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 V86-1 2 140 meter, auto 

MIN VINNARE
HH4HTowbarHär en rolig tipsetta. Fyra-

åringen orkade inte hela vägen i årsdebu-
ten över lång distans senast, men borde gå 
framåt med loppet i kroppen. Nu ser 
förutsättningarna bättre ut då Towbar har 
tagit sina två segrar över medeldistans och 
från spets. Om Mikael J Andersson skulle 
välja att släppa ledningen den här gången 

finns även chansen från open stretch.
FAVORITEN

 H 2HDolorosaHAmHvann över min tipsetta 
senast efter ett fint smyglopp på 
innern. Kan segerstrida igen.
UTMANAREN

 H 3HRiseHAgainHär stark och kuskför-
stärkt. Eventuellt jänkarvagn ikväll.
BORTGLØMD

HH6HBaronHEtoileHkommer från enkel vinst 
med Henriette Larsen och har toppform.
SNACKISEN

 H 8HLovelyHVacationHär troligtvis bästa 
hästen och gör nu comeback efter skada. 
Offensivt upplägg och maxad utrustning 
väntas direkt, tidigt vinstbud.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH4HTowbarHär den trolige ledaren.

V86-2 2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH2HThelmaHdeHGlatigne kämpade storstilat 

och var knappt slagen av 11HElHFitzgerald 
när de två senast möttes. Nu är förutsätt-
ningarna bättre för Thelma de Glatigne 
med spår två bakom bilen. Toppformen är 
på plats, Örjan sätter sig i sulkyn, jänkar-
vagnen åker troligen på och mycket bra 
chans till revansch ska finnas. 
UTMANAREN

HH11HElHFitzgerald är härdad från V75. Fick 
ett tufft lopp utvändigt ledaren senast och 
tappade mycket mark, lite frågetecken för 
vartåt formkurvan pekar efter den insatsen 
men Timo Nurnos häst räknas tidigt på 
kapacitet.
BORTGLØMD

HH1HUnaHBlessedHfår ett fint lopp från ett 
perfekt utgångsläge.  
SNACKISEN

HH9HCharismaHK.W.Hkommer att gå barfota 
runt om till skillnad från skor runt om 
senast. Har startat i monté de senaste 
starterna. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HUnaHBlessedHär snabb ut och så även  
2HThelmaHdeHGlatigne. Den sistnämnda 
håller jag som klar spetsfavorit till slut.

V86-3 2 140 meter, auto 

MIN VINNARE
HH4HMyHChoiceHväljer jag att tippa i ett 

öppet lopp. Tog sitt livs första vinst i 
årsdebuten senast och nu kliver Johnny 
Takter upp i sulkyn för första gången. Kan 
leda loppet länge.  
FAVORITEN

HH3HMakeHMoreHCider gör comeback efter 
skada och kommer troligtvis inte köras 
offensivt i första starten. 
UTMANAREN

HH6HDonkieHIxi har formen på topp och 
verkade trivas bra med Christoffer  
Eriksson vid vinsten senast.
BORTGLØMD

HH15HLuteciaHhade krafter kvar senast och 
duger gott fartmässigt i loppet.
SNACKISEN

HHH12HTimotejsHGodisHska få ett snällt lopp 
i åresdebuten och körs troligen på chans.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH4HMyHChoiceHkan öppna bra från start 
och jag bygger tipset på att hästen lyckas 
ta ledningen. 

V86-4 2 140 meter, auto 

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH2HVolocityHdeHVieHhar varit ute i tuffare 

gäng än de han möter nu och när han 
dessutom vann spårlotten blev valet av 
tipsetta ganska enkelt. Nu blir det troligen 
maxad utrustning med jänkarvagn, hel-
stängt huvudlag och barfota runt om.
UTMANAREN

 HAlessandro Gocciadoro stoppar in en 
svårbedömd joker i leken i form utav 
3HUltimalunaHGrif.HDet sexåriga stoet har 
galopperat en del men sköter hon sig har 
hon hög fart i benen.
BORTGLØMD

HH8HM.T.HMalkinHverkar bli bortglömd på 
grund av spåret. Öppnar dock riktigt vasst 
och kan hamna bra till ändå. 
SNACKISEN

HH11HJaquesHNoirHska eventuellt tävla 
barfota runt om för första gången.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH2HVolocityHdeHVieHkan öppna och har 
spetschans från sitt andraspår bakom 
bilen. Om 8HM.T.Malkin laddas rejält skulle 
han kunna utmana, men baserat på 
utgångslägena håller jag den förstnämnde 
som troligaste ledaren efter 500 meter.

