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1 Mistelns Napoleon, Oskar Kylin-Blom 
– Han gjorde ett par riktigt bra lopp förra året 
som treåring, bland annat så hade det här varit i 
slutet på förra året så hade jag sagt att han 
kommer bara att gå ut och vinna. När han 
kändes som bäst så var han oslagbar och kunde 
vinna med hela upplopp. Men nu har det 
krånglat rätt så rejält med uppträningen, han 
skulle ha varit igång för länge sedan var tanken. 
Han gör en svårbedömd start nu och vi kommer 
att ligga lågt. Vi kommer att köra precis som han 
gick i fjol, säger Henrik Hoffman. 

4 Supreme Face, Ulf Ohlsson 
– Hon går bra tycker jag, senast gick hon ett fint 
sista varv och hästen utvecklas hela tiden och 
har även jobbat bra efter. Jag kommer att ändra 
litegrann den här gången, hon kommer att få ett 
norskt halvstängt på sig och jag tror att om det 
inte är några storstjärnor med så är hon inte så 
lätt att passera i spets, meddelar Reijo Liljendahl. 

6 Yieldson, Hanna Olofsson 
– Kommer från en dålig prestation som betrodd, 
lite utan förklaring men har tränat fint och det 
har inte varit några konstigheter. Det blir väl ett 
lite passivare upplägg den här gången. Vi byter 
till norskt från helstängt huvudlag nu när det är 
voltstart. Barfota runt om, säger Claes Sjöström. 

7 Royal Navy Neo, Anders Zackrisson 
– Han var ute sist i ett tufft gäng och nu har 
kiropraktorn jobbat lite med honom och det 
känns som att formen är på väg uppåt igen. Han 
kommer att gå barfota runt om och i vanlig vagn, 
meddelar Anders Zackrisson. 

8 Chapter N.Deo, Örjan Kihlström 
– Det är en fin häst som har trivts bra på Visby 
tidigare och kommer att göra ett bra lopp. Vi 
tar bort muffarna som vi hade sist, så då tror 
jag att hon kommer att vara väldigt fin. Hon är 
väldigt travsäker så senaste insatsen är bara 
att glömma. Det kan bli barfota runt om nu, 
säger Pär Pergenius. 

10 Helios Di Quattro, Per Lennartsson 
– Det är en jättebra häst på alla sätt och vis men 
han har inte riktigt förstått det själv ännu. Han 
har inte släppt på handbromsen. Men det är i 
första hand en platschans, det viktiga är att han 
går bra till slut. Han gick bra senast barfota bak, 
vi kör samma i kväll, säger Per Lennartsson.

14 Baronesse Ima, Claes Sjöström 
– Hästen gick bra i lite comeback senast. Det 
verkar bra med henne, jag tror att formen satt 
där direkt förra starten och hon brukar inte 
behöva så mycket lopp i kroppen. Däremot är 
fyrtio meter på Visby kanske lite sämre läge än 
på andra banor. Men hon är farlig att nonchalera 
helt. Hon går som senast, säger Claes Sjöström. 

2 Farmer Jack, Fredrik Persson 
– Han gick också ett bra lopp senast och 
spurtade bra. Det är en rätt så duktig häst och 
ska kunna vara en outsider tycker jag. Det är 
ett rätt bra lopp som han är med i nu, men han 
har ett bra spår och jag tycker inte att man ska 
räkna bort honom. Han kommer att gå barfota 
runt om som senast, säger Fredrik Persson. 

4 Sambuco, Per Lennartsson 
– Han är ganska snabb från start och hamnar vi 
vettigt till så biter han ifrån ganska bra. Han är 
en häst som kan vara med bland de tre första 
och det är väl inte helt omöjligt att han kan vara 
med i striden även om det är hyggliga hästar 
emot. Det blir barfota och helstängt huvudlag 
som han har gått som bäst med, som det är 
tänkt, säger Per Lennartsson.

5 Evazan Am, Ulf Ohlsson 
– Hästen har bra form, han har gått bra mot bra 
hästar. Det är ingen Perfect Spirit med den här 
gången men det är många andra bra hästar. Jag 
tycker att han i nuvarande form och med tanke 
på hur han känns hemma, så tror jag nog att han 
ska räknas om det är normalt motstånd. Det är 
inga ändringar där heller och hästen är bra i 
ordning, säger Reijo Liljendahl. 

6 Super Grabben, Daniel Olsson 
– Det verkar bra med hästen, han är behandlad 
sen senaste starten och känns fin. Han kommer 
att utrustas och balanseras precis som vanligt. 
Han är startsnabb ut så vi får se om det är någon 
som är snabbare och vart han hamnar sedan, 
säger Mimmi Elfstrand.

