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 V86-5 2 140 meter, volt

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH10HCanHLane stod för ett bra tävlingsår 

i fjol och ska vara väl förberedd inför sin 
årsdebut. Johan Untersteiners sexåring 
står sig bra motståndsmässigt och ekipa-
get har god möjlighet att hitta en fin 
position från springspåret. Jag tror att vi 
hittar vinnaren på tilläggsvolten trots hela 
40 meters tillägg.
UTMANAREN

HH9HStudHMuffinHhar bra form, har styrkan 
för att göra mycket i loppet själv och stod 
för en vass avslutning vid vinsten senast. 
Viss galopprisk men är en tidig utmanare 
om han går felfritt.
BORTGLØMD

HH8HFerryHBoko är inne i en rejäl formtopp 
för tillfället och har styrka för att utmana 
om segern.
SNACKISEN

 HOvanlig proposition på loppet då tilläggs-
hästarna står hela 40 meter bakom 
hästarna på startvolten. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HAl’sHMintoo och 3HHashtagHOne gör 
upp. Fördel 1HAl’sHMintoo, och då hästen 
hade krafter kvar vid vinsten senast blir jag 
inte förvånad om kusken väljer att försvara 
positionen. 

V86-6 2 140 meter, volt

MIN VINNARE
HH7HSamoHDifferentHDayHhar tjänat mest i 

fältet och ska vara väl förberedd i sin 
Sverigedebut. Frode Hamre har höga 
tankar om hästen och känslan är att vi 
kommer att få se en toppinsats direkt. 
FAVORITEN

HH8HNightHRhymeHär en av två startande 
Redén-hästar. Har ett lopp i kroppen och 
nu åker framskorna av. Troligtvis får vi se 
en något förbättrad insats den här gången 
men han är bara en av flera.
UTMANAREN

HH6HZephyrHKronosHstår högt i kurs hos 
Stall Redén och kan vara något alldeles 
extra. Är stänkrädd och galopprisk finns.
BORTGLØMD

HH4HFlightHDynamicsHsätter inte nosen först 
så ofta men är en av få i loppet som har 
bevisad form. Noterbart är också att 
Stefan Melander lutar åt att det kan vara 
hans bästa chans av sina tre hästar 
i loppet.
SNACKISEN

 HHela loppet i sig är en gissningslek då tre 
av hästarna gör sin första start i Sverige.  
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HLennartHSjöhammarHtar ledningen och 
släpper till den som är först fram, troligtvis 
3HManuzioHHanover. 

V86-7 2 640 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH4HMisterHNiky är stark och har ett snyggt 

facit av fyra vinster utav sex över lång 
distans. I ledningen ser det ännu bättre ut 
då valacken har segrat i hela sju utav de 
åtta starter han tävlats i positionen. Här 
finns det chans att Mister Niky får överta 
ledningen och blir då svårslagen.
UTMANAREN

HH2HWhippedHEggs var det positiva  
tongångar kring i senaste starten på V75. 
Här fick han ett bra läge att utmana om 
segern ifrån. 
BORTGLØMD

HH8HIlHBoscaioloHhar styrka och fart för att 
vara först över mållinjen.  
SNACKISEN

HH4HMisterHNikyHgör årsdebut och har inte 
startat sedan förra sommaren, men Björn 
Goops häst brukar prestera bra efter 
uppehåll.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH3HDynamiteHLife tar ledningen initialt 
men sedan är det klurigare. Mest angelä-
gen vinner dock ledningen på Åby, och jag 
tror att Carl Johan Jepson kör offensivt för 
att överta med 4HMisterHNiky. 