JULIAS RANKNING V86-PROCENT
H 4H Towbar/MikaelHJHAndersson 17
H 8HHLovelyHVacation/JohnnyHTakterH 11
H 2H DolorosaHAm/KristianHLindbergH 19
H 3H RiseHAgain/CarlHJohanHJepsonH 20
	 6	 Baron	Etoile/Henriette	Larsen	 3
	 9	 Lady	Haythrow/Peter	Untersteiner	 15
	 7	 Majors	Corona/Janette	Gustafsson	 2
12	Just	Like	Messi/Johan	Untersteiner	 5
 5  Notre Dame Broline/Magnus Jakobsson 4
 1 Cash/Stefan Granlund	 1
 10 Herakles/Lennart Svensson 2
 11 High Colours/Kim Eriksson 0

JULIAS RANKNING V86-PROCENT
H 2H ThelmaHdeHGlatigne/ÖrjanHKihlströmH 39
11	El	Fitzgerald/Jorma	Kontio	 26
	 1		Una	Blessed/Wilhelm	Paal	 5	
10	Ilona	Håleryd/Erik	Adielsson	 9
	 9		Charisma	K.W./Björn	Goop	 15
 4 Alvena Uni/Kaj Widell 1
 7  Drizzle C.C./Pierre Nyström 0
 5 Guinea Boko/Lars-Göran Söderberg 4
 6 Ma Running/Oskar J Andersson 2
 3  Bella on Tour/Magnus A Djuse 1
 8  Sheilah Laday/Peter G Norman 0

JULIAS RANKNING V86-PROCENT
	 4H MyHChoice/JohnnyHTakterH 20
H 3HHMakeHMoreHCider/JohanHUntersteinerH 32
15HLutecia/AndréHEklundhH 13
H 6HHDonkieHIxi/ChristofferHErikssonH 14
	10	Greta	Silas/Stefan	Söderkvist	 4
12	Timotejs	Godis/Carl	Johan	Jepson	 6
	 8	 Nunna/Christian	Cracchiolo	 2
	 9	 Made	In	Sweden/Kim	Eriksson	 2
13	Googla	In/Peter	Untersteiner	 2
 1 Call Me Fancy/Tim Nagel 1
 2  Wingait Ellen/Markus Niklasson 0
 5  Rejah/Fredrik Persson 3
11 Kom Leia/Mikael J Andersson 0
14 My Little Sparrow/Thomas Uhrberg 0
 7  Nanetta Hill/Joakim Lövgren Str!

JULIAS RANKNING V86-PROCENT
H 2H VolocityHdeHVie/JormaHKontio	 60
	 3		Ultimaluna	Grif/Federico	Esposito	 10H
H10	Fighting	Bax/Örjan	Kihlström	 12
	 8	 M.T.Malkin/Göran	Wester	 7
11	Jaques	Noir/Erik	AdielssonH 4 
 1 Quebec C.D./Peter G Norman 1
 4 Carpenter On Tor/Tony Wallin 0
 5 Wollafur/Magnus S Karlsson 2 
 6  Valley Brodde/Kenneth Haugstad  1
 7  Sugar Daddy/Ulf Eriksson 1
 9 Mr Perfection/Kevin Oscarsson 0
 12 Obi Degato/Björn Goop 1 

MILJONSKRÆLL KAN AVSLUTA OMG˚NGEN
V86 XPRESS I SISTA MINUTEN  MED JULIA BJÖRKLUND
• ANALYS & TIPS INFØR KVÆLLENS TÆVLINGAR P˚ ÅBY OCH SOLVALLA

2 THELMA 
DE GLATIGNE
HarHperfektaH
förutsättningarH
förHrevanschHiH
V86-2.HKommerH
medHtoppformH
ochHkanHledaH
loppetHruntHom.

2 VOLOCITY 
DE VIE
MöterHpassandeH
motståndHfrånH
ettHbraHlägeHiH
V86-4.HKommerH
troligtvisHtävlaH
medHoptimalH
utrustning.

4 FLIGHT 
DYNAMICS
ÄrHenHavHfåH
iHV86-6HsomHharH
bevisadHform.H
VarHfinHsenast,H
passHupp!

8 HUNGARIAN 
HOTWAX
HarHsettH
fantastiskHutH
senasteHtidenH
ochHskaHhaH
kämpatHihopHtillH
enHsegerHsnart.H
KanHfixaH
miljonernaH
iHV86-8.