7 Dorinda, Örjan Kihlström 
– Gjorde ett topplopp senast i ett V75-försök 
men var ändå chanslös att vinna då hon mötte 
en ruggigt bra häst. Hon tränar jättefint i alla fall 
och ser väldigt bra ut. Hon har spår lite långt ut, 
men håller bra i klassen och är hon felfri så gör 
hon inte bort sig. Det blir inga ändringar på 
henne, meddelar Pär Pergenius. 

8 Djorkaeff Sisu, Kim Moberg 
– Gjorde ett bra lopp senast även om han rullade 
över i pass sista biten. Han har betydligt bättre 
form än vad raden antyder och från ett bättre 
läge hade han varit intressant nu. Härifrån gäller 
det att hitta ned i ett vettigt läge och mer än en 
plats går inte att hoppas på. Inga ändringar, skor 
runt om, säger Svante Båth.

9 Fortune Teller, Claes Sjöström 
– Kommer från en fin prestation, och balans 
samt utrustning blir likadant. Bakspår är inte 
superbra såklart och drar ner våra förhopp-
ningar lite. Det hade varit väldigt trevligt att ha 
typ spår ett till fem, men det är som det är och vi 
får göra det bästa, meddelar Claes Sjöström.

1 Mellby Goddess, Ulf Ohlsson 
– Hästen gick bra som tusan senast på Färjestad 
från ett dåligt läge. Hon har normalt sett ett bra 
läge, men jag vet inte hur startsnabb hon är. Hon 
öppnade hyggligt bakom bilen en gång, men då 
var hon ändå inte riktigt i den balansen som hon 
ska gå i den här gången. Jag tror att hon 
kommer att göra ett bra lopp och kanske ha lite 
chans, men det är samma där, att jag har dålig 
koll på motståndet. Vi gör inga ändringar inför 
detta, säger Reijo Liljendahl. 

5 Mr Bashful, Kim Eriksson 
– Han har inte startat på ett tag så där kommer 
det att behövas ett lopp i kroppen, även om han 
tränar på bra hemma. Jag är nöjd om han är fyra 
eller femma. Han kommer att få på sig ett norskt 
huvudlag och det har vi testat hemma. Det blir 
nog ingen supereffekt men han blir loj med öppet 
och för vass med stängt, säger Jakob Croon.

7 Young Billion, Claes Sjöström 
– Det är en jättefin häst som har inlett sin 
karriär väldigt lovande. Han var otroligt fin som 
tvååring, men har haft lite problem på vårkan-
ten. Han vann på ett otroligt bra sätt senast 
och han känns mycket fin i träningen så här 
tror jag på fin chans. Det blir inga ändringar på 
honom, säger Henrik Hoffman. 

8 Hessel B.Rapida, Thomas Jonsson 
– Han har fått ett dåligt läge i det här loppet men 
formen tycker jag är bra, och ska absolut kunna 
ses som en outsider i det här loppet. Hästen 
kommer troligtvis att gå barfota runt om som det 
ser ut just nu, säger Thomas Jonsson. 

11 Jaguar Zon, Örjan Kihlström 
– Hästen har gjort flera fina lopp på slutet men 
behöver lite tur för att komma till härifrån. Jag 
hoppas att han är med där framme någonstans. 
Han kommer att tävla som han har gjort i tidigare 
starter, meddelar Thomas Jonsson. 

12 Maverick Dream, Oskar Kylin-Blom 
– Det är ett nyförvärv, det syns ju i raden att det 
är en knepig häst med mycket galopper. Han har 
hittat sig till rätta här hemma och äter bra och 
hämtat sig från flytten. Vi åkte in och körde ett 
jobb med honom och då var vi inte glada, då 
körde jag 1.25-tempo och då funkade inget. Sen 
har jag balanserat om honom två gånger och sist 
gick han 1.17 ett varv och 1.13 sista 500 m och 
då var jag riktigt nöjd. Han är himla olik i jobben, 
i Kalmar gick han tydligen inte att köra ensam 
men nu körde jag det här senaste jobbet utan 
sällskap och då gick han. Han har slagit sig lite 
bak, så jag förstår varför de har kört honom 
barfota, men jag bedömer att han inte är mogen 
för det. Det blir därför skor runt om. Mycket 
svårbedömt, meddelar Göran Hedrén. 

