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2 Imagine’em, K. Eriksson 
– Hon har inte startat på ett tag och det är nog 
ingen toppform. Men vi måste börja någonstans 
och jag hoppas på en placering då vi har dåligt 
med startpoäng, men jag tror ändå att hon får 
svårt att vinna loppet. Hon har inte öppnat så 
bra bakom bilen tidigare och jag måste ligga lite 
lågt. Det blir inga ändringar på henne, säger 
Jakob Croon.

3 Valentina, M. Djuse 
– Det verkar bra med Valentina A.F. Hon har fin 
form och har gjort det bra här på slutet. Hon kan 
öppna rätt så bra, sen har jag inte riktigt koll på 
motståndet men jag hoppas att hon kan få en 
bra position. Det är inga ändringar på henne 
inför den här starten, säger Mattias Djuse.

5 Undazzled Eyes, J. Westholm 
– Hon gör det bra och hade krafter kvar senast. 
Fick ett intressant utgångsläge här och borde 
räcka fint i klassen. Det blir barfota fram och en 
jänkarvagn denna gång, meddelar Jörgen 
Westholm.

8 Valentine Heart, J S Eriksson 
– Hon har varit lite ojämn men i de fyra senaste 
starterna tycker jag att hon höjt sig lite och 
senast gjorde hon nog sitt bästa lopp hittills. Det 
var synd på läget, hon ska helst vara med där 
framme men är samtidigt inte så snabb ut. Vi 
måste ändå köra framåt och hoppas att det löser 
sig. Fortsätter hon att visa samma takter som 
senast kanske hon kan vara streckvärd på 
tre-fyra hästar. Det blir eventuellt barfota runt 
om nu, säger Jörgen S Eriksson.

10 Selah, Ö. Kihlström 
– Hon gjorde det helt okej i E3-kvalen senast 
och är inte så tokig. Selah kommer att tävla 
barfota runt om och i en jänkarvagn som hon 
hade senast, men nu möter hon äldre hästar och 
jag har lite svårt att sätta in henne i loppet, säger 
Pär Pergenius i stallet.

13 Incora Zon, C J Jepson 
– Det verkar bra med henne. Hon hade krafter 
kvar i senaste starten. Jag tror att om hon är 
frisk och kry så kommer hon att göra allt vad hon 
kan. Men nu har hon ett dåligt spår så vi får 
hoppas att hon kan lösa det för då har hon en 
bra speed till slut. Hon kommer att gå utan skor 
på alla fyra och sedan samma utrustning som 
senast, säger Britt Marie Danell.

15 Hipster, K Haugstad 
– Hon gjorde ett mycket bra lopp senast och hon 
håller mycket bra form. I jobben känns allt som 
det ska efter förra loppet. Vi provar att gå ut här 
även om förutsättningarna inte är de bästa för 
hennes del. Med lite flyt kan Hipster säkert sluta 
långt framme. Vi ändrar inget, säger Kenneth.

1 Explosive de Vie, K. Oscarsson 
– Explosive De Vie känns faktiskt väldigt uppåt i 
träningen och har blivit bättre för varje lopp. 
Spåret är perfekt liksom distansen. Om han 
känns fin i uppvärmningen och kommer till 
ledningen kör jag i den positionen, säger Kevin 
Oscarsson.

2 Pythagoras Face, K Haugstad 
– Pythagoras Face har behövt både tid och 
några lopp för att hitta formen. Läget är bra den 
här gången och det är bara att smyga med och 
hoppas på en framskjuten placering. Han är 
uppåt och kan vara trea-fyra om det klaffar. Vi 
fortsätter med samma balans och utrustning 
som på slutet, säger Kenneth Haugstad.

3 French Laundry, U. Eriksson 
– Han har faktiskt oerhört bra form. Nu har han 
ett bra läge också och det kan nog vara en 
platschans, men det blir väl svårt att vinna. Jag 
har inte bestämt huvudlaget ännu, det lutar åt 
skygglappar, balansen blir barfota fram, säger 
Stefan Melander.

4 Re Doc, R. Bergh 
– Hästen vart lite för laddad senast på Rättvik 
bakom bilen. Nu har han ett spår lite mer mitt i 
banan och därifrån brukar han kunna gå iväg 
bättre. Det viktigaste är att han är lugn och går 
iväg felfritt. Det blir inga ändringar, han går utan 
skor och med en vanlig vagn, säger Preben Sövik 
i stallet.

