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V86 XPRESS I SISTA MINUTENMED JULIA BJØRKLUND

PERFECT DYNAMITE

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

V86-1

JULIA
BJÖRKLUND

Travexpert med
Solvalla som
hemmabana.
Har flera storvinster på ATG
Tillsammans.

2

TROLIGA P˚
V86 I KVÆLL

1 HEVIN
BOKO

Är på gång med
två lopp
i kroppen.
Möter överkomligt motstånd
och ska inte
behöva sitta
fast i V86-2.

6 PERFECT
DYNAMITE

Har övertygat
på V75 och har
stor respekt
med sig
i V86-6.
Bomb-spik!

2

JULIAS RANKNING

V86-PROCENT

6 Quite a Quality/Marc Elias
5 Joyride Cane/Henna Halme
3 Yankee Boy/Kim Eriksson
8 Je t’Aime Lucky/Johan Untersteiner
11 DontbreakthebankÅs/Adrian Kolgjini
1 Ramon Dekkers/Robert Bergh
2 Earn N’Burn/Peter Ingves
4 No Comment/Anders Christiansson
10 Run Ceasar Run/Johnny Takter
9 	Prince Tanic/Magnus Jakobsson
7 	Dalforno/Mikael J Andersson

40
9
14
9
3
10
7
3
5
0
0

ROLIGA P˚
V86 I KVÆLL

Hade krafter
kvar i årsdebuten och har nu
ett bra läge
i V86-3. Blir
ingen barnlek
för de övriga.

2 FLOALTS
CESNA

Bör spanas in
vid gardering av
storfavoriten
i V86-7. Har
form och
tillräcklig fart för
att superskrälla.

V86-2

2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
H1
H Hevin Boko står alltid för stabila
insatser och har nu två lopp i kroppen
i jämförelse med de värsta konkurrenterna
som inte startat på ett tag. I det här lilla
fältet kommer Jorma Kontio inte att sitta
fast och det borde vara dags för en seger.  
UTMANAREN
H6
H Valchiria O.P. har varit ute mot tufft
motstånd i Italien. Senaste starten var
i Prix du Luxembourg på Vincennes där det
blev startgalopp och har efter det pausat
i två månader. Svår att sätta in i det här
loppet men att hon ska kunna matcha
motståndet här är solklart.
BORTGLØMD
H4
H Catch my Love håller bra form och
smyger med bakom de mest betrodda.  
SNACKISEN
H3
H Beautiful Bacardi gör eventuellt sin
sista start och stallet rycker alla växlar
som går i utrustningsväg för att se om det
kan ge någon effekt.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
H1
H Hevin Boko kan inte hålla upp innerspåret. 2 Drizzle C.C. tar ledningen initialt
men vill gärna släppa till en bra rygg.
3 Beautiful Bacardi kan få överta men
Alessandro Gocciadoro är troligtvis mest
angelägen med sin 6 Valchiria O.P. och
ekipaget övertar så snart som möjligt.  

JULIAS RANKNING
1
6
5
4
3
2
8
7

V86-PROCENT

Hevin Boko/Jorma Kontio
Valchiria O.P./Alessandro Gocciadoro
Europhile Am/Erik Adielsson
Catch my Love/Kevin Oscarsson
Beautiful Bacardi/Örjan Kihlström
Drizzle C.C./Pierre Nyström
White Lightning/Oskar J Andersson
Celinn Palema/Anders Eriksson

34
24
20
8
7
1
4
1

1 Ramon Dekkers, R. Bergh

– Blev påkörd senast så den starten kan man
bara glömma. Han kändes fin inför det loppet
och har även känts fin i träningen efteråt, det
ska vara bra form på honom. Det är passande
förutsättningar med bra läge och kort distans.
Det ser bra ut på förhand. Det blir nog barfota
runt om nu, säger Brian Jörgensen i stallet.
– Allt verkar bra och han gick helt okej senast
när han gick barfota och formen ska väl sitta där
i alla fall. Han kommer säkert att få ett fint lopp
från det fina spåret som han har så han kan
säkert vara bland de tre främsta. Han kommer
att tävla som senast, barfota runt om och jänkarvagn igen, säger Anton Sverre i stallet.