V86-8 2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH11HMarvelous har varit ute mot tuff 

konkurrens på V75 och möter betydligt 
beskedligare motstånd nu. Har fungerat 
bra bakifrån tidigare och har vunnit två av 
fem segrar från bakre leden. 
UTMANAREN

HH7HLadyHYoulineHvann säkert senast på 
starkt vis och är mycket nära toppformen.
BORTGLØMD

HH8HHungarianHHotwax har ett tråkigt spår 
men en desto vassare speed. Har tagit tre 
av sina fyra vinster med Kaj Widell i sul-
kyn. Tre procent är ett hett fynd.
SNACKISEN

 H 4HHerreraHBokoHär noterbart Jorma 
Kontios val av uppsittning före favoriten 
11HMarvelous.
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH1HGreyhoundHBokoHkan öppna ganska 
bra vid laddning men senast blev det 
startgalopp och frågan är hur mycket man 
vågar ladda för att försvara innerspåret. 
Jim Oscarssons båda hästar i loppet är 
mycket startsnabba. 3HAnddontsayitsoverH
är troligtvis allra kvickast men släpper till 
stallkamraten 2HAndthedanceisover.

JULIAS RANKNING V86-PROCENT
H10HCanHLane/JohanHUntersteinerH 33
H 9H StudHMuffin/FlemmingHJensenH 28
	 8	 Ferry	Boko/Christoffer	Eriksson	 11
	 5	 Quattro	Töll/Thomas	Uhrberg	 21
 1 Al’s Mintoo/Giuseppe Lubrano 3
	 3 Hashtag One/André Eklundh 1
 6 Imperator/Rickard Svanstedt 1 
 2 Ståhlebos King/Håkan K Persson 0
 4 Alvena Vagaboy/Mikael J Andersson 2
 7 Carlos Milo/Kim Eriksson 1

JULIAS RANKNING V86-PROCENT
	 7	 Samo	Different	Day/Ulf	Ohlsson	 12
 8	 Night	Rhythm/Örjan	Kihlström	 39
	 6	 Zephyr	Kronos/Daniel	Redén	 14
	 5	 Im	Your	Captain/Stefan	Melander	 15
	 4	 Flight	Dynamics/Per	Lennartsson	 5	
	 3	 Manuzio	Hanover/Rikard	N	Skoglund	 3 
  2 Armagnac/Björn Goop 9
 1 Lennart Sjöhammar/Erik Adielsson 2

JULIAS RANKNING V86-PROCENT
H 4H MisterHNiky/CarlHJohanHJepsonH 57
H 2H WhippedHEggs/RobertHBerghH 21
	 8		Il	Boscaiolo/Adrian	Kolgjini	 5
	 5	 Pane	Vino/Christoffer	Eriksson 5
	 9	 Vanyar	Pil/Conrad	Lugauer	 7
10 Panther Face/Stefan Söderkvist 2 
 1 Xanthis Coktail/Kim Eriksson 1
 3 Dynamit Life/Håkan B Johansson 1
 6  Devs Dragon/Fredrik Persson 1
 7 Four Strong Winds/Thomas Uhrberg 1
11 Ibra Sånna/Peter Untersteiner 1
12 Sputnik/Bo Falsig 0

JULIAS RANKNING V86-PROCENT
H11HMarvelous/ÖrjanHKihlströmH 29
	 7H LadyHYouline/ClaesHSjöströmH 13
H 4H HerreraHBoko/JormaHKontioH 18
H 1HHGreyhoundHBoko/BjörnHGoopH 13
	 8		Hungarian	Hotwax/Kaj	Widell	 3
10	L’amour	Bonanza/Per	Lennartsson	 10
	 2	 Andthedanceisover/Jim	Oscarsson	 2
	 6		I’ll	Fixit/Erik	Adielsson	 3
 3  Anddontsayitsover/Kevin Oscarsson 2
 5 Garmin B.J./Erik Lindgren 2
 9  Moolger/Torbjörn Jansson 0
12 Mellby Fantom/Ulf Ohlsson 4

MILJONSKRÆLL KAN AVSLUTA OMG˚NGEN

O LIVE-BEVAKNING P˚ EXPRESSEN.SE/TRAV MED START 19.30.
1 Xanthis Coktail, K. Eriksson 
– Han galopperade när kusken fick dra ihop 
honom senast för att flytta ut honom till attack 
och det fanns krafter sparade. Hästen är i bra 
form för dagen och gynnad av den långa 
distansen, men han kan inte hålla upp ledningen 
från innerspåret. Men skulle det lösa sig kan han 
nog vara en outsider. Han kommer att gå med 
skor bak den här gången och det är hans 
vanligaste balans, säger Claes Svensson.

