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• JÆGERSRO OCH SOLVALLA P˚ ONSDAG

V86-1

2 640 meter, auto

S˚ KØRS LOPPET
H2
H TropiRANKNING
cana Ås är 3 Panamera
rask
8 Quiz Töll
normalt
5 That’s Art
sett, men
6 Vis Dell’Olmo
4 Ironman Pellini
släpper
1 Inertial
kanske
2 Tropicana Ås
över
9 New Lexington
distansen?
10 Harmon Boko
3 Pana7 Bastian T.
mera har
då chans
att överta som jag ser det.
Även 5 That’s Art kommer
att laddas. 8 Quiz Töll är
stark till slut, vill ha tempo.

TRÆNARKOMMENTARERNA
1 Inertial, J. Untersteiner

3 Panamera, J. Sjunnesson 11%
– Panamera gick ett bra lopp
senast på Charlottenlund
och han är jämn och säker.
Han gillar distansen och är
lite tuffare än Inertial och
ska därmed ha vinstchans
anser jag. Han kommer att
tävla barfota fram och vanlig
vagn, säger Ola Karlsson.

4 Ironman Pellini, S. Dyhrberg 2%
– Han gjorde det bra i ett tufft
gäng senast och han går bra
mest varje gång. Men man
måste köra på chans med
honom och det är samma visa
nu. Jag hoppas komma ner till
sargen och smyga och han kan
öppna om man prickar starten
med honom, men kommer man
för snabbt upp till vingen
öppnar han sämre. Han kan
överraska om det stämmer
med resan och jag planerar
inga ändringar, säger Svend
Dyhrberg.

5%

– That’s Art är mycket bättre
än vad raden visar. Han var
senast ute i kval till Derbyt
men var blek och hade slem
i halsen. Han känns fin i jobben inför den här uppgiften,
säger Peter Untersteiner.

6 Vis Dell’Olmo, W. Paal

19%

– Hon är i rätt ås bra form,
som hon visade sent vid
segern. Det är första gången
över distansen men jag tror att
hon kommer att klara det bra.
Hon är stark och rejäl. Rätt
snabb ut så jag försöker hitta
position. Vi kommer inte att
ändra något till den här
starten, säger Wilhelm Paal.

7 Bastian T., A. Jacobsen

2 140 meter, auto

S˚ KØRS LOPPET

H3
H Ameri- RANKNING
can Dream 3 American Dr.
får gälla
5 Carlos Amore
som klar
2 Absurd
spetsfavorit 11 Ilaria Sidney
12 Mellby Glor.
och det är
1 Mellby Gin
ju det jag
6 Let’s Go T.
bygger
7 Vapour Trail
utgångstip- 10 Topover
set på.
4 Princess C.
7 Vapour
8 Lovely T.
9 Kruses Chip In
Trail är
inte heller
oäven men spåret försvårar.
5 Carlos Amore testas framåt
och kanske tar ”dödens”.

TRÆNARKOMMENTARERNA

3%

– Han fick inte chansen
senast och gick i mål med
krafter kvar och jag tycker att
formen är bättre än raden. Nu
är det inte lika hårt emot som
senast heller och det blir
barfota nu. Läget är bra, får
han rygg ledaren eller något
liknande kan han dyka upp
bland de tre första, säger Ola
Karlsson.

5 That’s Art, P. Untersteiner

V86-2

FREDRIK
EDHOLM

1%

– Bastian T. satt fast i Bertmarks Minneslopp på Derbydagen och såg fin ut, det var
ett fall framåt jämfört med
starten i Tingsryd gången före.
Han känns även fin i jobben
efter förra loppet och jag
räknar med bra form. Från det
här läget backar jag ner och
hoppas på tempo, då kan han
vara en outsider och blir det
dåligt tempo så kör vi om en
peng. Skor som vanligt, säger
Axel Jacobsen.

1 Mellby Gin, U. Ohlsson

21%

– Har ett bra spår och gör det
hyggligt mest varje gång.
Möter en del bra hästar som
det såg ut men ska väl inte
räknas bort helt om man tar
ett par på lappen. Men vi
behöver nog lite klaff. Jag
rankar henne trea, fyra
i loppet spontant, säger Örjan
Kihlström.

3 American Dream, H. Hal. 8%
– Gör bra lopp varje gång
och jag tycker att hon står
bra inne i loppet. Det blir
fortsatt barfota runt om och
det borde vara en hygglig
chans. Kan öppna rätt bra
från start om man laddar och
visst vore det bra med spets,
säger Veijo Heiskanen.