3 Yankee Boy, K. Eriksson

– Han opererades efter sista starten i fjol och
det var ett riktigt skönt besked han lämnade i
årsdebuten. Men att han är bra visste vi sedan
tidigare, han var ju tvåa från spår tolv i sprinterlopp på V75 vid två tillfällen bland annat. Han
har tagit det förra loppet bra och även om det är
några bra emot så tycker jag att Yankee Boy ska
räknas tidigt. Vi tävlar med exakt samma balans
och utrustning som senast, jänkarvagnen väntar
vi ett tag med, säger Stefan P Pettersson.

5 Joyride Cane, H. Halme

– Han har gått jättebra på barfotabalans i de två
senaste starterna och det blir ingen ändring till
detta lopp. Han ska vara i fortsatt form och
förutsättningarna passar bra. Jag hoppas att
han ska få till det snart och tycker att han måste
streckas tidigt, säger Veijo Heiskanen.

1 Hevin Boko, J. Kontio

– Hon kändes väldigt fin i dagens jobb. Det är en
fin häst och jag tycker att hon har bra form.
Hästen har tränat fint och vi kommer att köra
barfota fram. Jag har inte kollat motståndet,
men det borde vara en bra chans och hon är
under utveckling, säger Timo Nurmos.

3 Beautiful Bacardi, Ö. KIhlström

– Hon har kommit snett i loppen och det här kan
vara sista starten för henne. Formen är svårbedömd men kapaciteten finns där och hon
tränar bra. Vi chansar och plockar bort allt som
går att plocka bort och det blir barfota runt om
och ett öppet huvudlag, säger Stefan Melander.

4 Catch my Love, K. Oscarsson

– Det är en väldigt bra häst och och hon var
fantastiskt bra i senaste starten på Mantorp.
Hon gjorde ett väldigt bra lopp och hon har mått
bra efteråt. Det finns två starka konkurrenter
i Hevin Boko och Valchiria O.P. Jag tror att de vill
köra hårt från början och min häst är med bakom
dem. Hon visar fin form så det finns en vinstchans. Vi kör barfota runt om, den här gången
blir det vanlig vagn men det gör inte så stor
skillnad, säger Tomasz Wisniewski.

5 Europhile Am, E. Adielsson

– Europhile Am var en positiv överraskning i fjol
och var tvåa i Derbystoet bakom Run Chica Run.
Hon växte under säsongen och känns jättefin
inför årsdebuten. Europhile Am är väl förberedd
och har gått tre banjobbb. Det blir ett norskt
huvudlag, barfota runt om samt en jänkarvagn.
Jag tror att hon kan vara långt framme, Peter
Untersteiner.

6 Quite a Quality, M. Elias
AVSLAG P˚
V86 I KVÆLL

2 EARN
N’BURN

Ska få ett
smyglopp
i V86-1 och
kommer behöva
mycket flyt.

10 SERGENT
D’INVERNE

Blir påpassad
i V86-5. Fin och
kapabel häst,
men årsdebut,
distansdebut
samt läget gör
att jag sparar
mina pengar
den här gången.

V86-3

3 140 meter, auto

MIN VINNARE
H3
H Royal Baby klättrade i ryggar i årsdebuten på V75 på Momarken. Det lovade
mer och krafterna som fanns sparade kommer att behövas här över tre varv. Hästen
är startsnabb och laddas mot ledningen,
om det skulle bli för hård körning är
ledarryggen inte heller fel på Åby. Oavsett
väntar en fin resa på innerspår och jag
chanstippar den norske gästen.
FAVORITEN
H11
H Tudor Kronos har inte startat på över
ett år. Besitter stor grundkapacitet men är
mycket svårbedömd i just den här starten.
UTMANAREN
H4
H Callmeawinner är fortfarande obesegrad från spets efter nio försök. Om hästen
lyckas ta sig dit kan han bli svår att ta ned.
BORTGLØMD
H2
H Inertial har suttit fast flera gånger på
sistone och kan överraska.
SNACKISEN
HH Hur bra årsdebuterar 11 Tudor Kronos?
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
H3
H Royal Baby kan öppna snabbt. Med
värste spetskonkurrenten 4 Callmeawinner på utsidan så håller jag en liten fördel
den förstnämnde.