4 Mister Niky, C J Jepson 
– Han har tränat på riktigt bra på sistone, 
särskilt i ett jobb förra veckan. Han kommer 
väl förberedd som de flesta är nu när de gör 
årsdebut. Det kanske saknas lite tempo i 
honom men jag tycker att Mister Niky är så 
pass bra i grund och botten för sin klass att 
han borde kunna duga hyfsat ändå direkt 
i comebacken. Distansen är nomalt sett en 
fördel för Mister Niky så det känns som att han 
kommer att göra en bra insats på onsdag, 
säger Anton Sverre i stallet.

6 Devs Dragon, F. Persson 
– Devs Dragon trampade snett senast så han 
kommer tillbaka efter lite vila här nu. Vi ligger 
lite lågt med chanserna på honom, han har 
tränat bra men kommer nog att behöva lite lopp i 
kroppen innan han är på topp. Han får smyga 
med, säger Fredrik Persson.

9 Vanyar Pil, C. Lugauer 
– Han löper jämnt och säkert. Spåret behöver 
inte vara så tokigt, det är större chans att han 
håller sig lugn i ryggar och det är viktigt över 
lång distans. Jag är osäker på om han kan gå 
barfota runt om, vi får avvakta till närmare start 
med den biten. Om det stämmer i loppet är jag 
inne på att han kan vara med i platsstriden, 
säger Markus Waldmüller i stallet.

10 Panther Face, S. Söderkvist 
– Panther Face var klart positiv senast med 
tanke på att han hade varit ifrån innan det 
loppet. Panther Face gick med järnskor då men 
den här gången blir det barfota runt om. Han 
brukar gå med ett helstängt huvudlag men med 
tanke på att det är lång distans kör vi med ett 
open eye den här gången. Distansen ska normalt 
sett inte vara någon nackdel. Han gick bra den 
här årstiden i fjol och med tanke på uppåtformen 
kanske han kan vara en outsider, säger Admir 
Zukanovic.

12 Sputnik, B. Falsig 
– Han jagar främst pengar i det här loppet. 
Hästen känns bra men han kan behöva något 
lopp i kroppen till innan han är som bäst. Det blir 
troligen barfota runt om och helstängt huvudlag 
som vanligt, säger Linnéa Falk.

1 Greyhound Boko, B. Goop 
– Han felade direkt bakom bilen senast utan 
någon bra förklaring egentligen och har sett bra 
ut efteråt. Känslan är väl att han inte är så pass 
att han kan hålla innerspåret så att han kan 
hålla ledningen men han borde ända kunna få en 
bra position och ser i alla fall fortsatt bra ut 
hemma. Får Greyhound Boko ett fint lopp så kan 
han säkert skjuta till och vara bland de tre, säger 
Anton Sverre i stallet.

2 Andthedanceisover, J. Oscarsson 
– Han gick riktig bra förra gången och hade 
riktigt vassa sista 800 meter. Han känns riktigt 
på gång och börjar komma upp i toppform, han 
är den av våra två i loppet som jag tycker ska 
räknas. Det blir barfota och bike, säger Kevin 
Oscarsson.

3 Anddontsayitsover, K Oscarsson 
– Hästen var okej sist tycker jag och har varit 
okej nu de sista två starterna och har ryckt upp 
sig lite. Det var lite billigare då än vad det är nu 
så han kommer att behöva rycka upp sig ett par 
snäpp om han ska duga den här gången. Han 
kommer att ha kvar sin vanliga vagn också, även 
om vi har bra spår så får vi ligga lite lågt med 
honom, säger Kevin Oscarsson.