5 Francais du Gull, E. Lindegren 
– Francais Du Gull är bäst på innerspår och jag 
ska försöka ta mig till ledningen här. Förmodli-
gen kommer jag att utrusta honom med ett open-
eye huvudlag. Om jag kommer till spets kan jag 
bara tänka att släppa till Hans-Owe Sundbergs 
häst (Charrua Forlan). Francais Du Gull vinner 
inte så ofta numera men han tjänar fina pengar 
och gick bra på Visby som tvåa, säger Erik 
Lindegren.

7 Charrua Forlan, H-O Sundberg 
– För tredje gången i rad har han fått ett spår 
långt ute på vingen, men det kanske inte är lika 
tufft emot nu. Charrua Forlan gör bra lopp varje 
gång och inget tyder på att han ska vara i sämre 
form nu än tidigare. Vi provar från start och löser 
det sig ska det vara en bra chans. Han ska 
kunna tävla barfota igen, säger Hans-Owe 
Sundberg.

8 Rubio, Ö. Kihlström 
– Han har tränat bra på sistone och insatsen 
senast på Jägersro var klart positiv. Rubio tog 
det loppet bra, men nu möter han äldre hästar 
och har spår åtta bakom bilen vilket gör att vi 
ändå måste ligga lite lågt. Det blir inga ändringar, 
säger Pär Pergenius i stallet.

1 Latte Käll, P G Norman 
– Han räckte inte riktigt till sist, han gick en 
snabb slutrunda men det var omöjligt att ta 
någonting. Han har bättre läge nu men han är 
inte så snabb ut så vi får smyga med invändigt. 
Det är 2 640 meter nu och vi får se om vi får lite 
tur och kan få någon att gå med. Det blir 
eventuellt bakskor den här gången, kanske även 
skor runt om. Jag får se hur formen på fötterna 
ser ut. Eskilstunas bana kan vara väldigt 
varierande så vi får se hur det blir, säger Peter G.

2 S.G.Flying Diaval, Ö. Kihlström 
– Han hängde med skapligt mot rätt så tuffa 
hästar i ett Breeders Crown-försök senast. Han 
är under utveckling och den långa distansen ska 
inte bekymra honom. Jag tycker att han är ett 
platsbud i första hand och vi ändrar inget den 
här gången, säger Kenneth Haugstad i stallet.

4 Roofie, K Haugstad 
– En fin treåring och han gjorde det bra som tvåa 
senast. Han ska ut på lite längre resa men han är 
cool. Jag är nöjd med läget och tror att han är 
med i främre träffen, säger Johan Untersteiner.

5 In Love Boko, H R Strömberg 
– Det är rätt så bra med honom, han startade på 
Solvalla i tisdags och hamnade djupt nere i fältet 
så vi kom aldrig in i matchen riktigt. Normalt sett 
är han rätt så rejäl och bra, även hygglig iväg 
från start. Vi borde kunna öppna rätt så skapligt 
och få en bra position här. Eventuellt blir det 
barfota fram den här gången och så har han inte 
gått förut, meddelar Hans R Strömberg.

8 Mascarpone Doc, Å. Lindblom 
– Han är fantastiskt bra nu. Senast vann han 
från rygg ledaren, han går från klarhet till 
klarhet. Det är inte ett jättebra läge men han är 
ganska rapp i benen och då kanske han kan få 
en bra position och smyga med lite här. Han är 
ganska speedig så det är en fördel, men det är ju 
inte det läget man hade valt själv. Han kommer 
att gå som senast, barfota bak, multicam-vagn, 
helstängt och urryckare, säger Åke.

9 Thunderpedia, K. Oscarsson 
– Han galopperade av ren friskhet senast. Han 
galopperade när jag ryckte huvan. Thunderpedia 
är väldigt strulig och det viktigaste är att han 
sköter sig, men det är ingen garanti. Det blir 
ryckhuva igen, säger Kevin Oscarsson.

11 Alfred Zonett, R. Bergh 
– Gör första starten för oss och vi har fått ett fint 
intryck. Det känns som att det är en trevlig häst 
som kan utveckla sig fint över sensommaren och 
hösten. Det viktigaste är att han gör ett bra lopp 
så får vi ta det lite därefter. Vi får se hur han 
värmer, tanken är att han ska gå med skor och 
vanlig vagn, säger Preben Sövik i stallet.

1 Impressive Zon, P G Norman 
– Han vart lite ivrig och slog ihop från start 
senast, det var lite trångt i volten och sen var 
den dagen förstörd. Men han känns bra för 
dagen och fick ett bra läge nu. Han kommer 
säkert att få ett bra lopp härifrån och med lite 
flyt så kan Impressive Zon nog dyka upp bland 
de tre-fyra första. Det kommer nog att bli skor 
bak den här gången. Han har lite för dåligt med 
fötter, säger Peter G Norman.