JULIAS RANKNING

V86-PROCENT

3 Royal Baby/Tom Erik Solberg
4 Callmeawinner/Thomas Uhrberg
11 Tudor Kronos/Robert Bergh
2 Inertial/Jörgen Sjunnesson
8 Smevikens Cruiser/Kim Eriksson
1 Brosa Am/Marcus Lindgren
5 Bastian T./Jeppe Juel
9 Akermann/Peter Ingves
7 	Trovatore/Stefan Söderkvist
10 Digger Lord/Magnus Jakobsson
6 	Pompano Euphoria/André Eklundh

10
25
43
7
3
4
3
1
3
0
1

V86-4

2 140 meter, volt

MIN VINNARE
H4
H My Angel Laday står perfekt inne
i loppet och vann tillsammans med Rikard
N Skoglund senast på säkert vis. Jag tror
att ekipaget kan göra om bedriften här i ett
lopp som saknar riktiga vinstmaskiner.
FAVORITEN
H5
H Falcon Am har form och är under
utveckling. Är stabil i voltstart och kan bli
svårslagen om han når ledningen.
UTMANAREN
HH 8 Zenone R.L. är bäst med ryggresa och
med rätt lopp kan han blåsa ner samtliga
över upploppet.
BORTGLØMD
H4
H My Angel Laday blir inte särskilt
betrodd sett till segermöjligheterna.
SNACKISEN
H7
H Syntax Broline planeras köras barfota
runt om vilket endast har prövats en gång
tidigare (det blev då startgalopp ifjol).
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
HIngen
H
lättlöst spetsstrid men 5 Falcon
Am är säker i volten och kan ta hand om
ledningen trots snävt spår. 6 Rasmus Raz
utmanar från sitt springspår. 4 Angel
Laday kan också öppna bra.

JULIAS RANKNING

V86-PROCENT

4 My Angel Laday/Rikard N Skoglund
8 Zenone R.L./Erik Adielsson
5 Falcon Am/Ulf Eriksson
6 Rasmus Raz/Claes Sjöström
11 Dream Cash/Oskar J Andersson
9 High Flying/Ulf Ohlsson
7 Syntax Broline/Fredrik B Larsson
10 Line Select/Örjan Kihlström
1 	Sergie Phefirst/Kevin Oscarsson
3 	Kiss Sånna/Kai P Jussila
2 	Body Gear/Jorma Kontio
12 Midas Metan/Göran Jansson

10
16
30
15
10
7
3
4
1
2
2
0

O HETASTE INTERVJUERNA INFØR V86 XPRESS I KVÆLL

2 Earn N’Burn, P. Ingves

3 ROYAL
BABY

2

1 640 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH6 Quite a Quality prövades barfota
senast och galopperade då i spetsrusning
som favorit på V75. Har imponerat vid fyra
raka vinster innan dess och nu går man
troligtvis tillbaka till skor på alla hovar. Har
bara startat en gång över kort distans
tidigare och vann då. Quite a Quality har
styrka att göra mycket jobb själv, kommer
från formstall och har allt som allt en bra
segerchans.
UTMANAREN
HH5 Joyride Cane var mycket bra senast
då han sprang 11,3 över kort distans
från utvändigt ledaren större delen av
loppet. Ett fynd till under tio procent.
BORTGLØMD
H11
H DontbreakthebankÅs kan avsluta
riktigt vasst och gynnas om det blir körning om täten.
SNACKISEN
HH 3 Yankee Boy låter det mycket uppåt på,
vann en säker vinst i årsdebuten senast.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
H1
H Ramon Dekkers är kvick i benen och är
spetsfavorit från innerspåret. 3 Yankee
Boy, 5 Joyride Cane och 6 Quite a Quality
är även de startsnabba och utmanar.

