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2 Love Matters, Örjan Kihlström 
– Han känns jättefin och har gjort bra lopp 
hela året. Men han har inte fått någon riktig 
utdelning bara, han har mött riktigt bra hästar 
hela tiden och är härdad i tuffa gäng. Han fick 
ett kanonläge nu och uppgiften ser väldigt 
intressant ut för hans del, vi räknar med en bra 
insats och hyfsad chans. Kommer att tävla som 
han gjorde senast, meddelar Pär Pergenius. 

3 Order To Fly, Per Lennartsson 
– Hästen känns bra, han gör det bra varje gång. 
Han har lite svårt att vinna när de är de här 
bättre hästarna emot men han är alltid med och 
tjänar fina pengar. Blir det lite fart på loppet så 
ökar hans chanser, normalt sätt ska han kunna 
vara bland de tre första i alla fall. Det blir inga 
ändringar, säger Per Lennartsson. 

4 Explosive De Vie, Jim Oscarsson 
– Jag tror att Explosive De Vie är på gång och 
jag har aldrig känt honom så fin sedan han kom 
hem efter VM-loppet. Han hade bakspår senast 
och fastnande invändigt. Nu fick han bra spår 
och jag provar en bit från början, säger Jim 
Oscarsson.

5 Francais du Gull, Erik Lindegren 
– Han är elva år ung och gör bra lopp hela tiden. 
Förra året vaknade han till typ i maj och gjorde 
bra lopp hela sommaren. Han har startat 140 
gånger och gått över 100 gånger med skor runt 
om, bara då och då har vi plockat av skorna men 
det skulle kunna vara aktuellt nu för Visby har 
en bra bana. Men jag vill kolla status på banan 
och prata med ägaren först. Han möter ett 
ganska lämpligt gäng och är van att möta tuffa 
hästar, det är väl bara 2-3 hästar som är riktigt 
bra i mina ögon och någon skulle han kunna slå. 
Han kanske kan var tvåa eller trea, han har så 
pass bra form och de springer aldrig ifrån honom 
om han får ett vettigt löp. Han är en sån där bra 
tvillinghäst för spelarna, avslutar Erik Lindegren. 

6 Dice Man, Jan-Åke Hoas 
– Det är en av de finaste hästar jag hållit på med, 
som jag tror väldigt mycket på. Om jag får honom 
att vara sig själv och om han får vara fräsch kan 
han tjäna fina pengar. Han möter kanske 
övermäktigt motstånd nu. Han har bara sprungit 
in 700 000 kronor men hästen är kapabel och 
jag blir inte överraskad om han skulle vinna. 
Troligtvis blir det optimal balans, barfota runt 
om, säger Jan-Åke Hoas.

7 Antonio Tabac, Oskar Kylin-Blom 
– Han har varit kanonfin i alla tre starterna för 
mig. Nu var det lite synd att han skulle få spår 
sju och att Love Matters fick spår två, det känns 
lite uppgivet direkt då. Men helt borta känner jag 
mig inte, säger Oskar Kylin-Blom.

1 Västerbo Calvados, Anders Zackrisson 
– Jag tyckte att han var positiv sist, gången 
innan var jag lite besviken. Men nu har hästen 
ett bra läge och jag tror att han kan öppna 
hyfsat därifrån. Då borde han även kunna få en 
vettig position. Han kommer att tävla precis som 
vanligt, säger Anders Zackrisson. 

2 Arras Cando, Kim Moberg 
– Har varit bra i bägge sina starter och jag är fullt 
nöjd med vad han har visat så här långt. Han är 
en lite småtrög sort som säkert kommer att 
utvecklas snabbt bara vi kan starta på kontinuer-
ligt. Den här gången ser motståndet tuffare ut och 
även om han inte ska räknas bort så tycker jag att 
det i första hand ser ut som en vettig platschans. 
Inga ändringar, säger Svante Båth.