5 Carlos Amore, M. Djuse

58%

– Han är storvuxen och fått
den tid han behöver, det är
därför han kommit igång först
som fyraåring. Han har gjort
det bra varje gång och blir
bättre och bättre. Spår fem
passar bra då han visat att
han är startsnabb och jag tror
att han Carlos Amore hävda
sig bra här också, även om det
blir lite tuffare emot för varje
gång. Barfota bak och samma
huvudlag igen, säger Mattias
Djuse.

7 Vapour Trail, R. N Skog.

8 Lovely Tooma, O. J Anders.

– Han hade kunnat sluta lite
längre fram senast om det löst
sig bättre och jag tycker att
formen är bra på honom. Läget
är också bra, han fungerar fint
både från ledningen och
i dödens och jag tycker att det
är lite lättare emot den här
gången. Han går med samma
balans och utrustning och ska
ses som en outsider åtminstone, tycker Fredrik Persson.

3 Franklin Face, D. Kolgjini

6%

– Jag tycker att Franklin
Face är en V75-häst i grund
och botten och det känns
som att han är på rätt väg
efter halsbekymmer och
kastrering. Han gick ett
väldigt bra lopp näst senast
och reparerade en galopp på
bra sätt senast. Läget är bra
och jag tycker att vi har
funnit en bra uppgift för
honom. Jag förväntar mig att
det ska komma ett par segrar
snart. Inget ändras, säger
Lars I Nilsson.

5 Global Woodstock, P. Unter. 24%
– Global Woodstock hamnade
illa till senast men gick okej
även om han inte fick med sig
något. Han känns bra i jobben
och räcker bra i klassen, säger
Peter Untersteiner.

8 Tadpole, K. Oscarsson

0%

WWTIDSRANKEN: 14,2:
5 That’s Art. 14,3: 2 Tropicana Ås,
4 Ironman Pellini. 14,4: 3 Panamera.
14,5: Bastian T. 14,6: 6 Vis Dell’Olmo

WWTIDSRANKEN: 14,1:
2 Absurd. 14,5: 12 Mellby Glorious.
14,6: 3 American Dream. 15,3:
5 Carlos Amore. 15,4: 7 Vapour Trail.

9 Quick Vald, T. Uhrberg

10 Blackbird D.K., A. Zack

V86-4

3 140 meter, auto

S˚ KØRS LOPPET

H3
H Bag’s
RANKNING
Simoni är
8 U.R.Amazing
troligen
10 Findus M.
4 Vine Vision
snabbast
6 Djorkaeff Sisu
och det
7 Gullabo Däck.
låter som
att man vill 3 Bag’s Simoni
2 Tzatziki
prova där. 12
Västerbo H.
4 Vine
1 Bruiser P.
Vision vill 11 Vicoletto B.
gärna
9 Pecorino
5 Give Me Ten
överta och
lär prova.
8 U.R.Amazing duger gott
i klassen och blir inte lätt att
stå emot med rätt resa.

TRÆNARKOMMENTARERNA

2%

1%

1%

– Gjorde ett bra lopp i Danmark senast där han fick trava
i dödens de två sista varven.
Läget är bra då han får gå
i ryggar och även om det är
tuffare emot än senast hoppas
vi på fina pengar. Det blir skor,
säger Mikael Pilenberg.

1%

2 Neon Hagh, T. Zackrisson

– Han galopperade senast och
fungerade inte barfota runt om
Nu återgår vi till endast fram
och formen är det inga större
fel på. Bakspåret ser jag inte
som något stort minus och han
får ju ofta ledningen i och med
att han är startsnabb. Men
han har vunnit lopp bakifrån.
Jag tycker inte att han ska
räknas bort, säger Christoffer
Eriksson.

– Kommer att gå barfota runt
om igen troligen och det kan
bli en bra slant trots läget, det
är ingen dum häst för klassen.
Kanske inte helt borta om det
stämmer. Men klart vi måste
ha lite tur. Var sjuk näst senast
och gången efter var det
galopp. Men tränar bra så är
redo för en fin insats, säger
Thorsten Tietz.