9 LADY 
HAYTHROW
HarHinteHvaritH
somHbästH
senasteHloppen,H
stalletHliggerH
lågtHiHV86-1.

11 EL 
FITZGERALD
ÄrHettHtoppstoH
menHställsHinförH
tråkigaHförut-
sättningarHmotH
formtoppadH
konkurrensH
iHV86-2.

2 TROLIGA P˚ 
V86 I KVÆLL

2 ROLIGA P˚ 
V86 I KVÆLL

2 AVSLAG P˚ 
V86 I KVÆLL

O HETASTE INTERVJUERNA INFØR V86 XPRESS I KVÆLL
1 Quebec C.D., P G Norman 
– Fick äntligen ett bra läge nu, det gick lite fort 
in i kurvan för henne sist. Hon känns väldigt fin 
för dagen och har ett bra läge så jag hoppas att 
hon ska kunna vara med bland de fyra första. 
Det är kanske lite tufft att vinna men jag tror att 
hon kan vara med i den främre träffen i alla fall, 
säger Peter G Norman.

2 Volocity de Vie, J. Kontio 
– Hästen har känts bra i träningen och 
kommer eventuellt att gå barfota och med ett 
helstängt huvudlag och jänkarvagn. Hästen 
känns fin och ett bra startspår underlättar ju 
alltid, menar Timo Nurmos.

6 Valley Brodde, K. Haugstad 
– Han har tränat på bra ett tag nu och det är 
dags att starta. Han möter ett par bra hästar 
men Valley Brodde har hög kapacitet han också. 
Det blir barfota bak och vanlig sulky den här 
gången, säger Kenneth Haugstad.

8 M.T.Malkin, G. Wester 
– M.T.Malkin känns bra i jobben och jag tror att 
han ska vara bra i ordning till den här starten. 
Han är snabb ut och jag måste ladda framåt och 
se hur det utvecklar sig, men han går bra 
bakifrån också om jag känner för att backa ner i 
kön. Vi ska testa med greppskor bak nu och det 
tror jag ska passa honom bra. Det kan bli barfota 
fram men det bestämmer jag på tävlingsdagen. 
Jag kan inte alla motståndare men räknas med 
en bra insats, säger Göran Wester.

9 Mr Perfection, K. Oscarsson 
– Hästen har gått okej på sluter, han hade lite 
otur med ryggarna i senaste starten men kändes 
annars fin. Har ett bra smygläge nu, vi får smyga 
med och försöka hitta formen här. Han har en bit 
kvar till han är som allra bäst. Han kommer 
troligtvis inte ha några bakskor, han gick med 
skor senast, annars blir det skor fram, vanlig 
vagn och hans can’t see back-huvudlag, säger 
Kevin Oscarsson.

11 Jaques Noir, E. Adielsson 
– Han har haft en liten paus efter senaste 
starten men ända tränat på hela tiden. Men vi 
har ett litet dåligt utgångsläge nu. Eventuellt kan 
det vara så att vi provar att köra Jaques Noir 
barfota runt om för första gången nu, säger Timo 
Nurmos.

12 Obi Degato, B. Goop 
– Har ett tråkigt spår och fick ett tufft lopp 
senast på Årjäng men han blir bättre och bättre 
för varje lopp han får i sig. Han får väl smyga 
med här nu så får vi hoppas att han får med sig 
några pengar. Vi fortsätter med skor på och 
förmodligen vanlig vagn också, säger Anton 
Sverre i stallet.

3 Make More Cider, J. Untersteiner 
– Make More Cider är i grund och botten är en 
bra häst. Hon gör dock comeback efter vila och 
fick ett bra läge, men chansen är lite svår-
bedömd. Det är inte några ändringar planerade, 
säger Johan Untersteiner.

4 My Choice, J. Takter 
– My Choice var bättre än vad jag trodde vid 
segern i årsdebuten och hon såg riktigt taggad 
ut i ett jobb i fredags så det loppet har nog satt 
sig på rätt sätt. Hon brukar vara lat i träningen 
men brukar skärpa upp sig när det blir lopp 
och hon kan öppna bra om hon vill. Jag tror 
nog att Johnny Takter passar bra på henne 
och hon kan putsa tiden från senast och vi kör 
med exakt samma utrustning och balans den 
här gången. Jag känner mig inte slagen på 
förhand, säger Nils Inge Persson.

