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V86 XPRESS I SISTA MINUTENMED JONAS NOREEN

KIHLSTRØM GASAR

• ANALYS & TIPS INFØR KVÆLLENS TÆVLINGAR P˚ BERGS˚KER OCH SOLVALLA

V86-1

2 640 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
H1
H Queer Fish måste ha bra chans att ta
hem den inledande avdelningen. Det är en
stark och rejäl travare som nästan alltid
svarar för bra dagsverken. Går nu ner
i klass jämfört med vad han oftast möter.
Tar inte ledningen av egen kraft i normalfallet men över den här distansen, och med
tanke på det ojämna fältet, räknar jag med
att kusken löser det hela. Kan då vinna
både om han får överta täten eller om han
tvingas göra jobbet själv. Behandlad sedan
senast och tränar fint efter. En sund spik.
UTMANAREN
H10
H Michelangelo Ås har väl inga optimala förutsättningar men duger gott här.
JONAS
BORTGLØMD
NOREEN
H3
H Nakoda Goj kan spurta bra, platsbud.
Travexpert,
flerfaldig
SNACKISEN
vinnare av
H2
H Hesiod avslutade förra året med en
tipsligan på
större seger. Väl förberedd som det låter.
hemmabanan
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
Solvalla.
H1
H Queer Fish är ingen startblixt men
Senaste nytt på Twitter! borde kunna hitta ut efter en bit. Och då
@JonasNoreen
kan han mycket väl köras till täten tidigt.
I annat fall tål han ”dödens”. 6 Special
Major är snabbast första biten annars.
2 Hesiod är inte så dum om han laddas.

2

TROLIGA P˚
V86 I KVÆLL

NOREENS RANKNING

V86-PROCENT

V86-2

2 640 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
H9
H Budets Lasse kommer från en V75seger, men var lite seg då. Kommer att vara
bättre nu och det vankas flera spännande
ändringar. Ville Karhulahti kommer att köra
barfota i någon form, med jänkarvagn och
ett helstängt huvudlag. Givetvis väldigt
intressant och Lasse kan fälla alla till slut.
UTMANAREN
H4
H Ritchie Ås svarade för en något
svårbedömd insats som jättefavorit senast.
Fick springa på i ingenmansland och gick
en godkänd tid, men nog hade jag väntat
mig lite mer ändå. Nu kan det bli ledningen
efter en bit och det vore intressant. Han
trivs där. Kanske testar stallet jänkarvagn.
BORTGLØMD
H3
H Harry Ruda kan vara en riktig skräll om
han får rätt resa och kan tävla utan skor.
Som jag läser loppet kan det bli rygg
ledaren och kommer luckan i rätt tid, så...
SNACKISEN
H6
H Rigel Face har styrka och kapacitet att
slå dessa, men körs kanske lite snällare?
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
H3
H Harry Ruda är kvick i benen men ska
inte köras i någon ledning. 4 Ritchie Ås
kan vara den som är först framme för att ta
över. 8 Thelma de Glatigne är jättesnabb
från början, men laddas troligen inte.

V86-3

2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HEtt
H väldigt svårt kallblodslopp väntar oss
i den tredje avdelningen. Jag provar med
4 Delsbofaks som har gjort ett gäng bra
lopp på slutet. Galopperade med platschans på Romme men det är bättre distans
nu. Bör vara given i striden.
FAVORITEN
H6
H Backegubben drar mycket spel, trots
att han sett till pengar är hårt inne. Men
fart finns och han har sett fin ut på slutet.
Nu går han med klart lättare balans också
och kusken kommer att ladda för spets.
UTMANAREN
H5
H Vertigo Knekten är inte den jämnaste
av hästar men på rätt dag kan han vara
med och slåss. Eventuellt ett vagnbyte.
BORTGLØMD
H12
H Joker C.K. har vaknat till nu. Passas.
SNACKISEN
H3
H Torpa Olea vinner sällan, men god form.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
HMycket
H
svårgissat. 3 Torpa Olea är
snabb men kanske inte vill köra i spets
hela vägen? Det låter påställt på 6 Backegubben som gärna tar över. Även 5 Vertigo
Knekten kan vara spetsaktuell initialt.

