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ÆR OMG˚NGENS SPIK
V86-5

2 640 meter, auto

MIN VINNARE
H7
H M.T.Nordic Spirit vann en delad seger i
årsdebuten. Det var första starten över
lång distans och valacken klarade det
galant. Läget är knepigt men med minsta
klaff bör hästen vara med på målfotot även
den här gången.
FAVORITEN
H1
H Copertino V.W. gör årsdebut men har
vunnit efter vila tidigare. Är utlämnad från
innerspåret, men ska troligtvis gå barfota
direkt och stallet räknar med chans.
UTMANAREN
H4
H Caloy möter hårdare motstånd nu men
borde gå framåt med senaste loppet.
BORTGLØMD
H8
H Key West Snapper är inne i en rejäl
formtopp för tillfället och har styrka för att
utmana om segern.
SNACKISEN
H6
H Kennedy är obesegrad felfri men har
galopperat i åtta av sina elva starter.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
H5
H Untouchable In är kvick iväg och tar
hand om ledningen initialt. Satt fast i ledarryggen senast med gott om krafter kvar.
Prövar i ledningen den här gången?

JULIAS RANKNING

V86-PROCENT

7 M.T.Nordic Spirit/Johan Untersteiner
1 Copertino V.W./Stefan Söderkvist
8 Key West Snapper/Mikael J Andersson
4 Caloy/Peter Ingves
6 Kennedy/Adrian Kolgjini
10 Sergent d’Inverne/Robert Bergh
11 Siberian Justice/Marius Höitomt
9 Cool McQueen/Anders Svanstedt
3 Leopardi/Jörgen Sjunnesson
5 Untouchable In/Thomas Uhrberg
12 Justice Rhyme/Kim Eriksson
2 Nora Marke/Roger Pettersson
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2
1
2
2
1
0

V86-6

2 640 meter, volt

MIN VINNARE/ FAVORITEN
H6
H Perfect Dynamite kommer från tre
övertygande segrar då han senast var
lysande vid vinst på V75. Hästen är
i fortsatt utveckling och har stor respekt
med sig, de flesta utmanare verkar ha gett
upp på förhand. Spikas.
UTMANAREN
H2
H Vincent Chase har toppform och är
den som först och främst utmanar om
segern. Starkt ekipage då Christer Nyström
är obesegrad med hästen efter två starter
tillsammans.
BORTGLØMD
H8
H Ragazzo da Sopra har varit bra nere
i Frankrike och ska ha skaffat sig hårdhet.
Däremot ser man loppet som ett led
i matchningen och inget offensivt upplägg
är att förväntas, farlig att nonchalera trots
det.
SNACKISEN
H4
H Sir Q.C. är tillbaka i Sverige efter en
Frankrike-tripp. Haft svårt att hålla sig till
trav och har svårbedömd form, men är van
tufft motstånd och passas alltid.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
H2
H Vincent Chase tar hand om ledningen.
Ante Lisell och 6 Perfect Dynamite får
överta ledningen om de hinner fram att
ställa frågan tidigt.

JULIAS RANKNING
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V86-PROCENT

Perfect Dynamite/Ante Lisell
Vincent Chase/Christer Nyström
Ragazzo da Zopra/Henrik Åslund
Sir Q.C./Johnny D Karlsson
Busy Doin’ Nothing/Mats Holmstedt
Sheriff Bi/Micael Stjernström
Gear Extension/Peter Bane
Valeur/Alf Nordemo
Jeepster/Monica Janisels
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V86-7

2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
H4
H Nanny McPhee har övertygat i två
starter för Joakim Lövgren. Möter tuffare
motstånd nu men vi har inte sett botten
i femåringen än. Om storfavoriten släpps
till ledningen och får bestämma lite är det
en mycket bra chans. Men loppet är öppet
och favoriten är alltför mycket spelad
i mina ögon.
UTMANAREN
H1
H Whitestripe Maid har toppform och
kommer att få en fin resa.
BORTGLØMD
H14
H Vichy Grif hade krafter kvar senast,
kan avsluta vasst och det är positiva
tongångar från tränarhåll.
SNACKISEN
H5
H Miss Duffy gör debut för Peter Untersteiner och det blir första barfota runt om.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
H1
H Whitestripe Maid bör ha god chans att
hålla upp ledningen. 8 Volita Go är också
rask ut men har spår för långt ut från
vingen. Joakim Lövgren kör offensivt med
4 Nanny McPhee och får troligtvis överta.

