvudlag den här
gången. Försöker ta en fin peng här. Barfota bak
och vanlig vagn, säger Jörgen Westholm.

•V86-REDAKTIONENS
LILLA
• Andelar per
system: 25.
• Andelspris:
50 kronor.
•V86-REDAKTIONENS
CHANS
• Andelar per
system: 25.
• Andelspris:
100 kronor.
•LIVE-SYSTEMET V86
• Andelar per
system: 50.
• Andelspris:
125 kronor.

11 Denali, P. Linderoth

– Denali fick gå lite för tidigt senast och det är
ingen häst som ska göra jobbet. Jag tycker inte
att hon kändes sämre än vid segrarna i alla fall.
Nu får vi köra lite på chans, kanske invändigt
och det måste stämma om hon ska få med sig en
bra slant. Vi ändrar inget utan fortsätter med
skor runt om, säger Per Linderoth.

13 La Camilla Pellini, U. Ohlsson

– Hon verkar rätt bra för dagen. Hon har gått
1.20 två gånger innan årsdebuten. Men hon har
väl ingen toppform, så klart. Hon hade lite svårt
att hålla sig fräsch förra året men det verkar lite
bättre med det nu. Klart jag har en del förhoppningar på henne under året men nu är det svårt
att sätta in henne så här dirket. Skor och vanlig
vagn, säger Reijo Liljendahl.

– Han vann enkelt senast, han var stark och
rejäl och kändes fin. Han tränar bra efter det
loppet också, han kommer att gå bra på nytt.
Han duger bra i den klassen han är nu och tål de
flesta upplägg. Går det sakta är det väl inte
omöjligt att han körs fram. Han kommer att gå
som tidigare med skor, säger Steen Juul.

Reijo Liljendahl och Ulf Ohlsson.

WWTIDSRANKEN: 14,5: 7 Sinfonia d’Amore. 14,7:
2 DontbreakthebankÅs. 14,9: 1 Youngblood Pellini,
11 Victory Island. 15,1: 3 Nordmann, 8 Scorpion’s Dream.

WWTIDSRANKEN: 15,2: 8 Lovely Tooma.
16,1: 3 Alexia. 16,2: 6 Glimra Guld. 16,3: 10 SG’s Atalanta,
14 Livi Memory, 15 Daughterofdarkness.

•V86 H
EXPRESSEN
& UNTER-H
STEINERS
• Andelar per
system: 25.
• Andelspris:
50 kronor.