5 Rejah, F Persson 
– Hon har också varit ganska så duktig här i 
träning tycker jag. Hon har däremot lite svårt för 
att vinna lopp men hon är oftast med där framme 
och placerar sig och är nyttig på så sätt. Rejah 
kommer att tävla lite lättare i skorna den här 
gången men jag vågar inte köra barfota med 
henne då hon inte har hovar för det, säger 
Fredrik Persson.

10 Greta Silas, S. Söderkvist 
– Greta Silas har tränat jättebra under veckan så 
allt ser mycket bra ut inför det här loppet. Hon 
kommer att gå som hon gjorde senast vad gäller 
utrustningen och balansen. Hon har ju ett 
bakspår så vi får hoppas på att det bli ett bra 
tempo där framme, då har Greta Silas en bra 
spurt att komma med till slut, säger tränaren 
Fredrik Persson.

12 Timotejs Godis, C J Jepson 
– Timotejs Godis gör årsdebut den här gången 
och hon har tränat på rätt så okej här under 
våren men har ju fått ett tråkigt utgångsläge. 
Hon kommer nog att få ett snällt lopp den här 
gången och så hoppas vi på att hon kommer att 
tjäna fina pengar i första hand, säger Anton 
Sverre i stallet.

13 Googla In, P. Untersteiner 
– Hon är lite bättre än vad resultatraden visar, 
men har ett svårt utgångsläge nu. Det blir 
samma balans som i den senaste starten, säger 
Johan Untersteiner.

15 Lutecia, A. Eklundh 
– Lutecia känns fortsatt fin i träningsjobben och 
jag har inget att klaga på. Om hon har fina hovar 
nog så blir det barfota bak även den här gången. 
Annars blir det samma utrustning som vanligt 
som hon alltid har gått med, berättar Sofia 
Aronsson.

2 Thelma de Glatigne, Ö. Kihlström 
– Det känns bra, det får man verkligen säga. 
Det verkar vara bra form på kusken också. 
Hästen är jättefin i jobb och kommer att 
fortsätta gå barfota även här. Jag har inte 
kollat speciellt mycket på motståndet, men jag 
vet att det är ungefär samma gäng som hot 
mött tidigare och att hon har ett bra spår. Det 
är lätt att vara positiv med henne, det lovas 
ingen seger men hon gör säkert ett bra lopp, 
säger Anna-Karin Rundqvist.

3 Bella on Tour, M A Djuse 
– Det verkar bra med henne. Förväntningarna på 
loppet är lite högre än vad de var sist i alla fall. 
Det var inte jättebra bana för henne där, det var 
det nog inte för många hästar. Det kanske var 
gott att få ett lite mer tungsprunget lopp, hon 
kanske tar det bra i kroppen. Jag är alltid nöjd 
om de tar pengar, men bland de fyra kanske hon 
kan få. Det blir barfota och jänkarvagn och 
norsk, men det är inget nytt, säger Amanda 
Löfqvist.

4 Alvena Uni, K. Widell 
– Hon har gått bra för grabben i de senaste 
starterna och jag vill ju tro att det blir en växel till 
med Kaj i sulkyn på onsdag. Hon har blivit allt 
snabbare från start och jag tycker att hon har 
gjort sina bästa lopp på medeldistans. Hon har 
fått gå backträning den här vintern och det ska 
göra henne starkare. Mina förhoppningar är att 
hon ska kunna gå en 1.12-tid på medeldistans 
den här säsongen. Alvena Uni vinner sällan men 
en fin slant hoppas jag det ska bli. Vi kör barfota 
runt om även den här gången, säger Mikael 
Cedergren.

6 Ma Running, O J Andersson 
– Hon årsdebuterar nu och är inte så hårt 
vässad inför det här loppet och kan Ma Running 
vara trea eller fyra är vi fullt nöjda. Det blir 
barfota runt om samt en jänkarvagn, säger 
Jörgen Westholm.

8 Sheilah Laday, P G Norman 
– Sheilah Laday hamnade snett på det senast 
och fick dödens, det är bara att glömma det 
loppet. Men allt verkar normalt med henne i alla 
fall. Det är dåligt läge den här gången, så vi får 
ligga lågt och hoppas på att hon gör ett bra lopp 
och tjänar någon fin slant, säger Peter G.