NOREENS RANKNING

4 Delsbofaks/Ulf Ohlsson
5 Vertigo Knekten/Per Linderoth
12 Joker C.K./Rikard N Skoglund
6 Backegubben/Björn Karlsson
2 Järvsö Tor/Jan-Olov Persson
3 Torpa Olea/Hans Bergh
8 Minelli/Magnus A Djuse
1 Karlängs Linda/Kjell Svanstedt
9 Linda Kavat/Jan-Olov Åberg
10 Husnäs Elving/Amelie Nilsson
7 Faks Nils/Jan Ove Olsen
11 Närbyflickan/Peter Eriksson

V86-PROCENT

17
8
8
38
13
4
5
2
1
1
1
1

V86-4

NOREENS RANKNING

Möter ett klart
lämpligt gäng
i V86-1. Gillar
distansen och
blir inte enkel
att stå emot.    
En sund spik.

8 RALLY
FUNNY

O HETASTE INTERVJUERNA INFØR V86 XPRESS I KVÆLL

Har bra kunnande och såg
rejäl ut vid
segern senast.
Trots dåligt
spår i V86-8 en
bra segerchans.
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– Har tränat på bra. Han gick ett bra lopp den
gången men tappade travet till slut. Han är
åtgärdad i framknäna men har tränat på väldigt
fint efter det. Han har en bra uppgift på
papperet men visst kan han bli över, men det
borde kunna lösa sig ändå. Han går som han
har gått tidigare, men barfota fram om banan
tillåter. Bästa chansen, säger Magnus Träff.

2 Hesiod, U. Ohlsson
ROLIGA P˚
V86 I KVÆLL

10 NOEL
FACE

Uppåt i form
och kan springa
på bra i ljusa
stunder. Med
lite tempo
i V86-5 kan han
fälla många.

12 JOKER
C.K.

Verkar vara på
gång och i ett
vidöppet V86-3
kan det mycket
väl vara rätt
lösning. För lite
betrodd nu.

2

1 Queer Fish, U. Eriksson

AVSLAG P˚
V86 I KVÆLL

7 CASH T.J.

Kan spurta bra
med rätt resa
men 16 procent
av insatserna
på förhand är
nog i överkant.

6 BACKEGUBBEN

I fint slag och
lättas i balansen. Men hårt
inne och loppet
är verkligen
öppet. Därmed
ingen given
vinnare i
V86-3.

– Hesiod har haft en bra vinter och träningen har
gått som planerat. Vi har varit inne på banan
några gånger och hade kunnat starta tidigare,
men säsongen är lång. Första stora målet är V75
i Umeå om en månad. Han är knappast gynnad
av distansen men jag tror han fixar den. Om det
stämmer blir jag inte förvånad om han dyker upp
i striden direkt. Barfota fram, säger Petri
Salmela.

3 Nakoda Goj, K. Svedlund

– Allt verkar bra och han känns fin i jobben, så
det borde komma en bra insats på nytt. Han har
ett bra läge men är inte så snabb ut och ska gå
i ryggar. Distansen passar fint men visst kan det
bli tufft att slå Queer Fish. Eventuellt skor bak
och det är en platschans, säger Kevin Svedlund.

4 Labero Broline, D. Wäjersten

– Han nöter på, börjar bli till åren men gör det
väldigt bra. Nu är det lite tuffare lopp än på
slutet och det är väl ingen jättehet segerchans.
Vi kör som tidigare och jag hoppas kunna ge
honom en fin resa, säger Daniel Wäjersten.

5 Elit Håleryd, R. N Skoglund

– Han har tränat på efter senast och det verkar
vara allt väl. Han har ett bra läge och jag hoppas
vi kan köra med sommarbalans, det vore ett
plus. Kanske tufft vinna men han kan vara med
en bit fram i alla fall. Hästen är rätt snabb vid
laddning, säger Mats Bucht.

9 Poochai, E. Adielsson

– Har tränats på rejält i vinter och jag är fullt
nöjd med honom för dagen. Det fattas säkert en
del innan formen sitter där men jag hoppas ändå
på en bra insats. Jag har svårt att se honom som
en vinnare redan nu men från det här läget kan
vi kanske smyga med till en plats. Skor runt om,
säger Svante Båth.

