Solvalla/Bergsåker 11.1.2017
Keskiviikon T86-kierroksella on viime viikon
tapaan jackpot. Tällä kertaa täysosumille on
jaossa ekstraa komeasti 872 236 euroa.
TOTO86-1. Ranking:
A) 8 B) 1, 6, 3, 5, 7 C) 4, 2
Analyysi: Kierros käynnistyy osallistujamäärältään vajaalla, mutta silti varsin hyvätasoisella
lämminveriryhmällä. Huonoimmasta lähtöpaikasta huolimatta nousee perusmerkiksi huippukuntoa esittänyt 8 Digital Archive.
Todennäköisin menestyjä: 8 Digital Archive
palasi toissa kerralla Åby starttiin parin kuukauden tauolta ja voitti heti 2. ulkoa vahvalla
lopetuksella. Viim. 400m Robert Berghin ajokki
lopetti hienosti 10,4-kyytiä. Viikkoa myöhemmin ruunan esitys oli vielä pykälää parempi. Digital Archive joutui ravaamaan stayermatkalla
toista ilman vetoapua, mutta kamppaili siitäkin
väkivahvasti ja piti kovakuntoisen Even’s First
Boyn hallitusti kurissa. Juostava matka saisi olla
tänään jaksavalle menijälle pidempikin, mutta
huippukuntoisena se on joka tapauksessa vahvasti voitossa kiinni.
Yllättäjät: Kovin pieniin prosentteihin jääviä yllätyshakuja ei lähdöstä löydy, mutta jos suosikin haluaa varmistaa, on keulajuoksuun tähyävä 1 Sambucus P.R. ensimmäinen merkki.
Se kamppaili viimeksi Uumajan V75:ssä johtopaikalta rehdisti ykköseksi, vaikka joutui jääradalla avaamaan puolikkaan 09,5-kyytiä. Neljäs
perättäinen voitto ei ole missään tapauksessa
mahdottomuus, jos Digital Archive ei esim. pitkän kuljetuksen vuoksi olisi parhaimmillaan.
Muuta huomioitavaa: 6 Magnifik Brodde joutui Uumajassa suosikkina tyytymään kolmossijaan, mutta esitys oli toiselta ilman vetoapua
täysin moitteeton. Ruuna on yhä varottava.
3 Navaronne hallitsi Bergsåkerissa keulasta
suuremmin loistamatta. Se saattaa olla parin
voiton myötä ylipelattu, sillä vastus tiukkenee.

TOTO86-2. Ranking:
A) 8 B) 4, 7, 3, 1, 5 C) 9, 6, 2, 10

TOTO86-3. Ranking:
B) 12, 13, 6, 3, 7, 4, 8, 9 C) 11, 2, 1, 10, 5

TOTO86-4.Ranking:
A) 4, 3 B) 8, 2, 11, 5, 10, 7 C) 9, 12, 1, 6

Analyysi: Lyhyeen volttiin on uskaltautunut takamatkalle vain kaksi hevosta, eikä kummallakaan pitäisi olla saumoja kärkisijoille. Suosikki
8 Cash a Cheque Em on Björn Goopin ohjastuksessa jopa potentiaalinen varmaehdokas.

Analyysi: Kylmäveristen 2640m ryhmäajo on
haastava pelilähtö. Porukasta ei löydy mitään
varsinaisia voittokoneita ja eniten peliä keräävät osaavat ailahdella.

Analyysi: Tammalähdössä kovimmat vauhtivarat
omaa 8 Ursel Gio, joka häikäisi toiseksi viimeisessä Färjestadin startissaan hirmukirillä. Viimeksi esitys ei ollut kengät jalassa yhtä terävä,
joten rankingin ykköspaikan valtaa hienoon kuntoon kohonnut 4 Mellby Exotic.

