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1 Chacha Sisu, E. Leo 
– Hon har tränat i lag med Noel Face och känns 
bra förberedd inför detta. Hon är snabb ut och 
jag är nöjd med läget, 
kommer hon till 
ledningen så ska hon 
köras där. Jag hade 
broddat bort henne i 
Bollnäs senast och hon sprang bara och slirade. 
Nu blir det barfota runt om och det är ett stort 
plus för henne. Av mina två på kupongen så tror 
jag att Chacha Sisu har den största vinst-
chansen, säger Håkan Berglund.

4 Chintana Bananas, P. Linderoth 
– Gjorde ett bra lopp senast och formen är bra. 
Det ska helst bli ett smyglopp och hårt tempo för 
att passa Chintana Bananas. Det är några tuffa 
hästar emot men en platschans kan det vara. 
Det blir barfota fram på henne, säger Petri 
Salmela.

8 Rally Funny, Ö. Kihlström 
– Allt verkar bra med henne efter senast då 
hon var fin. Jag hade gärna tagit ett bakspår 
men det får bli som det blir. Hon är stark och 
rejäl av sig och känns som sagt fin. Vi kör som 
senast, kanske utan brodd om banan är fin. 
Hon känns bra för klassen men jag kan inte 
bedöma vad vi möter, säger Gunnar Bertilsson.

9 Dusktodawn Sisu, U. Eriksson 
– Hon är åtgärd efter förra loppet och sedan fått 
ganska tung träning. Hon sköter sig bra i jobben 
och jag är nöjd men hon behöver säkert lopp. 
Passand läge att smyga med och det kan bli 
barfota bak på onsdag, säger Mats Bucht. 

10 Juni Roadrunner, K. Frick 
– Juni Roadrunner har fått ta det lugnt mellan 
staterna. Gick bra senast hon startade men nu 
har vi ett annat läge. Hon är ingen häst man kör 
fram med utan hon behöver smyglopp. Jag 
kommer att köra med bakskor nu och med klaff 
är hon säkert långt framme, tror Kajsa Frick.

12 Virunga, E. Adielsson 
– Var jag helnöjd med senast och hon var klart 
förbättrad jämfört med starterna innan. Vi hade 
tagit bort det norska huvudlaget och utrustat 
henne med rycktussar i stället och det blir 
likadant nu. Skulle det bli tempo på loppet då är 
hon inte borta. Tillåter banan blir det barfota 
fram, säger Svante Båth.

14 Sheilah Laday, R. N Skoglund 
– Hon håller fin form och gick klart bra senast i 
V75. Hon har haft bra form en längre tid. Hon 
ska ha ett lopp i ryggar. Nu står hon ju långt bak 
men det visst vi när vi anmälde. Vi får se hur 
långt det räckerr. Vi får se banan men det kan bli 
barfota fram, meddelar Peter G Norman.

1 Acorn Shell, P. Lennartsson 
– Är uppfräschad efter senaste starten och 
känns nu fin i jobben igen. Han har verkligen lyft 
sig på slutet och här hoppas jag att vi kan svara 
upp ledningen vilket vore en fördel. Tilläggshäs-
tarna kanske står lite för bra till men jag hoppas 
i alla fall att vi kan leda länge och ge dem en 
ordentlig match. Inga ändringar, skor runt om, 
säger Svante Båth.

2 Winner Bac, J. Kontio 
– Han har strulat en del och jag vet inte riktigt 
varför. Men Jorma har kört honom förut och 
känner honom och med bara tre hästar på volten 
tycker jag att han borde sköta sig. Vi kommer att 
byta ut framskorna den här gången och det blir 
inga andra ändringar. Om Winner Bac sköter sig 
tycker jag att han ska vara långt framme i det 
här loppet, säger Markus B Svedberg.

3 Lennart Sjöhammar, V. Karhulahti 
– Näst senast gjorde han det bra men det var väl 
inte samma tryck i honom gången efter. Han är 
en rätt så fin häst i grunden men han uppträder 
lite ojämnt. På en bra dag är han inte helt slagen 
och det kan vara ett streck om man tar fyra- fem 
stycken tror Ville Karhulahti.  