3 Mellby Gin, Ulf Ohlsson 
– Hon har utvecklats hela tiden och går framåt 
med jämna starter. Här kommer jag att ändra lite 
och tar på henne ett 
halvstängt norskt 
huvudlag. Det är ett bra 
läge och utan att kunna 
motståndet, så borde hon 
kunna vara med där framme någonstans, 
meddelar Reijo Liljendahl. 

6 Cobbys Heavensent, Claes Sjöström 
– Klarade av debuten jättebra i ledningen med 
hyfsad öppning och fick sedan bestämma lite. 
Visar fin uppfattning och verkar förnuftig, 
öppnade bra från springspår så vi fortsätter 
likadant som senast och hoppas på något 
liknande, meddelar Claes Sjöström. 

8 Moses, Örjan Kihlström 
– En jättefin treåring som var fin i kvalet men 
som inte var lika fin i debuten. Så han fick en 
träningsperiod efteråt och kommer troligen 
vara finare nu. Jag tror att han kommer att 
göra en bra insats, men har nog ingen topp-
form och det har gått en tid mellan starterna, 
men han ska räknas i alla fall. Vi fortsätter med 
vanlig vagn och skor, säger Pär Pergenius. 

10 Rossa Regina, Kim Eriksson 
– Det är en häst som har ganska bra fart och 
inställning. Nu gjorde hon ett bra lopp senast. 
Det blir tufft att vinna, men kanske kan hon vara 
trea eller fyra. Kommer att gå barfota runt om för 
första gången, meddelar Henrik Hoffman. 

11 Happy Romeo, Hanna Olofsson 
– Skötte sig jättefint även han i debuten. Nu är 
ägarna nere i Visby och ville gärna se honom 
ändå så han står lite tokigt till. Egentligen borde 
mina ha stått på samma volt. Men det är inte ett 
fullt fält i alla fall och han verkade ganska så 
rejäl i debuten, så kanske farlig att räkna bort 
helt, säger Claes Sjöström. 

2 Gondul, Petter Karlsson 
– Det verkar bra med hästen som har gjort flera 
fina lopp här på slutet och är under bra utveck-
ling. Vi tyckte att det här var en bra anmälan och 
att hon ska ha en viss chans men det är väl lite 
hårdare nu än vad det har varit någonsin och det 
är vi beredda på också. Vi är väl nöjda med en 
bra placering, men jag tror att det finns en viss 
chans att hon kan vinna. Som det ser ut är det 
inga ändringar, säger Hans Karlsson. 

4 B.Marie In Heaven, Örjan Kihlström 
– Hästen galopperade i en trång situation 
senast men var väldigt fin efter galoppen. Hon 
håller nog en ganska bra form och är en rätt 
bra häst för klassen som ännu inte har fått 
någon riktig utdelning i karriären. Med en 
snabb titt på loppet så känns det väldigt 
intressant för hennes del. Hon har ett fint läge 
och vi kommer inte att göra några ändringar 
som det ser ut just nu. Bortsett från insatsen 
innan så står hon på tur, säger Pär Pergenius. 

6 Saga R.C., Kaj Widell 
– Hon är lite svår att sätta in. Var inget drag i 
henne senast men nu maxar vi utrustningen 
igen, precis som vi gjorde näst senast, och är 
hon i form slåss hon om fina pengar. Hon tål 
dödens och är stark men det är klart att det är 
en del tuffa emot. Inte speciellt snabb från start 
dock, meddelar Mikael Cedergren.

8 Bizzi Blizz, Claes Sjöström 
– Hon har presterat lite ojämnt på slutet. De 
dagarna som hon är bra gör hon jättebra lopp 
och jag märker ingen skillnad i träningen. Så vi 
håller tummarna för att hon har en bra dag, vi 
fortsätter med samma balans och utrustning. 
Från spår åtta så är det lite vingelrisk men vi 
hoppas lite på tur och att vi kan halka ner 
någonstans, säger Claes Sjöström. 