Todennäköisin menestyjä: 8 Cash a Cheque
Em starttaa ainoana paalun takarivistä, mutta
lähtöpaikka ei ole tässä tapauksessa lainkaan
hassumpi. Kun ulkopuolella ei ole hevosta, nostaa Björn Goop ajokkinsa heti toiselle radalle ja
valjakko voi saada hyvät asemat kärjen tuntumasta. Ruuna joutui viimeksi taivaltamaan
toista ilman vetoapua, mutta piti vauhtinsa
mukavasti ja hävisi kakkossijan vain turpakarvan mitalla. Goop saattaa tuoda menoon vielä
pientä lisäterävyyttä, joten suosikki on loppukirissä vaikea torjuttava.
Kykyjä voittoon: 4 I’m Just a Sund on kovissa
ikäluokkalähdöissä tottunut kohtaamaan tätä
parempiakin hevosia. Marraskuisessa tauoltapaluussaan ruuna ravasi 3. sisällä ja jäi loppusuoralla hyvävoimaisena pussiin. Tuosta kilpailusta on aikaa jo pari kuukautta, mutta päivän
kuntoa enemmän huolettaa voltin nelosrata.
I’m Just a Sundilla ei ole urallaan ollut kertaakaan ns. vaikeaa lähtörataa voltissa, joten jää
nähtäväksi miten hevonen siitä suoriutuu.
Ylipelattu: 3 Like Lightning on ollut syksystä
saakka hyvässä tikissä. Viimeksi Halmstadin
V75-lähdössä se roikkui 2. sisältä asiallisesti totoon ja hävisi vain koville Hades Hålerydille ja
Hank von Hålerydille. Kuntonsa puolesta ruuna
riittäisi aivan kärkeen, mutta volttilähtö on sille
iso miinus. Like Lightning ei pääse tällä lähetystavalla läheskään yhtä hyvin liikkeelle kuin auton takaa ja voi laukatakin.
Yllättäjä: 7 Laura Roc jäi viime keskiviikkona
varsin hyvän oloisena pussiin. Alustavasti tammaa on pelattu vain pari prosenttia, joten kyseessä on potentiaalinen jättiyllättäjä.

Todennäköisin menestyjä: Rankingin täpäräksi ykköshevoseksi nostetaan 12 Blås Undan.
Se on tottunut kilpailemaan V75-tasolla tätä
tiukemmissa tehtävissä. Viimeksi Uumajassa
ruuna lähti 5. ulkoa kolmannelle runsas kierros
ennen maalia ja punnersi mukavasti neljänneksi. Färjestadin V75:ssä 10.12. Blås Undan oli
vahva kakkonen ja hävisi vain täpärästi Finnskog Fokukselle. Jos ruuna ei jää pahalta paikalta aivan toivottomiin asemiin, kiertää se
tässä seurassa lähelle.
Paras pelihevonen: 13 Lill Maria voittaa harvoin, mutta on kolmosrivin lähtöpaikaltakin
nyt mahdollinen yllättäjä. Tamma on esittänyt
viime aikoina hyvää virettä ja keskipitkä matka
sopii jaksavalle menijälle mainiosti. Viimeksi
Bergsåkerissa Lill Maria jäi sisäratajuoksun
päätteeksi loppusuoralla 2. ulos erittäin hyvävoimaisen oloisena pussiin.
Muuta huomioitavaa: 6 Sid Dox palasi toissa
kerralla Solvallaan sairastauolta ja riitti loistamatta neljänneksi. Valmentaja Mats Gällerstedt uskoi suojattinsa parantavan Uumajan
V75-lähtöön paljon, mutta vire jäi näkemättä,
sillä hevonen sortui laukalle jo ensimmäisessä
kaarteessa. Kyvyiltään Sid Dox on tähän porukkaan hyvä menijä ja kuuluu kupongille ensimmäisten joukossa. Varhaiset päälle 30 peliprosentit tuntuvat kuitenkin korkeilta, kun näyttöä
kunnosta ei ole.
3 Åstas Elin jaksoi Uumajassa 4. sisältä asiallisesti viidenneksi. Starttiväliä ennen tuota kisaa
oli reilu kuukausi, joten hieman terävöityessään voi tamma riittää jo kärkikahinoihin.