4 Lima Mermaid, O. J Andersson 
– Lima Mermaid ska gå i ryggar som det är just 
nu, därför anmälde vi till ett tilläggslopp. Hon 
gav sig enkelt från spets näst senast. Möter väl 
ett par bra nu men med rätt resa är hon inte 
slagen. Kanske barfota fram den här gången, 
säger Oskar J Andersson.

5 I’ll Fixit, A. Eriksson 
– Jag är nöjd med honom, han har en bra spurt 
och gör fina lopp hela tiden. Har hamnat lite 
långt bak på slutet men hoppas att det ska klaffa 
bättre någon gång snart. Han är inte bättre utan 
skor så vi kör vidare med allt det vanliga. 
Stämmer det är han väl inte ofarlig, menar 
Krister Jakobsson.

7 Cash T.J., I. Riesterer 
– Vi hoppas att han ska vara lika fin som innan 
i år, allt talar för det i lugna jobb. Han har varit 
inne på Solvalla en sväng. Vi ska sätta på 
sommarskor fram hoppas jag och det är ett plus 
i sådan fall. Han kan säkert vara med långt fram 
trots tillägg. Går det för sakta kanske vi kör fram. 
Vi är optimister, säger Ulrika Riesterer.

10 Grainfield Aiden, T. Jansson 
– Han håller bra form men har väl ingen riktig 
tur i loppen får man säga. Han hade lite strul i 
lördags men fullföljde bra och var inte tom i 
mål. Han känns fin och kommer att göra ett bra 
lopp. Det kan nog bli barfota runt om nu och 
det borde fungera bra. Han ska ses med 
segerchans, säger tränare Hannu Korpi.

1 Dream Weaver, J. Kontio 
– Känns väldigt fin i träningen och är mycket 
bättre än raden visar. Tror hon kan göra ett 
kanonlopp och är en rysare. Helstängt huvudlag 
och barfota fram, meddelar Stefan Melander.

3 Eclipse Boko, A-K. Rundqvist 
– Jag är lite kluven till formen, jag trodde att han 
skulle vara bättre senast. Han blev trött helt 
enkelt. Han känns lite mer uppåt i jobben, allt 
mer pigg hemma. Nu slipper han brodd och vi kör 
barfota runt om men jag ligger rätt lågt ändå vad 
gäller chansen, säger Anna-Karin Rundqvist.

4 Editor, V. Karhulahti 
– Har jag haft i några veckor och allt verkar 
bra i rutinjobben. Han måste gå med skor men 
jag hade gärna kört barfota. Norskt huvudlag 
troligen men jag tror att han har gått så förut. 
Visst hade det varit intressant med ledningen 
men vi får se hur det utvecklar sig i loppet, 
säger Ville Karhulahti. 

6 Pointillist, K. Oscarsson 
– Han var uppåt senast och är lite på gång, men 
letar formen och det känns inte så hett vad 
gäller segerchans den här gången. Om ett par 
starter kan han vara aktuell. Han går precis som 
tidigare, så inget ändras, säger Kevin Oscarsson.

7 Minnestads el Paso, R. Dahlén 
– Han har varit borta ett tag men har vinterträ-
nat som han ska och sedan nu på slutet har vi 
kört lite snabbare. Han går väl ner lite i klass 
men det borde ju saknas lite till toppformen. Om 
Editor får komma till spets är den inte så lätt att 
slå kanske och vi vill inte köra fram utvändigt om 
det går, utan köra till slut. Vi kör utan skor om 
banan är fin, säger Dennis Palmqvist.

8 Sheriffen, T. Jonsson 
– Han känns bara bra och håller väl 80-procen-
tig form för dagen. Sheriffen är stabil från start 
och komplicerad att resa med så han borde 
kunna få med sig en skaplig peng hem om det 
stämmer någorlunda med löpningen. Han 
kommer att gå med exakt samma utrustning som 
han hade senast, säger Thomas Jonsson.

9 Swimming Pool, T. Jansson 
– Var väldigt bra senast, gick starkt i skymundan 
och jobbar fortsatt fint hemma. Minnestads el 
Paso är bra men den gör årsdebut. Vår tål att 
göra en del själv och han ska vara långt fram. 
Minst barfota fram, säger Ulrika Wällstedt.