JULIAS RANKNING

V86-PROCENT

4 Nanny McPhee/Joakim Lövgren
1 Whitestripe Maid/Rickard Svanstedt
14 Vichy Grif/André Eklundh
5 Miss Duffy/Johan Untersteiner
2 Floalts Cesna/Thomas Uhrberg
7 Got You B.R./Tom Erik Solberg
8 Volita Go/Marc Elias
9 Darshana/Jeppe Juel
10 Dallas As/Robert Bergh
13 Party Lane/Roger Malmqvist
11 Chiquitita Diablo/Stefan Söderkvist
6  Yaganashi/Peter Ingves
3 Enjoy My Doll/Magnus Jakobsson
12 A La Partenza/ Peter Zadel
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V86-8

2 140 meter, auto

MIN VINNARE
H6
H Alone är van att möta hårt motstånd
och har nu årsdebuten avklarad. Borde gå
framåt med loppet och kommer troligtvis
serveras en vettig resa av Örjan Kihlström.
FAVORITEN
H15
H Vincero Gar är en fart- och vinstrik
italienare som gör debut på svensk mark.
Verkar allround och har tre raka segrar
från Italien. Blir svår att stå emot över
upploppet.
UTMANAREN
H14
H Ritchie Ås har presterat bra på V75
och är även han med där framme.
BORTGLØMD
HH 2 You to Neat är snabb ut och ska
eventuellt gå barfota runt om nu.
SNACKISEN
HH 5 Cash T.J. ska tävla i jänkarvagn för
första gången.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER
H2
H You to Neat trivs i ledningen och borde
ta hand om önskepositionen. 6 Alone
utmanar men fördel den förstnämnde.

JULIAS RANKNING

V86-PROCENT

6 	Alone/Örjan Kihlström
14 Ritchie Ås/Erik Adielsson
15 Vincero Gar/Alessandro Gocciadoro
4 Versailles U.S./Ulf Ohlsson
2 You to Neat/Markus B Svedberg
5 Cash T.J./Ida Riesterer
7 Carla D’eronville/Jarno Koskela
9 Eclipse Boko/Anna-Karin Rundqvist
13 Viscount/Oskar J Andersson
10 On Stage Indika/Jorma Kontio
3 Ridgehead Karisma/Tobias Modig
8 Pecorino/Rikard N Skoglund
1 Vanessa Streamline/Kaj Widell
12 Moolger/Torbjörn Jansson
11 Feel The Music/Claes Sjöström
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O LIVE-BEVAKNING P˚ EXPRESSEN.SE/TRAV MED START 19.30.
1 Copertino V.W., S. Söderkvist

– Gör årsdebut nu men han kommer väl förberedd även om han inte har gått några snabbare
jobb. Men han kommer med mycket styrketräning i kroppen och jag tycker att det är en fin
häst för klassen. Jag får i alla fall känslan att
han kommer att vara med och hugga där framme
direkt. Det enda som är frågetecknet är hur han
ska utnyttja spåret, han kan väl öppna rätt så
piggt men han är ändå tillbaka efter vila så då
vet man inte riktigt hur det är. Men han kommer
få ett fint lopp och det finns ju open stretch på
Åby. Det känns som att han ska kunna vara med
där framme. Eventuellt så blir det barfota runt
om, säger Anton Sverre i stallet.

2 Nora Marke, R. Pettersson

– Hon ser fin ut i träningen så jag är nöjd. Vi får
vara nöjda om vi kan vara fyra eller femma i det
här loppet. Hon kommer nog att gå barfota bak
den här gången, meddelar Roger Pettersson.