5 Garmin B.J., E. Lindegren 
– Han var bra näst senast men jag tycker inte 
det var samma tryck i honom senast. Det kan ha 
berott på att blev lite långt mellan starterna och 
det är bättre intervall den här gången. Ett 
framspår är också bra, men han är ojämnt 
startsnabb ska tilläggas. Det blir barfota runt om 
den här gången. Det krävdes många poäng för 
att komma med, men jag tycker vi ska ha 
platschans åtminstone, säger Erik Lindegren.

8 Hungarian Hotwax, K. Widell 
– Han fick dra tåget i tredjespår sista 600 
senast och det blev lite för mycket, han var väl 
okej ändå. Han kunde inte öppna med skor 
senast och kan kanske provar med tåskor den 
här gången. Men läget är för dåligt för att jag ska 
tro på någon vinstchans, Hungarian Hotwax får 
smyga med och hoppas på en vettig slant, säger 
Thomas Lönn.

11 Marvelous, Ö. Kihlström 
– Han satt fast senast i finalerna, men allt 
verkar fint och normalt efter den starten. Vi 
kommer att fortsätta med samma utrustning 
och balans som senast, säger Timo Nurmos.

12 Mellby Fantom, U Ohlsson 
– Mellby Fantom har bra form och fortsätter att 
träna bra efter vinsten senast. Han har för dåligt 
läge den här gången för att komma in i matchen 
och kommer att tävla med skor, säger Reijo 
Liljendahl.

2 Armagnac, B. Goop 
– Var lite sämre på Färjestad senast när han 
startade och har tränat på lite efter det och ser 
mycket bättre ut i jobben nu. Jag förväntar mig 
att Armagnac gör en bättre prestation än senast 
men jag tror att han möter för bra hästar. Han 
kan säkert vara trea eller fyra ändå om han får 
ett fint lopp, säger Anton Sverre i stallet.

3 Manuzio Hanover, R N Skoglund 
– Manuzio Hanover är ingen tokig häst men han 
ska starta igång och vi ligger lågt så här i årsde-
buten. Går med skor och öppet huvudlag, säger 
Stefan Melander.

4 Flight Dynamics, P. Lennartsson 
– Jag tycker att Flight Dynamics gick ett 
kanonlopp senast. Han har utvecklats och jag 
tror att han kommer att få ett ganska bra år. 
Visserligen har han bara vunnit ett lopp i sitt liv 
men han har gått mot ganska tufft motstånd hela 
tiden. Han ska springa utan framskor igen och 
eftersom han har startat flera gånger och har 
formen är det nästan honom jag tror mest på av 
mina i loppet. Barfota fram, men huvudlaget är 
inte bestämt ännu, säger Stefan Melander.

5 Im Your Captain, S. Melander 
– Har tränat precis likadant som Evaluate hade 
gjort men nu var ju Evaluate extrem. Im Your 
Captain är mycket, mycket svårbedömd. Han var 
jättefin när han kom i vintras och känns jättefin i 
träningen, men jag har jättesvårt att bedöma hur 
långt han kommer att räcka så här i första 
starten. Att det är 2 100 meter för första gången 
är också svårbedömt. Vi får helt enkelt ta det här 
loppet som ett test. Troligen öppet huvudlag och 
det kan även bli barfota, säger Stefan Melander.

6 Zephyr Kronos, D. Redén 
– Besitter väldigt hög kapacitet men det har tagit 
tid att få honom att fungera i träning. Han har 
varit svår i USA och galopperat en del. Den här 
gången är sättet han fungerar på viktigare än 
resultatet, säger Pär Pergenius i stallet.