10 Urchin, P. Lennartsson 
– Blev lite för ivrig senast när han skulle 
attackera. Formen är annars bättre än raden och 
skulle han få smyga med fram till sista sväng då 
slår vi många till slut. Tillåter banan blir det 
barfota runt om, säger Svante Båth.

1 Le Chapeau, M. Bucht 
– Är åtgärdad efter förra starten men har tränat 
på en del och känns fin för dagen. Han har ett 
bra läge och jag kommer att prova för spets då 
han är bäst där, men skulle det bli rygg ledaren 
är inte det så dumt heller. Kanske barfota fram, 
minst, om möjligt för banan, säger Mats Bucht. 

2 Ready Lane, D. Wäjersten 
– Han var fin näst senast. Han är lite hårt inne 
men har hoppat bort mycket pengar ska man 
väl ha i åtanke. Distansen passar honom bra 
och visst ska han räknas. Jag tror inte att jag 
kommer ladda för mycket från start. Han går 
som förut, säger Daniel Wäjersten.

4 Twinkle Kronos, U. Eriksson 
– Såg väldigt bra ut senast och när han fungerar 
är han bra alltså. Men han är lite ojämn för att 
jag ska var helt nöjd. Han är uppkollad efter 
senast men inget hittades att anmärka på. Det 
ser bra ut på pappret med hans bästa distans. 
Han är naturligt snabb ut. Annars fungerar han 
med rygglopp. Vid fin bana blir det minst barfota 
fram, säger Magnus Träff.

5 Empire Garbo, E. Adielsson 
– Har varit jättefin i årets två starter och han 
fungerar klart bättre än vad han gjorde ifjol. 
Distansen passar fint och jag tycker att han 
måste vara ett tidigt bud. Inga ändringar, skor 
runt om, säger Svante Båth.

6 Jack Zon, L. Björk 
– Han är normalt sett stabil och det är bara 
hoppas att kusken hittar ner någonstans. Jack 
Zon har visat att han har lite svårt att sticka 
nosen först, säger Per Linderoth.

8 Staro Kickback, P. Linderoth 
– Det är rätt så bra form på honom och jag tror 
att Staro Kickback har lite bättre vinstchans än 
min andra häst i loppet. Men läget gör ju att det 
ändå kan bli svårt att komma till. Vi kommer att 
testa att rycka skorna på honom den här 
gången, säger Per Linderoth.

10 Noel Face, E. Leo 
– Han har gjort två jättebra lopp efter vila och 
har svarat bra på omlagd träning. Senast fick 
han gå i tredjespår sista 1 200 och fullföljde bra. 
Att det är kortare distans nu är en fördel och han 
kan speeda riktigt fort till slut och det ser ut som 
att vi ha bra ryggar från start. Noel Face går 
fortsatt med skor och jag tycker att han måste 
räknas tidigt, säger Håkan Berglund.

11 Sundbo Tibast, J-O. Åberg 
– Synd att vi satt fast senast i V75 men han 
kändes bra. Han håller fortsatt god form men 
spåret kunde ha varit bättre. Jag kör lite på 
chans så hoppas vi på klaff, men det var bra 
emot. Skorna på, säger Jan-Olov Åberg.

 WTIDSRANKEN: 15,1: 8 Rally Funny. 15,2: 
4 Chintana Bananas, 13 Miss Golden Quick. 15,4: 
14 Sheilah Laday.15,5: 11 Jazza Håleryd, 12 Virunga.

 WTIDSRANKEN: 15,4: 5 I’ll Fixit. 15,5: 9 Son of 
Triton, 10 Grainfield Aiden. 15,7: 4 Lima Mermaid, 7 Cash 
TJ. 15,9: 2 Winner Bac.

 WTIDSRANKEN: 14,6: 10 Urchin.  
14,8: 8 Sheriffen. 14,9: 5 This Is Alex. 15,0: 9 Swimming 
Pool. 15,3: 12 Tyko Marje. 15,4: 4 Editor.

 WTIDSRANKEN: 13,4: 2 Ready Lane.  
13,6: 11 Sundbo Tibast. 13,7: 1 Le Chapeau. 13,9: 
10 Noel Face. 14,0: 4 Twinkle Kronos. 14,2: 6 Jack Zon.