11 El Fitzgerald, J. Kontio 
– Fick ett tufft lopp sist i dödens. Både jag och 
kusken var nöjda med henne och tyckte att hon 
var fin. Nu hoppas vi att hon får en annan resa 
än dödens, hon har startat sex gånger hos oss 
och gått i dödens fem av dessa. Hon har känts 
fin efteråt i alla fall, vi kör förmodligen barfota 
och jänkarvagn, säger Timo Nurmos.

1 Cash, S. Granlund 
–Känns bra och har varit fortsatt pigg och glad 
sedan senaste starten. Jag hoppas på det bästa 
men jag tror att han trivs i loppet, det är inga 
konstigheter. Han går med skor och har samma 
utrustning som vanligt, säger Tina Wikström.

2 Dolorosa Am, K. Lindberg 
– Hade bara gått tung träning inför comebacken 
och jag var överraskad över att han kunde vinna. 
Han ska inte vara sämre med ett lopp i kroppen. 
Galoppen näst senast berodde på att han inte 
var riktigt fräsch. Han kan se rullig ut ibland men 
han vill trava och det är inget man ska ta så hårt 
på. Läget är bra men han är väl bara medelsnabb 
från start. Han är mest van att tävla över 
2 140 meter så distansen passar honom bra, lite 
optimist måste jag vara, säger Elina Jernberg.

3 Rise Again, C J Jepson 
– Han känns bra så det ska vara fortsatt okej 
form. Först och främst ska vi få honom att sköta 
sig bakom bilen, han har väl inte öppnat så bra 
i någon bilstart för oss ännu. Det borde vara en 
häst som kan öppna men han måste vara 
i balans. Normalt sett är han en lugn och trygg 
häst. Han kommer att gå barfota, det är möjligt 
att det blir en jänkarvagn men det beslut 
kommer att tas på onsdag, säger David Persson.

4 Towbar, M J Andersson 
– Vi har stora förhoppningar på onsdag. Han 
är snabb iväg från bilen så jag tror att han tar 
spets, jag tror att kusken kommer köra honom 
där, men sen får vi se om det är någon som 
jävlas allt för mycket. Det enda som talar emot 
är att vi bara har tränat tungt hela vintern och 
inte gått några snabbjobb. Senaste starten 
blev det 2 600 meter vilket egentligen är lite 
långt, han blev lite stum, men han borde ha 
gått framåt med loppet, säger Johan Rahmn.

7 Majors Corona, J. Gustafsson 
– Det verkar bra och hon är i form tror vi. Vi har 
det sämsta spåret så vi får åka med och hoppas 
på det bästa vad gäller placering. Det visste vi 
när vi anmälde men hon behövde komma ut och 
det fanns inga andra lopp som passade. Hon 
verkar bra, vi åker med så får vi se hur långt det 
räcker. Hon kommer att gå som vanligt vad gäller 
utrustning, säger Janette Gustafsson.

9 Lady Haythrow, P. Untersteiner 
– Tränar bra men hon har varit en besvikelse i de 
senaste loppen och det gör att jag vill ligga lite 
lågt. Hon är långsam ut och hamnar alltid bland 
de sista, av den anledningen kan jag inte vara 
besviken över spåret. Det såg väl inte ut att vara 
så tufft emot, men jag törs inte tro på seger-
chans förrän hon visar bättring. Det kan bli 
barfota runt om, säger Johnny Johansson.

 WTIDSRANKEN: 14,3: 11 Jaques Noir.  
14,6: 9 Mr Perfection. 14,7: 7 Sugar Daddy. 15,0: 
4 Carpenter On Tor. 15,1: 1 Quebec CD, 12 Obi Degato.

 WTIDSRANKEN:  15,2: 15 Lutecia.  
15,9: 4 My Choice, 9 Made in Sweden, 13 Googla In.  
16,1: 10 Greta Silas.

 WTIDSRANKEN: 14,1: 11 El Fitzgerald.  
14,3: 1 Una Blessed, 7 Drizzle CC. 14,5: 2 Thelma de 
Glatigne. 14,7: 5 Guinea Boko, 8 Sheilah Laday.

 WTIDSRANKEN: 15,4: 9 Lady Haythrow.  
15,7: 6 Baron Etolie, 7 Majors Corona. 15,9: 10 Herakles. 
16,0: 11 High Colours. 16,1: 2 Dolorosa Am.
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Tillsammans.