4 Caloy, P. Ingves

– Han var fin då han vann i debuten för mig och
ska ju inte vara sämre med det loppet i kroppen.
Jag är nöjd med läget och är också inne på att
den längre distansen kan vara en fördel för
Caloy. Det blir barfota som senast och jag tror på
en framskjuten placering, säger Veijo Heiskanen.

8 Key West Snapper, M J Andersson

– Han har vunnit på bra sätt från dödens och
kusken var väldigt nöjd med honom senast.
Spåret är trist men han kan öppna rätt så bra
och tål att göra lite jobb. Det är lite tuffare
motstånd den här gången men jag tycker inte att
man kan räkna bort honom, han är väl en av fem
hästar som kan vinna loppet. Han går fortfarande tungt balanserad och det blir ingen
ändring denna gång, säger Lars Järpedal.

9 Cool McQueen, A. Svanstedt

– Han har känts väldigt fin, han återkom ju efter
ett halvårs tävlingsuppehåll senast på Axevalla
och halsoperation dessutom. Med tanke på det
så var jag ganska så nöjd med honom, han blev
inte så riktigt trött och och han stannade inte.
Han kämpade på i skymundan tycker jag och
med det loppet så borde han ha gått ganska så
rejält framåt tycker jag. Nu blir det dessutom
helstängt på, han har gått absolut bäst när han
har haft det tidigare. Han kommer att gå barfota.
Jag tror på en betydligt bättre prestation än
senast, säger Anders Svanstedt.

10 Sergent d’Inverne, R. Bergh

– Han har varit i Hajom några veckor och han ser
fin ut i jobben. Han kommer också efter lite vila
men känns i alla fall fin. Det är inte riktigt
planerat ännu hur vi kommer att balansera
honom den här starten, säger Brian Jörgensen.
WWTIDSRANKEN: 15,2: 11 Siberian Justice.
15,6: 7 MT Nordic Spirit. 15,9: 4 Caloy. 16,4: 8 Key West
Snapper. 16,5: 3 Leopardi. 16,7: 9 Cool Mcqueen.

2 Vincent Chase, C Nyström

– Han ska ha bästa chansen av våra tre hästar
i loppet och jag hoppas att han ska kunna ge
favoriten en match då formen är på topp hos
honom. Vincent Chase kommer att tävla med
skor runt om och ett öppet huvudlag, säger
Stefan Melander.

3 Gear Extension, P. Bane

– Honom har jag ingen känsla för och jag tror att
han får svårt att slå våra två övriga hästar
i loppet. Även han kommer att tävla med öppet
huvudlag och skor runt om, säger Stefan
Melander.
2 660 m:

4 Sir Q.C., J B Karlsson

– Sir Q.C. är tillbaka efter att bara har krånglat i
Frankrike. Han står svårt till och formen är lite
svårbedömd för dagen även om han tränar bra.
Han kommer att tävla med skor och ett open
eye-huvudlag, säger Stefan Melander.

5 Sheriff Bi, M. Stjernström

– Han hade haft lite krångel med muskelvärdena
och stått över lite inför förra loppet och ska ha
gått framåt med den genomköraren. Jag vet att
man inte ville starta honom i voltstart i förra
regin men det var inga problem senast och jag
tror inte det ska vara några bekymmmer den här
gången heller. Den långa distansen ska inte vara
någon nackdel för honom, men jag tycker att det
är ett par tuffa emot och har inga vinstkrav på
honom. Skulle han dyka upp bland de tre är jag
jättenöjd. Inga konstigheter med utrustningen,
han går som senast men vanlig vagn och skor
runt om, säger Diedrik Meilink.

6 Perfect Dynamite, A. Lisell

– Perfect Dynamite känns fortsatt pigg och fin
som vanligt och är väldigt laddad här hemma.
Det känns som att hästen blir bättre och bättre
för varje lopp och vi ser ljust på uppgiften på
onsdag, sen kan ju vad som helst hända
i loppen. Men det ser i alla fall bra ut på
förhand. Perfect Dynamite kommer att gå
i jänkarvagn och så kommer han väl att ha det
här halvstängda norsken som han hade i den
senaste starten, säger Tina Lisell.