 V86-5 1 640 meter, auto

MIN VINNARE
HH2HReadyHLane tycker jag är en kapabel 

häst. Gynnas av att slippa voltstart och 
sitter ju i helt rätt spår direkt. Har fördel av 
om det blir ett tufft tempo och det är ingen 
omöjlighet. Kan mycket väl vara starkast.
FAVORITEN

HH4HTwinkleHKronos är lite ojämn i sina 
prestationer men det finns en hel del 
kunnande. Skulle sjuåringen vara lika fin 
som senast får de andra passa sig. Barfota 
i någon form och spetsladdning gäller nu.
UTMANAREN

HH5HEmpireHGarbo har gjort två starter i år 
och ännu inte förlorat. SvanteHBåth låter 
mycket nöjd med sin springare. Klart att 
hästen ska tas på allvar från bra spår.
BORTGLØMD

HH10HNoelHFace nalkas toppformen. Farlig.
SNACKISEN

HH1HLeHChapeau kanske barfota runt om. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HLeHChapeau försöker rejält och inner-
spår är som bekant bra på den här banan. 
Men det kan vara så att 3HCandyHR.S. och 
4HTwinkleHKronos är snabbare. Jag säger 
fördel den sistnämnde.

V86-6 2 140 meter, volt

MIN VINNARE
HH4HEditor är en segstark herre som är bra 

på att hålla farten. Gör nu första starten 
för VilleHKarhulahti och det är alltid intres-
sant med miljöombyte. Det borde kunna bli 
ledningen efter ett par hundra meter och 
då kan ekipaget mycket väl hålla undan.
FAVORITEN

HH7HMinnestadsHelHPaso är riktigt bra. Det 
visade han om inte annat i flera V75-insat-
ser under fjolåret. Är nu väl förberedd för 
att påbörja en ny säsong. Kommer inte att 
köras alltför offensivt utan går gärna med 
i rygg. Normalt tuff att stå emot men det 
kanske kan bli en bit fram? Barfota direkt.
UTMANAREN

HH10HUrchin är vass till slut, skoryck där.
BORTGLØMD

HH9HSwimmingHPool har bra styrka.
SNACKISEN

HH1HDreamHWeaver provar att starta tätt. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HIngen av hästarna på start känns ju 
jätteheta. Jag är inne på att  4HEditorH
öppnar bra och kör sig till ledningen. Det 
låter inte som att 7HMinnestadsHelHPaso 
kommer att köras till ”dödens”. 

V86-7 2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH8HRallyHFunny har ett svårt läge, men att 

det skulle bli ett högt nummer visste stallet 
vid anmälning. Jag gillar den här damen 
som har hög kapacitet. Kommer från en fin 
seger och borde inte vara sämre nu. ÖrjanH
Kihlström upp och jag är inne på att 
ekipaget krossar allt. Kanske kan hitta till 
ledningen vid offensivt upplägg? Singlas.
UTMANAREN

HH1HChachaHSisu låter det bra på från 
stallet. Kan hon gå barfota ökar chansen 
men det kan bli tufft att försvara inner-
spåret oavsett. Hett bud vid gardering.
BORTGLØMD

HH14HSheilahHLaday har visat form en 
längre tid. Kan fälla många. Barfota fram.
SNACKISEN

HH5HHelenaHKlipp kanske ”maxas” till i kväll. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HChachaHSisu vill gärna försvara 
innerspåret men 3HRaclette tror jag är 
raskare första stegen. OmH8HRallyHFunnyH
får en bra start kanske hon kan forceras 
till ledningen tidigt? Men stoet tål jobb. 

V86-8 2 140 meter, volt

MIN VINNARE
HH10HGrainfieldHAiden kommer från V75-

start så sent som i lördags. Fick ett snällt 
lopp då utan chans och det kanske kan ha 
varit nyttigt inför detta. Jag räknar med att 
kusken kommer att ladda från tillägg och 
hästen kan vara långt framme direkt. 
Eventuellt provar man att ta av skorna nu!
FAVORITEN

HH1HAcornHShell har spännande förutsätt-
ningar men jag tycker att det är svårt att 
säga hur pass bra häst det är redan nu. 
Stallet låter i alla fall nöjda och det är klart 
att det kan handla om ledning runt om.
UTMANAREN