10 Ballerine De Fer, Oskar Kylin-Blom 
– Hon var jättefin i första starten för mig när hon 
vann. Sen gången efter på Visby släppte jag iväg 
lite för mycket från start och då slog hon ihop 
och galopperade. Nu visste jag att hon skulle få 
ett bakspår, så i efterhand känns det som att 
hon gjorde bästa loppet när hon vann och gick i 
ledningen i debuten för mig. Men jag känner mig 
ändå inte slagen. Hon kommer att göra det bra 
bakifrån också tror jag. Hon kommer nog bara 
att gå barfota fram den här gången, vi får se på 
onsdag, säger Oskar Kylin-Blom. 

12 Esmeralda Jons, Thomas Jonsson 
– Det kan bli svårt i det här loppet för hennes 
del, så vi ligger lite lågt. Men utöver det så tycker 
jag att formen verkar väldigt bra, men vi måste 
ligga lågt med tanke på läget. Vi kommer inte att 
göra några förändringar, säger Thomas Jonsson. 

2 Emerald Boko, Erik Lindegren 
– Han kan hitta på lite bus i ledningen, sist 
sprang han ut och galopperade och hittade stilen 
sen igen. Han vinglar och far lite och är opole-
rad, men annars är formen bra. Vi funderar på 
att köra barfota fram för att han ska hinna iväg 
lite bättre i aktionen, i övrigt går han lika men jag 
funderar på att lätta honom. Han har ett vettigt 
läge men jag brukar inte köra iväg honom med 
tanke på de hyss han har för sig ibland, säger 
Erik Lindegren. 

3 Gustavo Boko, Petter Karlsson 
– Det verkar bra med hästen och han känns 
jättefin i jobben. Jag tyckte att han var hygglig 
senast också, han fick kanske inte riktigt MVG 
för den insatsen med godkänd i alla fall. Det 
beror lite på hur det blir kört den här gången, 
han är otroligt missgynnad av speeduppgörelser, 
men det brukar de inte bli så mycket på Vis-
bytravet över 1600 meyer. Han kommer 
eventuellt att gå med en ryckhuva för första 
gången, med det beror på hur han verkar i 
värmningen och så, säger Anna-Karin Rundqvist.

5 Pikachu Face, Kim Eriksson 
– Pikachu Face har gått bra flera gånger och 
kommer med fin form. Han har haft svåra lägen 
hela tiden men har ju gjort det fint. Han borde ha 
mycket bra form men jag vet inte om han provat 
distansen förut. Han borde kunna vara med långt 
framme. Vi kör barfota fram troligen, säger 
Jakob Croon.

8 Irina K., Claes Sjöström 
– Har varit väldigt fin i de tre starterna som 
hon har gjort för mig. Hon var jättebra första 
starten och blev lite för ivrig och galopperade. 
Men sist var hon otroligt bra och gjorde ett 
fenomenalt lopp. Formen är fortsatt jättebra, 
hon känns jättefin. Trots att startspåret inte är 
det bästa så tror jag att hon är med och gör 
upp om det. Barfota runt om och jänkarvagn, 
säger Henrik Hoffman. 

9 Impressive Zon, Örjan Kihlström 
– Han håller hygglig form och var bra i försök 
och final sist på Rättvik. Han hade inte startat på 
ett tag och var lite seg i försöket men sedan var 
han bättre i finalen och hängde på godkänt. Det 
känns som att han har gått framåt med de 
loppen, så vi får se hur långt det räcker nu. Han 
kommer att gå som han gjorde sist i finalen, 
säger Peter G Norman. 

12 Mrs Lindy, Ulf Ohlsson 
– Det är ett dåligt läge men fick krafter sparade 
senast. Jag är inte så bra påläst men jag tycker 
att hon har bra fart i klassen och står bra inne i 
loppet. Den enda ändringen är att hon kommer 
att gå med bakskor, säger Reijo Liljendahl. 

 WTIDSRANKEN: 10,9: 2 Love Matters. 12,3: 3 Order 
To Fly. 12,7: 5 Francais Du Gull. 12,9: 4 Explosive De Vie.

 WTIDSRANKEN: 16,5: 8 Moses. 17,2: 2 Arras 
Cando, 3 Mellby Gin. 18,3: 11 Happy Romeo.                    
18,5: 6 Cobbys Heavensent.