2 Ronzon Face, B. Goop 
– Han galopperade senast efter hundra meter på 
Åby och vad jag förstår så har Ronzon Face även 
gjort så innan i tidigare regi. Men hästen fick ett 
lopp i kroppen i alla fall och kommer säkert att 
vara bättre med den genomköraren bara han 
sköter sig. Och skulle han sköta sig så tror jag 
att han ska kunna vara bland de tre främsta i alla 
fall. Jag tror inte att vi kommer att göra några 
förändringar jämfört med senaste loppet, som 
det ser ut för dagen i alla fall, berättar Anton 
Sverre i stallet.

3 Quiet Please, O. Alsén 
– Det ser inte ut att vara det tuffaste loppet som 
har körts på V86 och utgångsläget blev bra. Jag 
hoppas att vi kan få med oss en bra slant hem, 
att han ska vinna känns långsökt. Quiet Please 
är lite entaktad och är inte gynnad av att det 
bara är medeldistans nu. Drömmen vore att få 
rygg på ledaren. Jag tror inte att jag ändrar på 
något, säger Olle Alsén.

4 Aperfcetdream, R. Bergh 
– Aperfectdream gick fint senast på Halmstad 
och skötte sig äntligen så det var skönt att han 
höll sig i rätt gångart. Allt har känts bra efter den 
starten och vi hoppas att han ska fortsätta i 
samma stil nu. Vi kommer att köra med skor runt 
om igen för att få lite stabilitet i honom och felfri 
kan han säkert vara långt framme, säger Preben 
Sövik i stallet.

5 Mega Moon, J. Wiman 
– Formen är lite bättre än vad resultatraden 
antyder, han har haft lite otur i loppen på slutet 
och bland annat suttit fast. Mega Moon har blivit 
lite stabilare och jag tror att femtespåret i 
voltstart ska gå bra. Det kanske blir tufft att 
vinna loppet men stämmer det kan det vara en 
platschans. Har gått med skor i de två senaste 
starterna men nu blir det barfota runt om, säger 
Johan Wiman.

8 Pointillist, J. Oscarsson 
– Pointillist var helt okej senast i Rättvik när 
han var ute mot tuffa hästar. Han är nog bättre 
med det senaste loppet i kroppen och distansen 
och voltstart är till hans fördel, säger Kevin 
Oscarsson.

 WTIDSRANKEN: 14,4: 14 Ridgehead Melanie. 14,8: 
13 Incora Zon. 15,1: 12 So Bear, 15 Hipster. 15,2: 10 
Selah. 15,7: 8 Valentine Heart. 15,9: 5 Undazzled Eyes.

 WTIDSRANKEN: 10,7: 7 Charrua Forlan. 11,1: 2 
Pythagoras Face. 11,2: 5 Francais du Gull. 11,5: 1 
Explosive de Vie. 11,6: 3 French Laundry.

 WTIDSRANKEN: 16,1: 4 Roofie, 6 Farlander Am. 
16,2: 3 Ara, 5 In Love Boko, 7 Frequency Am. 16,4: 2 SG 
Flying Diaval, 10 Irish Boko.

 WTIDSRANKEN: 14,0: 8 Pointillist, 10 On the Dot. 
14,1: 9 Havbergs Knight. 14,6: 11 Bacan Degato. 14,8: 4 
Aperfectdream. 15,0: 6 Puketorops Julius.

 V86-1 2 140 meter, volt

MIN VINNARE
HH2HRonzonHFaceHhar inte startat i 

voltstart på de 30 senaste starterna. Han 
fick dessutom spår två, vilket inte är 
optimalt. Om han går iväg är han rätt rask 
ut och i spets blir han att räkna med.
FAVORITEN

HH9HHavbergsHKnightHvar sjuk senast och 
loppet är bara att glömma.HFredrikHBH
Larssons häst håller bra grundklass och är 
ett tidigt segerbud.
UTMANAREN

HH4HAperfectdreamHhar många galopper i 
raden och är inte att lita på. Kapacitets-
mässigt duger han bra. Han hade problem 
runt slutsvängen senast men kom tillbaka 
starkt över upploppet.
BORTGLØMD

HH8HPointillist har varit ute i tuffa sällskap. 
Han är snabb från start och kommer i fatt 
starthästarna snabbt.
SNACKISEN

 HHur klarar 2 RonzonHFace startmomen-
tet? 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HRonzon Face om han kliver iväg felfritt. 
Annars 1HImpressiveHZon.