3 Uddens Index, Torbjörn Jansson 
– Det mesta blev helt fel på V75 på Kalmar, 
dödens och det motståndet blev galet. Hästen 
håller bra form, så här hoppas vi på att vi kan få 
ett bättre lopp. Han kan gott dyka upp längre 
fram med rätt lopp. Han kommer att gå exakt 
som han gjorde senast med norskt huvudlag och 
skor runt om, meddelar Stefan Axelsson. 

5 Unit Brodde, Roger Malmqvist 
– Kommer antagligen att ta ledningen och leda 
länge, så får vi se om det räcker hela vägen. Han 
skulle kunna vinna, han har känts jättefin hemma 
i träningen. Vi kommer att köra barfota runt om 
som senaste starten. Hästen är stark och bra, 
får han ledningen så kommer han att leda rätt så 
länge, det tror jag. Det är en skräll, men han är 
väldigt bra, säger Henrik Södervall. 

6 Flo Rida Sea, Kim Eriksson 
– Det är bra med hästen, det ska kunna vara en 
platsskräll. Han har haft lite problem och så men 
nu är han på gång igen. Men det är ingen 
vinstchans och vi kommer att köra barfota runt 
om som sist, avslutar Henrik Södervall.

7 Sheriffen, Thomas Jonsson 
– Han har gjort flertalet bra lopp på slutet och 
det känns som att formen är 
uppåtstigande, jag har 
sparat framfötterna på 
honom. Så känns 
banan fin så planerar 
jag att köra barfota runt om 
med honom, det hoppas jag ska ge en bra effekt, 
säger Thomas Jonsson. 

10 Rafiki Fri, Anna Isabelle Karlsson 
– Honom har vi matchat mot de här loppet sedan 
fem veckor tillbaka och vi tror att vi har lyckats 
bra med det. Han var ute i ett provlopp i onsdags 
och gick 1.17 ett var med spända linor. Det är 
tre-fyra likvärdiga hästar och han är en av dem 
som kan vinna. Det har visat sig att han är bäst 
med skor, men däremot är de mycket lätta, 
meddelar Hans Karlsson. 

11 Young Da Vici, Per Lennartsson 
– Han gör bra lopp hela tiden och gillar lite 
längre distanser. Sen är det ett par bra hästar 
emot, men det här är en fin häst som jag tror 
på. Han skulle kunna vinna det här loppet om 
det kunde gå lite i våran väg. Han kommer inte 
att gå barfota, vi kör med skor. Annars går han 
som han brukar gå, meddelar Per Lennartsson. 

15 Elliott Coger, Fredrik Persson 
– Jag är jättenöjd med hästen. Han känns som 
att han håller formen. Det var en hel del hästar 
som jag har lite respekt för, men jag tycker att 
han ska vara med i segerstriden. Kommer att gå 
som han brukar, meddelar Fredrik Persson.

 WTIDSRANKEN: 15,4: 14 Baronesse Ima, 8 Chapter 
N.Deo. 16,0: 7 Royal Navy Neo. 16,3: 11 Mr Planner.   
16,5: 10 Helios Di Quattro.

 WTIDSRANKEN: 12,4: 7 Dorinda. 13,3: 5 Evazan 
Am, 9 Fortune Teller. 13,4: 8 Djorkaeff Sisu.                        
14,2: 4 Sambuco.

 WTIDSRANKEN: 14,1: 12 Maverick Dream.             
14,7: 14 Zee Me. 15,4: 6 Jaguar Tooma. 15,5: 10 Elias 
Avant, 11 Jaguar Zon.

 WTIDSRANKEN: 15,6: 4 Kyrkebys Rut. 15,8: 10 
Rafiki Fri, 8 One Memphis. 15,9: 2 Grammofon.               
16,1: 11 Young Da Vici.

 V86-5 3 120 meter, volt

MIN VINNARE
HH11HYoungHDaHViciHtestades i jänkarvagn 

senast men galopperade direkt (olycksfall)
som hårt betrodd i ett V75-lopp. Han är 
normalt sett inte osäker och den långa 
distansen är ingen nackdel.
FAVORITEN

HH2HGrammofon kommer från seger och 
trivs över tre varv. Örjan Kihlström siktar  
på att tidigt sitta i spets.
UTMANAREN

HH15HElliotHCoger har prima styrka och 
härlig inställning. Han tål att vandra i 
spåren och tar som vanligt ned många i 
spurten.
BORTGLØMD

HH9HOneHMemphis är en långluffare av hög 
dignitet. Han går ned i klass och är helt 
bortglömd av spelarna.
SNACKISEN

HH11HYoungHDaHVici tävlar med vanlig vagn 
igen och med skor på hovarna. Tippas ändå. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH2HGrammofon.