Todennäköisin menestyjä: 4 Mellby Exotic teki
hyviä juoksuja jo aiemmin syksyllä, mutta Solvallan voiton helppous kertoi vireen olevan nyt huipussaan. Loppukurvissa Örjan Kihlström vain
tarkkaili keulilla vastustajien edesottamuksia ja
ohjia löysättyään tamma irtosi vaivattoman oloisesti selvään voittoon. Varoja vaikutti jäävän runsain mitoin. Mellby Exotic starttaa nyt ensimmäistä kertaa lyhyellä matkalla, mutta kyseessä
on sen tuntuinen menijä, että monenlaiset vauhdinjaot ja juoksupaikat käyvät.
Parantaa tauon jälkeen: 3 Isola Sund aloitti reilun kolmen kuukauden paussilta heti V75-tasolla
Örebrossa. Esitys oli 5. sisältä asiallinen, joskin
hieman tasapaksu. Startin myötä otteet varmasti
terävöityvät, ja vaikka lähtönopeudesta ei ole
näyttöjä, on tuntuma sellainen että tamma pääsee liukkaasti matkaan.
Vaikeasti veikattavat: 8 Ursel Gio teki Färjestadin voitossaan huikean 09,1/800m kirin ja oli
murskaava. Solvallassa esitys ei ollut kuukauden
tauolta ja kengät jalassa läheskään samanlainen,
vaan tamma riitti 3. ulkoa vain kohtalaisesti neljänneksi. Björn Goopin paluu rattaille parantanee menoa, mutta suoritustasoa on silti vaikea
arvailla, eikä kasiradan paikka ainakaan helpota
tehtävää.
2 Optimum Dragonfly voitti toissa kerralla Färjestadissa johtopaikalta vaivatta. Pelikansa odotti
tammalta paljon myös viimeksi Bergsåkerissa ja
se lyötiin peräti 1,5-kertoimeen. Esitys oli kuitenkin 2. ulkoa erittäin vaisu, ja kun valmentaja
Svante Båth ei ole löytänyt hevosesta erityistä vikaa, on paha sanoa miten juoksu tänään maittaa.

TOTO86-5. Ranking:
A) 7 B) 4, 6, 1, 3, 5 C) 2, 8, 9

TOTO86-6. Ranking:
B) 4, 3, 8, 9, 7, 1, 2, 6 C) 5, 10

TOTO86-7. Ranking:
A) 1 B) 2, 10, 8, 3, 11, 7, 4 C) 9, 6, 5

TOTO86-8. Ranking:
A) 2, 3, 9 B) 4, 8, 7, 6, 5, 1, 10

Analyysi: Lämminveristen avoin ryhmä ajetaan
2640 metrillä. Matka suosii hienokuntoista 7
Narold Voxia ja se erottuu muusta porukasta selvästi edukseen.

Analyysi: Kuudes kohde on nelivuotiaiden
voltti, jossa muutamilla suosikeilla ei ole kovin
vahvaa näyttöä vireestään. Ideamerkkinä rankingin ykköseksi nostetaan suomalaisväriä, kun
kovakuntoinen 4 Arctic Lord vahvistuu tähän
starttiin Björn Goopilla.

Analyysi: Monelta muulta lähtöradalta olisi 1
Angel Rain tammaryhmään mahdollinen varmaehdokas, mutta sisäradan paikka aiheuttaa
kysymysmerkkejä.

Analyysi: T86-rivin päätöskohde ei ole tasoltaan
erityisen korkea ja pelaajien tehtävää hankaloittaa
suosikkien arvoituksellinen vire.