7 Ragazzo da Sopra, H. Åslund

– Ragazzo da Sopra är tilbaka efter en sejour
i Frankrike, han har varit här nu i två månader
och allt verkar bra med honom. Nu blev det ett
dåligt spår för hans del då han är lite stressad
i voltstart, så huvudsaken är att han ska sköta
sig och gå till slut. Det är helt enkelt ett lopp i
kroppen för kommande uppgifter så det blir
ingen maxning. Det blir skor runt om, en vanlig
vagn och ett öppet huvudlag, säger Anton Sverre
i stallet.
WWTIDSRANKEN: 15,0: 9 Valeur. 15,1: 6 Perfect
Dynamite. 15,6: 3 Gear Extension. 16,0: 2 Vincent Chase.
16,2: 8 Jeepster.

1 Whitestripe Maid, R. Svanstedt

– Är lite stänkrädd och går inte för full maskin
förrän hon får fritt i loppen. Så även om det inte
kanske såg ut så från sidan senast så var det
inte slutsålt efter att ha fått fritt för sent. Hon
kommer i toppform och sprang 1.14,6 med
voltstart i andraspår senast så på innerspår
kommer hon att springa en fin tid, säger Rickard.

3 Enjoy My Doll, M. Jakobsson

– Har varit åtgärdad och tagit det lite lugnt
senaste tiden. Känns bra i jobben nu, men hon
möter lite för hårt motstånd och kommer nog att
behöva det här loppet i kroppen. Jag är jättenöjd
om hon skulle vara trea eller fyra. Det blir inga
större ändringar, det blir barfota i alla fall. Jag
har inte riktigt bestämt vagn men troligen vanlig
vagn, säger Ulf Stenströmer.

6 Yaganashi, P. Ingves

2 You to Neat, M B Svedberg

– Han känns väldigt bra hemma. Jag var väldigt
nöjd med honom i årsdebuten även om det var
ett väldigt billigt gäng så tycker jag att han vann
på ett bra vis. Jag tycker att det blir tufft att
vinna men jag har förhoppningar om en framskjuten placering. Det är möjligt att det blir
barfota runt om den här gången, säger Markus.

3 Ridgehead Karisma, T. Modig

– Det här blev ett väldigt tufft lopp och jag ligger
lågt vad det gäller vinstchansen. Men min häst
är snabb ut och drömscenariot vore att hamna
i rygg på en bra ledare och kunna hänga med till
en slant, vinner gör hon knappast. Det blir
barfota fram, hur vi gör bak vet jag inte riktigt
ännu, säger Tobias Modig.

4 Versailles U.S., U. Ohlsson

– Tränar bra och jag tror inte det är något fel på
formen. Det är startbil nu och det passar bra.
Det blir tufft att vinna, ett platsbud kan det vara.
Barfota runt om, säger Veijo Heiskanen.

– Versailles U.S. är en fin häst, som inte var
riktigt fräsch under fjolåret. Han är inte vässad
i jobben men känns fin i jobben, betydligt finare
än i fjol. Han är inte på topp men jag tror att han
gör en bra insats, säger Reijo Liljendahl.

8 Volita Go, M. Elias

5 Cash T.J., I. Riesterer

– Var godkänd senast. Nu är det inte riktigt
optimalt läge, hon är snabb men inte tillräckligt
snabb för att komma till ledningen när hon är så
långt ut. Men hon gjorde det bra senast bakifrån
på Axevalla. Det borde vara ett bra platsbud. Jag
tror att vi kommer att fortsätta att tävla henne
med skor, säger Markus Waldmüller i stallet.

10 Dallas As, R. Bergh

– Dallas As har vintertränat och har lagt på sig
väldigt mycket muskler och blivit lite mer häst,
och varit in på banan och gått lite snabba jobb.
Allt verkar bra tycker jag, hon kommer väl
förberedd. Jag har ingen jättekoll på motståndet
men som hon ser ut i jobben så kan hon var
intressant, säger Brian Jörgensen i stallet.