V86-6 2 120 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH7HYoungHBillion är en lovande häst som 

fungerat bra efter ombalansering. Han är 
på väg upp genom klasserna och tippas 
trots tråkigt spår. Vid segern övertog han 
ledningen efter ett halvvarv och vann 
säkert. Han tål att göra en del jobb och får 
han vara frisk kommer han garanterat att 
klättra i klasserna.
UTMANAREN

HH1HMellbyHGoddess fick ett bra spår och 
är nog under utveckling. Ulf Ohlsson kör 
igen och Mellby Goddess ska passas tidigt 
från det här spåret. 
BORTGLØMD

HH12HMaverickHDream har tråkigt utgångs-
läge.Två av vinsterna är tagna från led-
ningen och det är möjligt att spets är 
favoritpositionen. Men han har även gjort 
bra lopp bakifrån och är inte avsågad trots 
bricka tolv.
SNACKISEN

 HVar hamnar favorit 7 Young Billion? 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 H1 Mellby Goddess?

V86-7 2 120 meter, volt

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH8HChapterHN.Deo har vunnit över 50 

procent av sina starter. Han är mycket rejäl 
och troligen kommer han att tävla utan 
skor på hovarna. Chapter N.Deo spikas på 
de mindre systemen. Troligen barfota!
UTMANAREN

HH4HSupremeHFaceHär kvick hemifrån och 
med endast fyra hästar på startvolten är 
det mycket som talar för spets. Får Ulf 
Ohlsson bestämma tempot kan Supreme 
Face blir svårfångad.
BORTGLØMD

HH6HYieldsonHhar gjort många bra insatser 
under året och är förnuftig. Han fick hårt 
tryck på sig senast men var kanske inte 
som allra bäst ändå? Normalt har han bra 
chans att vara bland de tre främsta.
SNACKISEN

HH14HBaronesseHIma satt fast med sparade 
krafter i comebacken. Hon är säkert bättre 
med loppet i kroppen men har en tuff 
uppgift framför sig. Körs snällt?
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH4HSupremeHFace.

V86-8 2 120 meter, auto

MIN VINNARE
HH2HFarmerHJack har ett par lopp i kroppen 

och har god kapacitet. Han är snabb från 
start och i spets säljer Fredrik Perssons 
häst sig dyrt.
FAVORITEN

HH5HEvazanHAmHhar visat sitt ”rätta jag” i de 
två senaste starterna. Han är stark och 
rejäl och tål att göra grovjobbet. Om det 
blir dåligt tempo på loppet är ett tidigt 
avancemang att vänta.
UTMANAREN

HH9HFortuneHTellerHhar vunnit på Visby 
tidigare och kommer från stark insats. Hon 
har rygg på startsnabbe Farmer Jack och 
kan komma iväg bra från start. Hon är vass 
på speed och ska passas tidigt. 
BORTGLØMD

HH6HSuperHGrabben har visat toppform på 
sistone och vunnit över både kort och lång 
distans. Han är snabb från start och är 
given vid gardering.
SNACKISEN

HH7HDorinda tränar jättebra inför det här 
loppet. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH2HFarmerHJackHeller 6HSuperHGrabben.
HELLBERGS RANKNING V86-PROCENT
H11HYoungHDaHVici/PerHLennartssonH 20
HHHH2HGrammofon/ÖrjanHKihlströmH 31
15HElliotHCoger/FredrikHPersssonHH 24
   8	One	Memphis/Kaj	Widell	 2
	10	Rafiki	Fri/Anna	Isabella	Karlsson	 8
		1	Hennig	Lixarve/Johan	Wiman	 3
13	Bison	Spiro/Petter	Karlsson	 1
		3	Uddens	Index/Torbjörn	Jansson	 1
		4	Kyrkebys	Rut/Claes	Sjöström	 4
14	Dooleys/Oskar	Kylin	Blom	 1
   9 Antonio Am/Jan-Åke Hoas 1
 12 International/Ulf Ohlsson 1
   5 Unit Brodde/Roger Malmqvist 1
   7 Sheriffen/Thomas Jonsson 1
  6 Flo Ride Sea/Kim Eriksson 0 