Todennäköisin menestyjä: 7 Narold Vox oli erittäin hyvä jo Gävlen stayermatkan voitossaan
marraskuussa. Seuraavalla kerralla Färjestadissa
se spurttasi pussista päästyään maalisuoraa vihaisesti ja hävisi vain huippukoville On Track Piratenille, Anna Mixille ja Nadal Brolinelle. Uumajan V75:ssä ruuna pelattiin jo selväksi suosikiksi
ja se hoiti homman 5. ulkoa 1200m kirillä varmaan tyyliin. Vastassa ei ole nytkään yhtään sellaista hevosta, jota Narold Vox ei pystyisi lyömään.
Haastajat: 4 Boys Going In ja 6 Poochai kamppailivat viimeksi Bergsåkerissa maalisuoralla tiukasti voitosta. Ensinmainittu piti niukasti pintansa, mutta suoritukset olivat kokolailla yhtä
hyviä. Molemmilla on tauon jälkeen nyt pari
starttia kropassaan ja nousukunnon jatkuessa
voi kaksikko tarjota Narold Voxille tiukan matsin.
1 Udo’s Oiler palasi pitkän Ranskan turneen jälkeen Solvallaan tauolta ja sai osakseen positiivisia ennakkokommentteja mm. lämmityksestä.
Itse startissa ruuna kuitenkin laukkasi kierros
juostuna, eikä jaksanut hänniltä 1200m kirillä lopulta viidettä sijaa ylemmäksi. Startti vei kuntoa
varmasti eteenpäin, sillä tallikommenttien mukaan hevonen on tuntunut treeneissä mainiolta.
Ravatessaan on Robert Berghin valmennettava
nyt ilman muuta vaarallinen.
Muuta huomioitavaa: 3 Beau Mec floppasi
Bergsåkerissa totaalisesti sammuttuaan keulasta päätöspuolikkaalla. Ori kärsi korkeista veriarvoista ja lihasongelmista, eikä ole valmentajan mukaan ehkä vielä parhaimmillaan.

Kiinnostavin pelihevonen: 4 Arctic Lord teki
vahvan juoksun Uudenmaan Upeimman finaalissa. Janne Korpi kierrätti valmennettavansa
1200 ennen maalia toiselle ilman vetoapua ja
urhean kamppailun päätteeksi ori hävisi johtaneelle Menthalle vain niukasti. Ori vaikuttaisi
nostaneen talven tullen tasoaan ja tänään siitä
tekee erityisen maistuvan pelikohteen Björn
Goopin hyppääminen rattaille.
Yllättäjä: 3 Defrag Am on on hieman ailahdellut, mutta viimeksi Örebrossa se tuli porukan
hänniltä maalisuoraa mukavasti. Sopivan säästöjuoksun saadessaan Jorma Kontion ajokki
pystyy spurttaamaan voittomatsiin.
Perusmerkit: 8 Han Herred on todennäköisesti
kyvyiltään lähdön paras, mutta viime Örebron
esitys ei aiheuttanut hurraahuutoja. Ori sai
keulassa rauhoittaa tahdin varsin maltilliseksi,
mutta antautui silti loppusuoralla totosijojen
ulkopuolelle. Otteissa pitää tapahtua kohennusta, mikäli takamatkalta mielii voittaa.
9 Global Touchdown kulki Bergsåkerissa 3. ulkoa päätöskilometrin aikaan 14,1 ja jaksoi asiallisesti kolmanneksi. Aavistuksen enemmänkin ruunalta ehkä odotettiin, mutta joka tapauksessa se vaikuttaa nyt nousukuntoiselta ja
kuuluu ajoissa kupongille.
7 Quamaro C.D. sai viimeksi johtaneen Mr Perfectionin takaa myöhään tilaa, eikä ehtinyt
kunnolla haastaa. Jos Kaj Widell onnistuu luotsaamaan ajokkinsa juoksuradalta taas hyviin
asemiin, on sijoitus kolmen joukossa lähellä.