HH4HLimaHMermaid har en V75-triumf i 
raden och det inger respekt. Med rätt 
ryggar kan hon fälla många sista biten.
BORTGLØMD

HH2HWinnerHBac duger en bit om han travar.
SNACKISEN

HH7HCashHT.J.Här spurtstark. Lättas en del. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HAcornHShell har fina förutsättningar för 
att kunna ta hand om ledningen. Men från 
tillägg kan nog 10HGrainfieldHAiden komma 
tidigt och ställa en fråga. Men det är klar 
favorit på att PerHLennartsson sitter i tät.NOREENS RANKNING V86-PROCENT

HHH2HReadyHLane/DanielHWäjerstenH 20
HH4HTwinkleHKronos/UlfHErikssonH 32
HH5HEmpireHGarbo/ErikHAdielssonH 26
10HNoelHFace/EmiliaHLeoH 7
  1 Le Chapeau/Mats Bucht 6
11 Sundbo Tibast/Ja-Olov Åberg 2
12 So Gå Ikaros/Claes Sjöström 2
  9 Special Firebird/Veikko Haapakangas 1
  8 Staro Kickback/Per Linderoth 2
  6 Jack Zon/Linnea Björk 1
  3 Candy R.S./Magnus A Djuse 1
  7 Gathania/Ove A Lindqvist 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HHH4HEditor/VilleHKarhulahtiH 16
HH7HMinnestadsHelHPaso/RebeccaHDahlénH 61
10 Urchin/Per Lennartsson 7
  9 Swimming Pool/Torbjörn Jansson 5
  8 Sheriffen/Thomas Jonsson 3
  1 Dream Weaver/Jorma Konto 5
  5 This is Alex/Jimmy Dahlman 1
  6 Pointillist/Kevin Oscarsson 1
11 Bella on Tour/Fredrik Jonsson 0
  3 Eclipse Boko/Anna-Karin Rundqvist 1
  2 Royal Marke/Kim Eriksson 1
12 Tyko Marje/Anders Eriksson 0

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
HH8HRallyHFunny/ÖrjanHKihlströmH 38
   1 Chacha Sisu/Emilia Leo 13
12 Virunga/Erik Adielsson 12
14 Sheilah Laday/Rikard N Skoglund 4
  6 Hunkydory Degato/Ulf Ohlsson 11
10 Juni Roadrunner/Kajsa Frick 10
  5 Helena Klipp/Daniel Wäjersten 1
  4 Chintana Bananas/Per Linderoth 2
11 Jazza Håleryd/Ove A Lindqvist 4
  7 So Gå Kleopatra/Claes Sjöström 2
  9 Dusktodawn Sisu/Ulf Eriksson 1
  3 Raclette/Oskar Kylin Blom 1
  2 Likeonway/John Östman 2
13 Miss Golden Quick/Magnus A Djuse 1

NOREENS RANKNING V86-PROCENT
 10HGrainfieldHAiden/TorbjörnHJanssonH 30
HH1HAcornHShell/PerHLennartssonH 30
HH4HLimaHMermaid/OskarHJHAnderssonH 7
  2 Winner Bac/Jorma Kontio 5
  5 I’ll Fixit/Anders Eriksson 5
  7 Cash T.J./Ida Riesterer 16
  3 Lennart Sjöhammar/Ville Karhulahti 2
  9 Son of Triton/Jimmy Dahlman 2
  6 Illinois Sund/Daniel Olsson 2
  8 Avocado Am/Oskar Svanberg 2

KIHLSTRØM GASAR – VINNER MED RALLY

O LIVE-BEVAKNING P˚ EXPRESSEN.SE/TRAV MED START 19.30.

”Stort plus 
med barfota”

NuHfårHflerH
läsareH
chansenH
attHspelaH
medHvåraH
pålästaH
V86-exper-
terH–HtackH
vareHettH
samarbeteH
medHKöp-
andel.se.HH
SeHdagensH
femHandels-
spelHnedan.H
LÄSHMERH
PÅHEX-
PRESSEN.
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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
EXPRESSENH
&HUNTER-H
STEINERS
• Andelar per 
system: 25. 
• Andelspris: 
50 kronor.
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