HELLBERGS RANKNING V86-PROCENT
HHH7HYoungHBillion/ClaesHSjöströmH 48
HHH1HMellbyHGoddess/ReijoHLiljendahlH 9
 12	Maverick	Dream/Oskar	Kylin	Blom	 4
			6	Jaguar	Tooma/Jevgeni	Ivanov	 4
14	Zee	Me/Emila	Leo	 1
11	Jaguar	Zon/Örjan	Kihlström	 20
		8	Hessel	B.	Rapida/Thomas	Jonsson	 5
		3	Rocky	Rauk/Johan	Franzén	 1
15	Bombastic/Petter	Karlsson	 1
10	Elias	Avant/Per	Lennartsson	 1
13	Chiptime/Kaj	Widell	 4
   9 Edit Lixarve/Johan Wiman 0
   4 Sevedeka/Torbjörn Jansson 1
   5 Mr Bashful/Kim Eriksson 1

HELLBERGS RANKNING V86-PROCENT
   8HChapterHN.Deo/ÖrjanHKihlströmH 24
HH4HSupremeHFace/UlfHOhlssonH 24
HH6HYieldson/HannaHOlofssonH 18
	14	Baronesse	Ima/Claes	Sjöström	 17
			7	Royal	Navy	Neo/Anders	Zackrisson	 3
10	Helios	Di	Quattro/Per	Lennartsson	 6
		5	Europa	Sisu/Kim	Eriksson	 1
		9	Rasmus	Raz/Tjelvar	Andersson	 1
12	Sincerely	Face/Roger	Malmqvist	 1
		3	Sundbo	Kapi/Johan	Wiman	 1
		1	Mistelns	Napoleon/Oskar	Kylin	Blom	 1
 11 Mr Planner/Jim Oscarsson 2
   2 Singha Rauk/Johan Franzén 1
 13 Carmen Brick/Eva Lundahl 1

HELLBERGS RANKNING V86-PROCENT
   2HFarmerHJack/FredrikHPerssonH 6
HHH5HEvazanHAm/UlfHOhlssonH 16
HH6HSuperHGrabben/DanielHOlssonH 16
HH9HFortuneHTeller/ClaesHSjöströmH 29
 10	Dominator	D.T./Jimmy	Dahlman	 3
	11	Fondo	Boko/Torbjörn	Jansson	 1
		8	Djorkaeff	Sisu/Kim	Moberg	 1
		3	Diable	D´Inverne/Anders	Funck	 1
		7	Dorinda/Örjan	Kihlström	 16
		4	Sambuca/Per	Lennartsson	 3
   1 Nicegift C.C./Kaj Widell  2
12 Radagast/Oskar Kylin Blom Str!

ØRJAN KIHLSTRØM   MED HETA CHANSER

ØVRIGA INTERVJUER FINNS ATT LÆSA P˚ EXPRESSEN.SE/TRAV

� Jens�Sjödén
� Statistik-��och�travexpert

Klass I-försök, 
autostart, medel-
distans: 40 procent 
av vinnarna rankas 
4-11, det här är ett 
av omgångens mer 
troliga skrällopp. 
Bästa spår är 1, 4, 
5, segrar tillsam-
mans till 41 %.

Sällsynt proposi-
tion, svagt 
statistiskt 
underlag. Favori-
traden på DD har 
gått in vid fyra av 
de sju senaste 
V86:orna och är 
ett i längden 
vinstgivande spel 
på onsdagarna.

Visbys största dag 
har haft onsdags-
status sedan 
2011. Spetshästar 
vinner marginellt 
mer sällan än på 
andra banor, 
bakspår 14 
procent oftare. 
Medianutdelning 
723 811 kr.

Två tillägg, 
stayerdistans: 
Statistiken visar 
att de på dubbla 
tillägg är tydligt 
gynnade och att 
mellanvolten 
missgynnas. Hårt 
betrodda segrar 
oftare ju längre 
distansen är.

Omgångens 
största favorit har 
fallit sex gånger i 
rad, särklassigt 
rekord i V86-his-
torien! Men här 
bryts sviten. 
Spika 2 Love 
Matters!

Kihlström ser ut 
att bli favoritspe-
lad i sex avdel-
ningar, rekord i så 
fall. En Örjan-rat-
tad V86-favorit 
har i snitt en 
chans om 0,98 
gånger spelpro-
centen.

Diamantstoet, 
spårtrappa, 
medeldistans: 
Spåren 5-8 gynnas 
tydligt, hälften av 
loppen vinns 
därifrån. Ned-
strukna gynnas. 
Både favoriter och 
skrällar segrar 
oftare.

Det har skrällt i 
exakt 1/3 av Visbys 
V86-lopp, det är 
den högsta andelen 
av alla banor. 
Kort-auto späder 
på skrällrisken. En 
Kim Eriksson-rattad 
V86-favorit har i 
snitt en chans om 
0,81 gånger spel %.
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”Planer på 
barfota...”