10 Harmon Boko, M. Pilenb.

S˚ KØRS LOPPET

H3
H Frank- RANKNING
lin Face
3 Franklin Face
har läge för 11 Mamba
att komma 13 Arapaho G.
5 Global Wood.
till led9 Quick Vald
ningen
7 Livi Joy
tidigt och
6 Staro Jun.
har given
2 Neon Hagh
vinstchans 8 Tadpole
då. Chans- 12 Maple Hill’s E.
spikas.
10 Blackbird D.K.
1 Arthur Halbak
6 Staro
Junique är 4 Edgy Look
spetshotet.
11 Mamba hoppas på tempo
och bra ryggar. I striden då.

2%

– Jobbar på som vanligt
hemma men det är klart att det
kommer att bli svårt att vinna
med tanke på spåret och en
del bra emot. Vi kör som
tidigare och inget ändras,
säger Jevgeni Ivanov.

11 Ilaria Sidney, T. Tietz

2 140 meter, auto

– Han hade varit ifrån lite
innan förra loppet och gjorde
en bra insats med tanke på
den bakgrunden. Han kommer
att tävla med samma balans
och utrustning som senast och
kan nog göra en bra prestation. Men det behövs mycket
tur om man ska vinna från
spår åtta, han får ses som en
outsider om det klaffar, säger
Håkan K Persson.

– Vapour Trail var duktig vid
segern senast och formen
känns intakt. Kusken får
skicka iväg lite från start då
han kan öppna och att det är
längre distans nu än vid
vinsten ser jag inte som någon
nackdel, det är snarare
tvärtom. Jag känner mig inte
helt slagen och det blir barfota
och samma grejer som senast,
säger Sofia Aronsson.

T V˚
TROLIGA

JONAS
NOREEN

TRÆNARKOMMENTARERNA

3%

– Det är som det ska med
henne för dagen, hon gick rätt
bra senast efter en tuff
löpning. Höll bra får man säga
och likaså gången före. Hon
börjar komma igång och är väl
lite positiv för dagen. Det
kanske blir ett vagnbyte bara
som ändring. Jag vet inte alls
vad vi möter, säger Reijo
Liljedahl.

2 Absurd, Ö. Kihlström

V86-3
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19%

0%

2%

3 Bag’s Simoni, H. Halme

4%

– Han fick lite vila bara efter
förra loppet, han hade startat
på mycket. Jag är nöjd med
hästen och vi har ett bra läge.
Vi smyger med. Inget ändras,
säger Veronica Lundström.

– Bag’s Simoni har radat upp
fjärdeplatser och har inte haft
rätta flytet och inte de bästa
lägena. Formen är bra och
läget likaså. Men han är snabb
ut och grundtanken är att vi
ska köra i ledningen. Det är väl
distansen som är ny och kan
vara ett frågetecken, men jag
tycker att han borde kunna
vara bland de tre. Inga ändringar, säger Veijo Heiskanen.

7 Gullabo Däck Bling, A. Knut. 15%
– Han har gjort fyra starter
i vår regi och vunnit tre och
senast fanns det krafter kvar.
Han har alltid varit stark men
nu har vi fått lite speed
i honom också. Distansen
passar bra och vi åker med en
häst som står sig bra i klassen
och ändrar inget, säger Kent
Knutsson.

8 U.R.Amazing, T. Tietz.

11%

10 Findus M., U. Ohlsson

WWTIDSRANKEN: 13,8:
11 Mamba. 14,0: 6 Staro Junique,
13 Arapaho Ghostdance.
14,1: 12 Maple Hill’s Eto’o.

21%

– Han var bra senast och
tränar på som vanligt. Risken
är att vi kommer att hamna
sist och sedan kan det bli
långt fram. Men han är bra.
Balansen avgörs närmare
start men alla fungerar,
säger Thorsten Tietz.

9 Pecorino, C. J. Jepson

– Gick nytt rekord senast och
gör bra lopp hela tiden. Läget
är chansartat men har man
bara lite tur under vägen blir
jag inte förvånad om han dyker
upp bland de tre. Skor, säger
Bernardo Grasso i stallet.

3%

– Han är tacksam och går bra
på alla distanser och formen
går inte heller att klaga på. Jag
tänker inte ändra på något och
tycker att Djorkaeff Sisu har
gjort dig förtjänt av en vinst
snart, säger Svante Båth.

– Blackbird D.K. har haft en
del otur i loppen i Danmark
och bland annat suttit fast.
Men det är å andra sidan en
häst som man ska smyga med.
Formen är bra och med ett bra
lopp är jag ganska säker på att
hon springer en 1.14-tid. Hon
brukar tävla med skor och vi
ändrar inget, säger Ken Ecce.