10 Michelangelo ˚s, Ö. Kihlström

– Han har inte startat på ett tag, som alla våra
hästar har han haft en träningsperiod. Han var
lite sämre senast han var ute men det var inte
hans förutsättningar. Nu blir det barfota och det
passar bättre. Han jobbar bra i sanden men det
kan saknas tempo. Han gör säkert ett bra lopp.
Norskt och jänkarvagn annars som vanligt, säger
Per Pergenius i stallet.
WWTIDSRANKEN: 14,4: 1 Queer Fish.
15,1: 10 Michelangelo Ås. 15,2: 3 Nakoda Goj, 5 Elit
Håleryd. 15,8: 4 Labero Broline. 16,0: 6 Special Promise.

NOREENS RANKNING

V86-PROCENT

	  9 Budets Lasse/Ville Karhulahti
  4 Ritchie Ås/Anders Eriksson
6 Rigel Face/Carl Johan Jepson
1 Leonardo Vici/Jorma Kontio
3 Harry Ruda/Kaj Widell
7 Duke of Mearas/Kim Moberg
8 Thelma de Glatigne/Kevin Oscarsson
5 Busy Doin’ Nothing/Jimmy Dahlman
2 Riki d’Asolo/Kim Eriksson

40
20
17
13
2
3
2
2
1

1 Leonardo Vici, J. Kontio

– Han gick väldigt bra efter galoppen senast och
formen ska i alla fall inte vara sämre den här
gången. Han är ingen raket från start och
innespåret är inte det bästa för honom och han
hamna nog en bit ner, men det är väl en liten
fördel att det bara är nio hästar med i loppet.
Han kändes så pass bra senast att han måste
ses med vinstchans om han sköter sig. Inga
ändringar, säger Markus B Svedberg.

3 Harry Ruda, K. Widell

– Han var väl bra senast som fyra, det var vad
vad jag hade hoppats på och det borde kunna bli
något liknande nu. Vi hade tänkt att köra barfota
senast men banan var hård. Hoppas att det kan
bli barfota nu istället. Jag är nöjd med en bra
insats. Kanske jänkarvagn, säger Pär Ländin.

4 Ritchie ˚s, A. Eriksson

– Både spelarna och jag kanske hade för höga
krav på honom senast. Han gick den tiden som
han kunde den dagen, det är tufft att springa i
ingenmansland ska man veta. Jag var besviken
på placeringen men inte på hästen. Han har inte
gått några tuffa jobb efter men allt är som det
ska. Eventuellt jänkarvagn, han värmer troligen
i den innan spelstopp. Det är nog 50/50.
Kommer han till ledningen så får han gärna gå
där, han löper på bra då, säger Erik Adielsson.

6 Rigel Face, C. J. Jepson

– Har jag inte så stora förhoppningar på utan
ska startas igång. Han är rejält jobbad och ute
på passande distans men jag hoppas han får ett
vilsamt lopp den här gången. Skor och öppet
huvudlag, säger Stefan Melander.

7 Duke of Mearas, K. Moberg

– Är uppfräschad efter senaste starten och
känns riktigt fin för dagen. Formen är ändå lite
svårbedömd och när dessutom motståndet är
tufft så väljer jag att ligga lite lågt. Skulle han
dyka upp i platsstriden då är jag fullt nöjd. Inga
ändringar, skor runt om, säger Svante Båth.

8 Thelma de Glatigne, K. Oscarsson

– Hon hade trillat lite inför förra starten, men
hon gick rätt bra ändå. Vi hann inte få henne på
topp till det. Nu är det en del nytt, distansen till
exempel, och det blir nog ingen laddning från
start. Hon känns bättre i ryggen nu. Vi plockar
troligen av skorna, säger Anna-Karin Rundqvist.

9 Budets Lasse, V. Karhulahti

– Han var bra senast men lite seg, kommer
säkert att kunna vara lite bättre nu med loppet
i sig. Han kommer att gå barfota fram minst
och sedan vill jag prova helstängt huvudlag
och jänkarvagn den här gången. Tycker att han
måste räknas med chans trots läget, säger
Ville Karhulahti.
WWTIDSRANKEN: 15,7: 7 Duke of Mearas.
15,9: 9 Budets Lasse. 16,3: 8 Thelma de Glatigne. 16,4:
4 Ritchie Ås. 16,5: 3 Harry Ruda, 5 Busy Doin’ Nothing.