13 Party Lane, R. Malmqvist

– Party Lane känns jättefin efter vinsten senast
och jag hade räknat med ett sådant här läge när
jag anmälde henne hit. Hon blir starkare och
starkare och full väg ser jag inte som något
problem och det fanns krafter kvar vid segern på
en 1.12-tid senast. Om det löser sig tycker jag
att hon ska räknas med vinstchans, säger Roger.

14 Vichy Grif, A. Eklundh

– Kunde inte försvara innerspåret senast och
hamnade i rygg på ledaren. Gick i mål med
rubbet sparat. Hon är allra bäst när hon får löpa
med i draget och spara sin vassa lång speed.
Läget behöver inte vara fel men samtidigt måste
hon få bra ryggar att tassa med i sista varvet. Vi
känner oss inte slagna på förhand. Hon är fin i
jobben och formen är på topp. Vanlig vagn och
skor runt om, säger Sofia Aronsson.
WWTIDSRANKEN: 14,5: 7 Got You BR. 15,1: 2 Floalts
Cesna, 4 Nanny Mcphee. 15,2: 12 A La Partenza, 13 Party
Lane, 14 Vichy Grif. 15,5: 8 Volita Go.

– Insatsen senast var det inget fel på, det gick
inte att ta så mycket och han avslutade 11,2
sista 500 så allt tyder på att formen är fortsatt
bra på honom. Han har fått gå en del i spåren
och vi hoppas att han ska få lite mindre spår den
här gången och läget känns bra. Vi ska testa
med en jänkarvagn för första gången och hoppas
att det faller väl ut. Jag tror att han kan gå en
1.14-tid och en bra platschans tror vi på, säger
Ulrika Riesterer.

6 Alone, Ö. KIhlström

– Jag tycker att han såg fin ut senast och det
hade bra spänst över mållinjen. Han har haft en
bra vinter och kommer säkert att gå framåt med
varje lopp i kroppen och han ska ut i kvalen till
Kungapokalen efter detta. Kan kan öppna men
det är lite olika från gång till gång. Det blir inga
ändringar till detta lopp men jag tycker ändå att
Alone är en av de som ska kunna vara med i
matchen, säger Pasi Aikio.

9 Eclipse Boko, A-K Rundqvist

– Det verkar jättebra med Eclipse Boko. Han
ligger perfekt i loppet i och med spår nio och kan
ta rygg på tvåan där. Det blir barfota runt om och
jänkarvagn. Eclipse Boko trivs nu när det är
bättre banor när han kan gå utan skor, säger
Anna-Karin Rundqvist.

13 Viscount, O J Andersson

– Han tappade rytmen senast och det räckte för
att han skulle rulla över i galopp. Viscount känns
stark i träningen och står sig normalt sätt bra i
klassen. Vi kör barfota bak och med en jänkarvagn, säger Jörgen Westholm.
WWTIDSRANKEN: 14,6: 7 Carla d’Eronville.
15,0: 2 You to Neat, 14 Ritchie Ås. 15,1: 6 Alone,
8 Pecorino. 15,5: 3 Ridgehead Karisma, 5 Cash TJ.
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Nu får fler
läsare
chansen
att spela
med våra
pålästa
V86-experter – tack
vare ett
samarbete
med Köpandel.se. H
Se dagens
åtta andels-H
spel nedan.
LÄS MER
PÅ EXPRESSEN.
SE/ANDEL.
•V86-REDAKTIONENS
STORA
• Andelar per
system: 20.
• Andelspris:
500 kronor.
•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.
•JULIA
BJÖRKLUNDS V86
• Andelar per
system: 25.
• Andelspris:
267 kronor.
•JULIA
BJÖRKLUNDS V86
CHANS
• Andelar per
system: 25.
• Andelspris:
179 kronor.
•V86 H
ESKIL &
UNTER-H
STEINERS
• Andelar per
system: 25.
• Andelspris:
50 kronor.
• V86 H
ESKIL H
HELLBERG
• Andelar per
system: 25.
• Andelspris:
200 kronor.