Todennäköisin menestyjä: 1 Angel Rain on
tammalähdössä erittäin hyvin sarjassa sisällä ja
tuntuu kyvyiltäänkin porukan selvästi parhaalta. Halmstadin viime nollasijoituksen saa
unohtaa, sillä juoksu meni yliraskaaksi ja hännille taipuminen oli ymmärrettävää. Juoksemalla Angel Rain tuskin tämän illan vastustajille häviää, mutta ykkösradan paikka on verkkaiselle avaajalle suuri miinus. Lokakuussa
Åbyssä tamma laukkasikin vastaavalta paikalta
jo vähän ennen lähtölinjaa.
Yllättäjät: Angel Rainin prosentit saattavat kohota niin korkealle, että monta hyvävireistä hevosta jää liian pieniin lukemiin. Esim. 2 Alva
Garbon toissa startin hieno kiri Solvallassa vaikuttaa pelaajilta jo unohtuneen, sillä alustava
prosenttiosuus näyttää vain neljän lukemia.
10 Annabelle Dimanche ei ole voittanut aikoihin, mutta kunto on nyt sellainen että täysosuma tulee ennemmin tai myöhemmin. Mantorpin V75:ssä tamma oli takajoukoissa pitkään
pussissa ja tuli vapaalle päästyään maalisuoraa
juosten.
8 Digigirl I.H. jäänee täysin pelaamattomaksi,
mutta Uumajan V75:ssä hänniltä hyvin lopettanut tamma ei ole kaiken onnistuessa lainkaan
mahdoton menestyjä.
Ylipelatut: 3 All Time la Marc voitti Östersundissa tauon jälkeen melko arkisen lähdön. Todennäköisesti tamma startin myötä parantaa,
mutta porukkakin on nyt huomattavasti vaativampi. Ainakin alustava peliosuus All Time la
Marcilla on selvästi liian korkealla.
4 Kulani löi viimeksi paljon helpomman porukan johtopaikalta, eikä taida nyt riittää.

Todennäköisin menestyjä: Rankingin ykköspaikan
saa ”paremman puutteessa” 2 Scampi. Se on kyvyiltään lähdön ehdotonta kärkeä, mutta suoritukset ailahtelevat, eikä etenkään viime Solvallan
starttia pääse kehumaan. Ruuna kohosi 2. ulkoa
viim. takasuoran alussa kolmannelle, mutta oli lopussa erittäin vaisu ja tuli viim. 400m vain 22,2vauhtia. Hyvänä päivänään Scampi pystyy johtamaan startista maaliin, mutta kovin vahvasti siihen
ei uskalla nyt luottaa. arhaat pelihevoset: 3 Toronto Love aloitti uuden vuoden yllätysvoitolla
Örebrossa, kun se kiri 5. ulkoa viim. 800m 14,1vauhtia ja jyräsi hallitusti ohi suosikki Linus Wibbin.
Vaikka ruuna oli heti tauolta noinkin hyvä, ei pelikansa vaikuta hevoseen vielä suuremmin uskovan,
vaan se on alustavasti pelattu alle 10 prosentin lukemiin. Startti saattoi parantaa Toronto Loven virettä entisestään, minkä lisäksi tällä kertaa rattailla
nähdään vahvistuksena Ulf Ohlsson.
9 Duffman vaikuttaisi Toronto Loven tapaan jäävän liian pienelle huomiolle. Ruuna on tottunut kilpailemaan tätä kovemmissa porukoissa ja pienen
huoltotauon jälkeen taustavoimat uskovat hevosen pystyvän aiempaa parempaan.
Ylipelatut: 6 Quantum Outlook antoi Eskilstunan
kevyessä lähdössä johtopaikalta liian helposti periksi. Ruuna pystyy parempaan, muttei ole paljon
pelattuna nyt erityisen kiinnostava merkki.
4 Make It Quick ei ole vähään aikaan esittänyt
huippukuntoa. Viimeksi Solvallassa ruuna tuli hänniltä vapaata saatuaan loppusuoraa kelvollisesti,
muttei mitenkään häikäissyt.
5 Random Shot ei ole voittanut aikoihin ja palaa
nyt pitkältä tauolta. Oriilla on ajettu treeneissä
maltillisesti ja se vaatinee startteja noustakseen
menestysvireeseen.