2 Järvsö Tor, J-O. Persson

– Han borde vara uppåt i form och han har gått
helt okej på slutet i dessa comebacklopp. Han
har ett bra läge men är inte så snabb ut. Han
kanske kan behöva ett lopp till i kroppen och det
är svårt att sia om hans chanser. Inget nytt,
säger Jan-Olov Persson.

4 Delsbofaks, U. Ohlsson

– Han har varit klart fin på slutet men det var
synd på galoppen senast. Han kan inte öppna
så fort men är nog före Järvsö Tor efter en bit.
Han ska kunna vara med långt framme och det
kan mycket väl vara min bästa chans i loppet,
tror Jan-Olov Persson.

5 Vertigo Knekten, P. Linderoth

– Det känns som att Vertigo Knekten är i bra
form, han trivdes inte riktigt med banan senast.
Jag är nöjd med läget och väntar mig en bra
insats. Det är ofta liknande motstånd i den här
klassen och det gäller att man får ett passande
lopp. Han ska helst inte gå i ledningen från
början i alla fall för att komma till sin rätt.
Möjligen byter vi vagn, inga andra ändringar är
aktuella, säger Ola Åsebö.

6 Backegubben, B. Karlsson

– Backegubben har fått lite lättare träning inför
detta, han har fått tung träning under vintern.
Han känns bra, riktigt bra till och med… Det blir
spännande att se honom. Han kommer att lättas
fram och sedan barfota bak. De springer inte
ifrån honom, det blir ett litet test för att se hur vi
ska lägga upp det framöver. Det blir intressant,
säger Björn Karlsson.

7 Faks Nils, J. O. Olsen

– Jag var besviken på honom senast, men jag
tror att jag vet varför han inte var på topp. Det
strulade lite i förberedelserna. Han känns fin
efter och jag räknar med en stark insats. Kanske
tufft att vinna men han kan vara med på en
plats. Han brukar gå lite olika vad gäller huvudlag men det är inga stora saker. Möjligen plockar
jag av skorna bak, säger Jan Ove Olsen.

9 Linda Kavat, J-O. Åberg

– Hon håller rätt så bra form men senast var det
kortlopp och vi satt där bak, det var väl inte
hennes likör med en snabb avslutning och så
vidare. Jag kommer med en häst i form och hon
kan säkert vara med långt framme. Vi kommer
att köra precis som senast med allt, säger
Jan-Olov Åberg.

12 Joker C.K., R. N Skoglund

– Han har vaknat till på slutet och gick ju klart
bra senast även om han fick ge sig. Synd på
läget nu bara då jag tror att han helst ska vara
med i den främre träffen. Men vi får se hur han
löser detta. Ingen ändring, säger J-O Persson.
WWTIDSRANKEN: 25,1: 3 Torpa Olea. 26,0: 8 Minelli,
12 Joker CK. 26,5: 11 Närbyflickan. 26,6: 5 Vertigo
Knekten. 26,9: Linda Kavat.

V86-PROCENT

3 Religious/Mika Forss
58
8 Moa Margunn/Kaj Widell
8
7 Bottnas Easy Cash/Per Lennartsson
9
4 Showtimejackflower/Carl Johan Jepson 9
1 Right For Glory/Lars-Åke Söderholm
3
10 Scotch Brodde/Torbjörn Jansson
7
9 Maclemore/Elias Strandberg
1
12 Extase d’Inverne/Magnus Jakobsson
0
2 Overthehill/Jimmy Dahlman
1
6 Mr Planner/Kevin Oscarsson
1
5 Juliana Bore/Fredrik Jonsson
2
11 Dear Daniel/Oskar J Andersson
0

1 Queer Fish/Ulf Eriksson
47
10 Michelangelo Ås/Örjan Kihlström
18
2 Hesiod/Ulf Ohlsson
18
9 Poochai/Erik Adielsson
8
3 Nakoda Goj/Kevin Svedlund
3
8 Höwings Star/Samu Sundqvist
2
4 Labero Broline/Daniel Wäjersten
0
6 Special Promise/Veikko Haapakangas
0
5 Elit Håleryd/Rikard N Skoglund
3
11 From Dust to Dawn/Mats E Djuse
1
7 Beau Mec/Per Linderoth
Str!