11 Mamba, N. Lindblad

31%

– Vine Vision har gått bra hela
året, den enda gången jag inte
var riktigt nöjd var i Dam-SM
men då låg han på i dödens
och tröttnade efter 1.12,5
första varvet. Normalt sett
ligger han inte på så mycket
och distansen ser jag som en
fördel. Jag tror att han kommer att göra en bra insats på
onsdag. Det blir barfota runt
om och det vanliga vad det
gäller vagn och huvudlag,
säger Claes Sjöström.

6 Djorkaeff Sisu, K. Moberg

2 140 meter, auto

S˚ KØRS LOPPET

H4
H M.T.
RANKNING
Naomi är
7 Nanetta Hill
rejält
10 Vinci I.M.
startsnabb
4 M.T.Naomi
och solklar 3 Ivana Boko
2 Aronia
ledare
6 Velegance
normalt
5 Googla In
sett.
9 Miss Pastis
7 Nanetta
1 First Heartb.
Hill är tuff 8 Wine Lane
och körs
12 Maserati W.
11 Mission B.
säkert
framåt och
kommer att ställa en fråga.
Bra chans oavsett. 10 Vinci
I.M. kan bättre än senast.

TRÆNARKOMMENTARERNA

2 Tzatziki, T. Jansson

4 Vine Vision, C. Sjöström

V86-5

1%

– Jag tycker att han gör
hyggliga lopp varje gång och
han känns bra. Pecorino har
vunnit lopp över 2 640 meter.
Jag är lite spänd på honom
och tror att han kan dyka upp
bland de tre med rätt lopp.
Inga ändringar, säger Henrik
Larsson.

16%

– Han håller sin nyttiga form
och har ju varit med i många
tuffa lopp under året. Jag
tycker att han ska ha chans
att dyka upp bland de tre.
Barfota fram är tanken, säger
Thomas Lönn.
WWTIDSRANKEN: 14,8:
12 Västerbo Highscore. 15,0:
3 Bag’s Simoni, 6 Djorkaeff Sisu.
15,4: 1 Bruiser Pace, 4 Vine Vision.

3 Ivana Boko, M. Elias

4%

4 M.T.Naomi, M. Niklasson

– Hästen har bara gjort några
starter för mig men blir
starkare och starkare. Det är
en häst som är väldigt snabb
ut och det borde vara bra
spetschans, resten får kusken
bestämma. Hon såg inte den
som kom till slut senast och vi
byter till ett open eye-huvudlag denna gång. Sedan borde
hon även kunna tävla barfota
runt om. Det är hårdare emot
nu men bland de tre tycker jag
att hon ska kunna vara, säger
Sören Norberg.

5 Googla In, J. Untersteiner

4%

6 Velegance, P. Ingves

1%

– Efter två bra lopp var Googla
In lite sämre senast. Hon
känns som hon ska i jobben
efter senaste loppet och
Googla In är en typisk outsider.
Ev. Barfota runt om nu, säger
Johan Untersteiner.
– Velegance har det varit en
massa skavanker med efter
den senaste starten. Hon har
tränat bra och jag hoppas och
tror att formen är bra. Inför
den här starten har vi flyttat
henne från banan till gården,
säger Peter Untersteiner.

65%

– Hon blev skadad efter näst
senaste starten men kom
tillbaka på ett imponerande
sätt i Mantorp senast och är
fortfarande obesegrad för
oss och det är en häst vi
håller högt. Hon är bara
mediumsnabb från start men
hon kan göra en del jobb
själv och jag tror att Joakim
kommer att vara offensiv.
Borde ha gått framåt med det
förra loppet och i den klass
hon befinner sig i måste det
vara en bra chans igen. Inga
ändringar, säger Bernardo
Grasso i stallet.

10 Vinci I.M., P. Untersteiner

Segervan och bra för klassen.
Svårstoppad normalt i V86-5.

V86-6

2 140 meter, volt

S˚ KØRS LOPPET

H1
H Apple RANKNING
Rose har
10 Lady Nadine
spetssugen 3 Livi Memory
kusk och är 1 Apple Rose
5 Digital Class
snabb i
benen. Kan 4 Feel Speed
2 Digital Track
nog hålla
Miss Duffy
upp spåret. 11
6 Mariah’s Baby.
3 Livi
7 Barbouze L.
Memory
8 Elise Andover
felfri kan
12 Sugar Brodda
9 Kiss Me T.
säkert
utmana.
10 Lady Nadine är kapabel
och kommer från tjusig seger.
Inte lätt att stå emot...