 WTIDSRANKEN: 15,2: 4 B.Marie In Heaven.        
15,3: 14 Alvena Ulvea. 15,4: 6 Saga R.C. 15,5: 13 Miranda 
I.S. 15,6: 7 Sundbo Rindi.

 WTIDSRANKEN: 12,1: 8 Irina K. 12,4: 12 Mrs Lindy, 
7 Moa Margunn. 12,7: 10 Sentence Ås. 12,8: 3 Gustavo 
Boko.

 V86-1 1 620 meter, auto

MIN VINNARE
HH8HIrinaHK. kommer från toppinsats och 

det är inte omöjligt att hon spetsar trots 
spåret. Hon är mycket snabb för klassen 
och ett hett vinstbud.
FAVORITEN

HH5HPikachuHFace gör sin första start över 
kort distans. Sprinterdistans är troligen 
ingen fördel och även om Pikachu Face 
kan vinna loppet är hon överspelad.
UTMANAREN

HH12HMrsHLindy var ute i kval till Stosprin-
tern senast och hade mycket sparat. 
Kommer luckan i tid hade hon varit med i 
finalen. Mrs Lindy går ned rejält i klass och 
trots sämsta tänkbara spår ska hon tidigt 
med på lappen.
BORTGLØMD

HH3HGustavoHBoko är stark och tål att göra 
mycket av jobbet själv. Kort väg är ingen 
fördel men från ett bra startspår ska han 
räknas tidigt.
SNACKISEN

 HFlera av de betrodda hästarna har tråkiga 
spår och kan hamna på vingel. Gardera!? 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 H8 Irina K.

V86-2 2 120 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH4HB.MarieHInHHeavenHblev störd till 

galopp senast. Hon gjorde ett bra lopp som 
tvåa i starten före och formen är det inget 
fel på. Motståndet är med få undantag 
väldigt svagt och i det här sällskapet tål 
B.Marie In Heaven att göra grovjobbet. 
Hon är ett spikförslag.
UTMANAREN

HH3HEasyHPace är kvick från start och 
ledningen i Visby är eftertraktad och 
mycket betydelsefull. Hon avslutade bra 
från kön senast och har god chans att vara 
bland de tre främsta.
BORTGLØMD

HH6HSagaHR.C.Hvar mycket rejäl vid segern 
just på Visby. Hon är tuff den sista biten 
och gynnas av ett högt utgångstempo.
SNACKISEN

 HOskar Kylin-Blom tror att 10HBallerineHDeH
FerHgör ett bra lopp och kan komma igenom 
bra från start (rygg på 3 Easy Pace). 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH3HEasyHPace.

V86-3 2 120 meter, volt

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH8HMoses gör blott sin andra start och har 

bakspår. Han ska dessutom även resa till 
Gotland. Trots det är han en sannolik 
vinnare. Intrycket i debuten var det rätta 
och motståndet är klent. Örjan Kihlström 
kommer tidigt söka sig ut i andraspår och 
blir det lågt tempo är ett tidigt avancemang 
att vänta.
UTMANAREN

HH3HMellbyHGin har gjort det hyggligt 
hittills. Hon kan öppna bra från start och 
ledningen i Visby är guld värd. Skulle 
Moses inte komma ut i tid kan Mellby Gin 
spåra runt om.
BORTGLØMD

HH2HArrasHCando har inlett karriären bra 
även om han ger ett flegmatiskt intryck. 
Han kommer säkert må bra av att starta 
kontinuerligt och även om andraspåret inte 
är optimalt klarar han troligen starten.
SNACKISEN

HH10HRossaHRegina tävlar för första gången 
i karriären barfota. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH3HMellbyHGin.