1 QUEER
FISH

1 640 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
H3
H Religious kanske är lite oväntat hårt
betrodd men det är inget snack om att jag
tror mest på fyraåringen här. Har jag gjort
rätt analys sitter han i ledningen tidigt och
då blir han inte lätt att komma till tals med.
Möjligen sommarskor till i kväll.
UTMANAREN
H7
H Bottnas Easy Cash kommer från en fin
insats. Spåret är ju inte bra men han
kommer att köras offensivt. Det blir utan
skor på samtliga hovar nu och det är en
fördel. Måste rankas högt.
BORTGLØMD
H8
H Moa Margunn svarade för en riktigt
vass comeback. Har inte det tuffa loppet
satt sig fel kan hon absolut skrälla.
SNACKISEN
H1
H Right For Glory öppnar snabbt bakom
bilen och kusken kan välja taktik. Bike nu.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
H1
H Right For Glory är snabbast men jag är
inne på att Lars-Åke Söderholm är nöjd
med en bra rygg. Så jag bygger tipset på
att 3 Religious tidigt pressar sig till täten.
Även 7 Bottnas Easy Cash och 8 Moa
Margunn kommer att vara med och gasa...

1 Right For Glory, L-Å. Söderholm

– Allt verkar bra och formen är fin. Han är snabb
ut och jag kan välja taktik, det är inte helt givet
på förhand men det får inte kosta ”allt”. Han är
med och hugger där framme men jag blir inte
förvånad om han vinner. Nu kör vi i en jänkarvagn med tanke på det fina spåret, säger
Lars-Åke Söderholm.

3 Religious, M. Forss

– Kördes snällt senast mot rätt bra hästar och
det fanns krafter kvaR. Han känns fin efter det
och kommer att göra ett fint lopp på nytt. Min
kan öppna bra från start och jag tycker att det
vore intressant med spets, men han går även
bakifrån. Möjligen lite lättare skor om banan
tillåter, säger Nina Pettersson-Perklén.

4 Showtimejackflower, C. J. Jepson

– Showtimejackflower hade slutat sämst tvåa
senast i ett V75-lopp om han inte blivit rädd när
tussarna drogs. Han har återigen fått ett fint
spår och motståndet skrämmer inte. Hästen ska
ses med segerchans och det blir nog inga
ändringar, säger Fredrik Wallin.

6 Mr Planner, K. Oscarsson

– Han var okej senast och var inte helt tom i mål.
Han är nog lite bättre än raden. Jag hade gärna
haft bättre spår men han är ingen blixt från start.
Vi får smyga med och hoppas kunna ta en slant.
Det kan bli skor runt om den här gången på
grund av hovarna, säger Kevin Oscarsson.

7 Bottnas Easy Cash, P. Lennartsson

– Var jättefin vid segern senast och formen blir
bara bättre och bättre. Han
är kvick ut och trots
spåret provar vi framåt
direkt. Skulle han
komma till ledningen utan
att det kostar för mycket då ska han räknas här
också. Barfota runt om, inga andra ändringar,
säger Svante Båth.

”Barfota
runt om nu”

10 Scotch Brodde, T. Jansson

– Vi var jättenöjda med Scotch Brodde senast.
Han sprang lite lägre med huvudet och var mera
samarbetsvillig än tidigare. Vi hoppas att han
fortsätter på den inslagna vägen och att anfalla
i ryggar fungerade ju bra senast Nu rycker vi
skorna runt om och jag tror att han kan slåss om
segern om det löser sig på vägen, säger Stefan P
Pettersson.

12 Extase d’Inverne, M. Jakobsson

– Gör kanske sista starten i karriären. Det finns
enorm kapacitet i henne men det är svårt att få
ut den. Vi stänger in henne och kör barfota runt
om. Det är svårt att tro på henne med de senaste
resultaten, men helt oäven är hon inte, säger
Stefan P Pettersson.
WWTIDSRANKEN: 13,0: 8 Moa Margunn.
13,7: 6 Mr Planner, 9 Maclemore. 13,9: 10 Scotch Brodde.
14,2: 2 Overthehill. 14,3: 3 Religious.