– Han känns bra men slog tyvärr ihop i finalen,
den här gången kommer han förmodligen
därför att tävla med skor. Men han han i alla
fall tränat fint mellan starterna. Han kommer ju
med fyra raka segrar där innan, så det borde
vara en bra chans, säger Markus Waldmüller.

4 Callmeawinner, T. Uhrberg

– Callmeawinner har fått ett bra läge och jag
var nöjd med insatsen senast. Det ska bli spännande att prova distansen men jag tror det ska
gå bra då hon känns stark. Jag ska prata med
Uhrberg innan jag bestämmer mig med
utrustningen men troligtvis blir det inga
ändringar. Jag har respekt för Tudor Kronos
om den är i form, men tycker att min ska
räknas tidigt ändå, säger Lars Järpedal.

5 Bastian T., J. Juel

– Han gör sällan ett dåligt lopp utan gör sitt
yttersta varje gång. Distansen passar honom bra
men det brukar vara någon som är för bra för
honom i Sverige. Jag ser honom främst som ett
platsbud, säger Axel Jacobsen.

6 Pompano Euphoria, A. Eklundh

– Har inte fått till det i årets starter och letar
efter formen kort och gott. Tränar förbättrat men
måste visa mer i loppen. Han har aldrig startat
över aktuell distans tidigare. Vi är nöjda med en
bra prestation i första hand. Vanlig vagn och
skor runt om, säger Sofia Aronsson.

7 Trovatore, S. Söderkvist

– Hästen känns bra och har fått träna på här en
längre tid och allt verkar som det ska. Han
kommer säkert att behöva ett lopp i kroppen och
är inte toppad inför detta lopp på något sätt.
Trovatore kommer att tävla med skor runt om,
vanlig vagn samt ett öppet huvudlag, säger
Admir Zukanovic.

8 Smevikens Cruiser, K. Eriksson

– Smevikens Cruiser tränar bra efter ett litet
uppehåll. Det var synd på läget långt ute på
vingen, han kan lätt bli lite het från start men jag
ser gärna att han får ett lopp i ryggar över den
här långa distansen. Jag har en känsla av att
han kommer att prestera bra om han håller sig
lugn och det kan vara en outsider. Barfota runt
om, säger Veijo Heiskanen.

10 Digger Lord, M. Jakobsson

7 Dalforno, M J Andersson

– Var jättebra senast. Det är annat motstånd nu
och annat läge så jag ligger ganska så lågt. Det
är tuffa hästar och det känns långsökt att det
ska räcka till seger, men han kommer att göra ett
bra löp. Han kommer att gå med samma balans,
det är en hans maxbalans. Det är inte värt att
ladda från det spåret, säger Olle Elfstrand.

Peter Untersteiner nöjd med Europhile Am.

– Han har inte visat den där riktiga toppformen
och är heller inte sådär bland och fin i hårremmen som han brukar vara. Jag tycker därför att
vi får ligga lite lågt med hans chanser på onsdag
även om han gillar distans och startmetod. Vi
jagar en fin peng till att börja med. Det blir
optimal balans, det blir barfota och jänkarvagn,
säger Ulf Stenströmer.

10 Run Ceasar Run, J. Takter

8 White Lightning, O J Andersson

11 Tudor Kronos, R. Bergh

– Visade bra form sist och kommer med god
form, han är inte så förtjust i läget och inte lika
vass bakifrån. Men med den formen han har så
ska han väl vara streckvärd, men han känns inte
superhet från det här läget. Blir barfota om väder
och vind tillåter, säger Ola Samuelsson.
WWTIDSRANKEN: 12,2: 3 Yankee Boy. 12,5: 5 Joyride
Cane.12,8: 4 No Comment. 12,9: 6 Quite a Quality, 10 Run
Ceasar Run. 13,1: 11 DontbreakthebankÅs.