V86-4 2 120 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH2HLoveHMatters galopperade efter en 

våldsam öppning i ledningen i Sweden 
Cup. Han gjorde ett jättebra lopp senast 
som fyra bakom Readly Express, Dia-
manten och Trendy O.K. Love Matters 
visade näst senast att han kan öppna 
snabbt om kusken önskar. Örjan Kihl-
ström behöver dock inte gå ”all in” från 
start och ett troligt scenario är att Love 
Matters tidigt glider fram och övertar 
taktpinnen. Oavsett lopp är vinstchansen 
mycket stor. Han är omgångens sannoli-
kaste vinnare.
UTMANAREN

HH3HOrderHToHFlyHgör alltid sitt och har 
lopp i kroppen. Han trivs bäst när det är 
högt tempo. Han rår normalt sett inte på 
favoriten men kan knipa silverpengen.
BORTGLØMD

HH4HExplosiveHDeHVie är på gång enligt Jim 
Oscarsson. Explosive De Vie är snabb 
från start och kan komma till ledningen. 
Men om Love Matters kommer tidigt får 
favoriten troligen överta kommandot.
SNACKISEN

HH7HAntonioHTrotHhar varit jättebra i OskarH
KylinHBlomsHregi. Men från det här spåret 
riskerar han att få göra grovjobbet. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH2HLoveHMatters.

HELLBERGS RANKNING V86-PROCENT
   8HIrinaHK./ClaesHSjöströmH 6
H12HMrsHLindy/UlfHOhlssonH 17
HH3HGustavoHBoko/PetterHKarlssonH 7
HH5HPikachuHFace/KimHErikssonH 21
   1 Carlito Du Citrus/Per Lennartsson 14
   7 Moa Margunn/Kaj Widell 11
   2 Emerald Boko/Erik Lindegren 17
 10 Sentence Ås/Torbjörn Östergren 0
   6 Star Commander/Oskar Kylin Blom 1
   4 Digital Extreme/Johan Wiman 1
   9 Impressive Ås/Örjan Kihlström 4
11 Cinque Terre/Torbjörn Jansson 1

HELLBERGS RANKNING V86-PROCENT
HHH4HB.MarieHInHHeaven/ÖrjanHKihlströmH 47
HHH6HSagaHR.C./KajHWidellH 11
HH3HEasyHPace/UlfHOhlssonH 21
10HBallerineHDeHFer/OskarHKylinHBlomH 4
   2 Gondul/Petter Karlsson  2
 13 Miranda I.S./Emilia Leo 2
  8 Bizzi Blizz/Claes Sjöström 7
12 Esmeralda Jons/Thomas Jonsson 1
15 Honey Bunny/Bengt-Erik Olsson 1
  5 Maharania Jons/Anders Funck 3
   7 Sundbo Rindi/Johan Wiman 1
   9 Mellby Eye Catcher/Claes Löfkvist 1
 14 Alvena Ulvea/Jimmy Dahlman 0
   1 Mari Klipp/Eva Lundahl 0
11 Amber Brick/Torbjörn Janson 1

HELLBERGS RANKNING V86-PROCENT
  H8HMoses/ÖrjanHKihlströmH 39
   3 Mellby Gin/Ulf Ohlsson 10
   2 Arras Cando/Kim Moberg 25
 10 Rossa Regina/Kim Eriksson 1
  6 Cobbys Heavensent/Claes Sjöström 13
11 Happy Romeo/Hanna Olofsson 6
  1 Västerbo Calvados/Anders Zackrisson 1
  5 Time To Face/Roger Malmqvist 1
 13 Yum Yum Bay/Petter Karlsson 1
 12 Diamond Eyes/Anders Funck 2
 9 Caddie No More/Oskar Kylin Blom 1
 4 Enjoy Love Chess/Eva Lundahl 1
 7 Dahlia Brick/Johan Wiman 1

HELLBERGS RANKNING V86-PROCENT
   2HLoveHMatters/ÖrjanHKihlströmH 77
   3 Order To Fly/Per Lennartsson 6
   7 Antonio Tabac/Oskar Kylin Blom 8
   4 Explosive De Vie/Jim Oscarsson 1
   5 Francais Du Gull/Erik Lindegren 2
   6 Dice Man/Jan-Åke Hoas 4
   1 Perfectly Enough/Anders Zackrisson 1
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