TRÆNARKOMMENTARERNA

10%

– Ivana Boko hade nog slutat
långt framme utan galoppen
senast och formen är bra. I ett
sådant här lopp och med bra
läge tycker jag att hon ska räknas och det blir inga ändringar
jämfört med senast, säger
Marc Elias.

7 Nanetta Hill, J. Lövgren

7 NANETTA HILL

13%

– Vinci I.M. är en fin häst som
missgynnas av bakspår. Hon
är bra i grunden och ska
räknas trots spåret, säger
Peter Untersteiner.

11 Mission Beach, K. Ecce

0%

– Det är en häst som blir
bättre och bättre. Kanske lite
platschans om vi har lite tur på
vägen. Skor, säger Ken Ecce.

12 Maserati Woodland, W. P. 1%
– Jag är faktiskt inte så
besviken över läget. Jag är
inte så optimistisk gällande
segerchansen och ligger lite
lågt, vi vill undvika att vara
i tredje- och fjärdespår och kör
på chans. Det blir skor igen,
däremot ska vi prova jänkarvagn, säger Laura Myllymaa.
WWTIDSRANKEN: 14,0:
10 Vinci IM. 14,4: 5 Googla In.
14,5: 4 MT Naomi. 14,6: 3 Ivana
Boko. 14,8: 8 Wine Lane.

1 Apple Rose, M. J Andersson. 2%
– Apple Rose känns bara bra
och har fått tre lopp i kroppen.
Hon har haft dåliga lägen och
jag har medvetet sökt upp ett
stolopp och läget blev bästa
tänkbara då hon kan pipa iväg
bra från start. Nurmos hade
väl någon bra häst men jag
tror att vi har bra chans att
vara bland de tre främsta. Den
här gången blir det barfota
runt om, säger Emil Sandblom.

4 Feel Speed, E. Strandberg

1%

– Har verkligen bra form och
verkar utvecklas hela tiden.
Senast var vi väldigt nöjda,
hon var riktigt jäkla bra. Hon
har ett snävt spår men har gått
bra i volt, det brukar inte vara
några problem. Vi kanske
byter från helstängt till ett
norskt. Jag är nöjd med en
plats men hon är bra, säger
Bernt-Ove Johansson.

6 Mariah’s Baby K.V., U. Ohls. 2%
– Hon har helt okej form men
en del onödiga galopper. Volt
är väl inte hennes grej riktigt.
Svårt att räcka mot de bästa,
man hoppas främst på pengar.
Måste visa lite bättring i lopp
innan man kan tro på henne.
Inget ändras, säger Petri
Salmela.

8 Elise Andover, R. N Skoglund 1%
– Diffus form för dagen.
Smyger med här och hoppas
på en fin slant. Inga ändringar
är planerade, säger Jörgen
Westholm.

9 Kiss Me Tooma, O. J And.

1%

– Håller bra form och ska ha
lite chans att vara med bland
de tre om det klaffar på vägen.
Jobbar bra hemma och det blir
inget nytt. Vi får hoppas på ett
bra tempo där framme, menar
Jevgeni Ivanov.

10 Lady Nadine, J. Kontio

65%

– Hon var riktigt bra senast
och det är en stark och rejäl
travare i fortsatt bra form.
Det är ingen värmningsvinnare ska man veta, hon kan
se lite speciell ut innan lopp.
Allt talar för en bra insats
igen och jag vet inte vad hon
möter men hon duger bra
i klassen, säger Claes-Göran
Björkroth.

11 Miss Duffy, E. Adielsson

1%

– Miss Duffy är bättre än vad
raden säger och har smygform
för dagen. Erik Adielsson
körde henne senast och var
nöjd med henne då. Tror på en
bra insats igen, säger Peter
Untersteiner.

12 Sugar Brodda, K. Eriksson 0%
– Sugar Brodda har haft lite
bekymmer och gått okej i de
senaste starterna utan att
vara på topp och jag tror att
det fortfarande fattas lite till
hennes bästa kunnande. Och
med tanke på spåret den här
gången så ligger jag lågt
angående vinstchansen. Det
blir barfota fram och bike,
säger Sofia Aronsson.

WWTIDSRANKEN: 13,9:
11 Miss Duffy. 14,1: 9 Kiss Me
Tooma. 14,3: 2 Digital Track,
5 Digital Class, 6 Mariah’s Baby KV.