7 Samo Different Day, U. Ohlsson 
– Han gör en spännande start i Skandinavien, 
han har ju bra meriter i USA. Han har tränat på 
Kolgjinis banor över vintern och har tränat bra. 
Hästen är väl förberedd men behöver kanske 
något lopp i kroppen. Han kommer att få ett 
snällt lopp med skor på och öppet huvudlag, 
säger Frode Hamre.

8 Night Rhythm, Ö. KIhlström 
– Har gjort en start för oss och vi var nöjda då. 
Var lite tung ska tilläggas så vi tar av framskorna 
till den här starten. Hästen tränar bra och vi tror 
att han kommer att göra ett bra lopp. Det är dock 
ovana förutsättningar med voltstart och tillägg, 
säger Pär Pergenius i stallet.

2 Ståhlebos Kiing, H K Persson 
– Ståhlebos King är på väg uppåt i form, men 
den här uppgiften är tuff. Det är många bra 
hästar som står på 40 meters tillägg. Jag tror att 
han kan tjäna en bra peng och tanken är att det 
ska bli barfota runt om, säger Håkan K Persson.

6 Imperator, R. Svanstedt 
– Jag har lagt om träningen på Imperator. Han 
har gått ridträning och bara i galopp så det blir 
ett litet test. Det är ju en bra häst i grunden och 
skulle han tända av träningsupplägget till så 
kanske han kan dyka upp långt framme. 
Voltstart ska inte vara något bekymmer och 
tanken är att köra med samma balans som 
senast, säger Mimmi Elfstrand.

8 Ferry Boko, C. Eriksson 
– Han hängde på ganska bra sist mot övermak-
ten, nu går han ned i lite mer normal klass. Han 
är streckvärd om man tar med några stycken 
tycker jag, det är bra form på honom. Det blir 
inga ändringar sedan senaste starten, säger Ola 
Samuelsson.

9 Stud Muffin, F. Jensen 
– Jag var jättenöjd med honom senast och 
formen ska vara lika bra till den här starten. Vi 
hamnar väl långt bak, men han klarar av att göra 
lite jobb. Jag tycker att Stud Muffin ska ha bra 
chans att vara bland de tre första och ändrar 
inget, säger Flemming.

10 Can Lane, J. Untersteiner 
– Can Lane gjorde det väldigt bra under 
fjolåret och har fått en träningsperiod. Han 
känns fin i jobben och jag tycker att han ska 
räknas direkt. Han borde gå iväg felfritt från 
det här läget och går han bara iväg kan han 
öppna bra, säger Johan Untersteiner.

 WTIDSRANKEN: 14,4: 2 Whipped Eggs.  
14,7: 8 Il Boscaiolo. 15,1: 5 Pane Vino. 15,2: 1 Xanthis 
Coktail. 15,4: 3 Dynamit Life.

 WTIDSRANKEN: 13,9: 12 Mellby Fantom.  
14,2: 11 Marvelous. 14,5: 4 Herrera Boko. 14,8: 
10 Hungarian Hotwax. 15,1: 9 Moolger. 15,2: 5 Garmin BJ.

 WTIDSRANKEN: 14,5: 4 Flight Dynamics.  
15,1: 8 Night Rythm. 16,1: 2 Armagnac. 16,4: 1 Lennart 
Sjöhammar.

 WTIDSRANKEN: 14,0: 8 Ferry Boko. 14,5: 9 Stud 
Muffin. 14,8: 4 Alvena Vagaboy. 15,0: 5 Quattro Töll.  
15,6: 3 Hashtag One, 6 Imperator. 15,7: 7 Carlos Milo.
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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.

•JULIAH
BJÖRK-
LUNDSHV86
• Andelar per 
system: 25. 
• Andelspris: 
267 kronor.

•JULIAH
BJÖRK-
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CHANS
• Andelar per 
system: 25. 
• Andelspris: 
179 kronor.

•V86HH
EXPRESSENH
&HUNTER-H
STEINERS
• Andelar per 
system: 25. 
• Andelspris: 
50 kronor.
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