– Hon gör årsdebut efter en längre period av
vinterträning. White Lightning känns bra hemma
men behöver förmodligen loppet i kroppen.
Utgångsläget och motståndet gör att vi ligger lite
lågt den här gången. Barfota runt om och
jänkarvagn, säger Jörgen Westholm.
WWTIDSRANKEN: 12,9: 1 Hevin Boko. 13,6: 4 Catch
My Love. 14,6: 3 Beautiful Bacardi. 14,9: 2 Drizzle CC.
15,7: 8 White Lightning.

– Han kommer tillbaka efter ganska lång vila,
han har varit in till Åby och gått ett 1.16-jobb
och var väldigt fin på det och sen har han kvalat.
Allt verkar bra med honom, men det är klart att
man får ha frånvaron i åtanke, säger Brian
Jörgensen i stallet.
WWTIDSRANKEN: 15,8: 2 Inertial.
16,0: 1 Brosa Am, 5 Bastian T. 16,8: 4 Callmeawinner.
17,1: 10 Digger Lord.

1 Sergie Phefirst, K. Oscarsson

– Hästen känns ganska bra efter ett uppehåll
och har gått bra efter vila förut. Han är väl
hygglig från start och jag hoppas på en bra resa
härifrån. Sergie Phefirst är gynnad av att få tävla
utan skor och kommer att tävla barfota bak, men
fram blir det skor den här gången. Jag tror ändå
att han har chans att dyka upp bland de tre
främsta, säger Jim Oscarsson.

2 Body Gear, J. Kontio

– Hon har mer talang än vad hon visat, men jag
tror inte att Body Gear räcker till seger. Det blir
barfota fram och ett helstängt huvudlag, säger
Stefan Melander.

5 Falcon Am, U. Eriksson

– Hästen känns fortsatt formstark i träningen.
Vi kör barfota fram även den här starten och
han kommer att ha ett helstängt huvudlag. Han
ska klara av femtespåret och om han tar
ledningen så kommer hästen att köras där,
informerar Fredrik Linder.

7 Syntax Broline, F B Larsson

– Syntax Broline har det tagit lite tid för men
hästen är i bra form och har varit lite förbättrad
i loppen på slutet. Hästen kan vara lite spänd
från början och är nog inget spetsbud från
springspåret. Men sköter han sig och det skulle
stämma i loppet är han en outsider och det blir
nu barfota runt om för första gången nu, säger
Fredrik B Larsson.

8 Zenone R.L., E. Adielsson

– Zenone R.L. fick ett fint lopp och gick bra som
tvåa senast. Han har känts bra efter det förra
loppet och jag tror han gör ett bra lopp igen.
Zenone R.L. kommer troligen att tävla barfota
bak, säger Stig H Johansson.

10 Line Select, Ö. KIhlström

– Hon gick otroligt bra senast och är på väg
uppåt i form. Men läget är desto värre och jag
tror inte att hon vjnner loppet. För hennes del
blir det barfota fram och ett öppet huvudlag,
säger Stefan Melander.

11 Dream Cash, O J Andersson

– Dream Cash har gjort två godkända lopp i rad
och börjar hitta formen, han spurtade bra senast
och visade att han står sig bra i klassen. Han har
tränat på som vanligt efter det och kan skrälla.
Det blir barfota bak och vanlig vagn, säger
Jörgen Westholm.

12 Midas Metan, G. Jansson

– Hästen har hygglig form och är travsäker, men
har fått ett tråkigt läge och det är väl svårt att få
något mer än pengar den här gången. Det är inga
ändringar som är planerade, vi ligger lite lågt,
säger Göran Jansson.
WWTIDSRANKEN: 14,8: 4 My Angel Laday.
14,9: 8 Zenone RL. 15,9: 11 Dream Cash. 16,1: 5 Falcon
Am. 16,3: 7 Syntax Broline.