V86-2 2 640 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH6HFarlanderHAmHhar inlett karriären 

mycket förtroendeingivande. Efter två raka 
segrar blev han ”bara” tvåa senast, men 
insatsen var den bästa hittills. Conrads 
Rödluvan vann loppet och Farlander Ams 
insats var strålande. Är han lika bra i dag 
är segerchansen stor. Lång distans borde 
vara en fördel.
FAVORITEN

HH4HRoofieHvar ganska svag näst senast 
trots ett tungt lopp. Han visade bättre takter 
senast och håller god klass. Vid gardering 
av favoriten är han given på lappen.
UTMANAREN

HH12HMellbyHGoofy tar snart karriärens 
första seger.
BORTGLØMD

 HVälstammade 11HAlfredHZonettH(mam-
man Hilda Zonett sprang in 15 miljoner 
kronor) debuterar för Robert Bergh och 
ska med vid gardering.
SNACKISEN

HH3HAra är kapabel och kommer eventuellt 
att tävla i jänkarvagn för första gången. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HHFarlanderHAmHövertar tidigt.

V86-3 1 640 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
 HHans–Owe Sundbergs tuffe krigare 7H

CharruaHForlan har varit ute mot tuffare 
motstånd i de senaste starterna. Senast 
var hälften av hästarna ute i samma lopp 
och Charrua Forlan svarade för den 
starkaste insatsen. Trots ett spår långt ut 
på vingen och risk för grovjobb (1 Explo-
sive De Vie vill nog köra i spets) får han 
tipset. Han är dock väldigt hårt betrodd 
och garderas på V86.
UTMANAREN

HH8HRubio satt fast med sparat som tvåa 
bakom Seven And Seven på Jägersro. Han 
gynnas av den korta distansen och verkar 
vara på gång. Daniel Redéns stall är 
mycket formstarkt och Rubio är inte borta.
BORTGLØMD

HH3HFrenchHLaundry är mycket bättre än 
vad resultatraden antyder. Utgångsläget 
blev bra och till blott två procent är han ett 
av omgångens stora fynd. 
SNACKISEN

 HEtt open-eye huvudlag åker på start-
snabbe 5HFrancaisHDuHGull. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HFrancais Du Gull tag ganska enkelt en 
längd på 1HExplosiveHDeHVie i Visby för 
cirka en månad sedan.

V86-4 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH13HIncoraHZon har två lopp i kroppen och 

förstärks med offensive CarlHJohanH
Jepson. Spurten senast var vass och hon 
är knappast sämre den här gången. 
FAVORITEN

HH14HRidgeheadHMelanieHvar trea bakom 
kapabla hästar senast och höll farten bra 
till slut. Hon kommer ta ned många under 
slutvarvet.
BORTGLØMD

HH4HOverheadHhar aldrig vunnit lopp men 
varit på plats i hälften av sina tolv starter. 
Upploppet senast var plusbetonat och hon 
är helt bortglömd av spelare - endast 
spelad till en procent!
SNACKISEN

HH10HSelah kommer från Daniel Redéns 
formstall och körs av Örjan Kihlström. De 
senaste insatserna har varit ”sådär”. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HÖppen spetsfråga. 1 Anne håller nog upp 
ledningen men släpper troligen till någon 
betrodd. Vem är först framme?

HELLBERGS RANKNING V86-PROCENT
 HH2HRonzonHFace/BjörnHGoopH 19
HHH9HHavbergsHKnight/FredrikHBHLarssonH 14
HH4HAperfectdream/RobertHBerghHH 20
   8 Pointillist/Jim Oscarsson 17
	11	Bacan	Degato/Kevin	Oscarsson	 7
		1	Impressive	Zon/Peter	G	Norman	 10
		6	Puketorps	Julius/Klaus	Kern	 2
   7 Moolger/Jimmy Dahlman 6
 10 On The Dot/Sten S Carlsson 2
   3 Quiet Please/Olle Alsén 1
   5 Mega Moon/Johan Wiman 3
12 All Knight/Lars-Åke Söderholm 0

HELLBERGS RANKNING V86-PROCENT
HHH6HFarlanderHAm/CarlHJohanHJepsonH 60
   4 Roofie/Kenneth Haugstad  11
	11	Alfred	Zonett/Robert	Bergh	 11
		3	Ara/Torbjörn	Jansson	 2
12	Mellby	Goofy/Ulf	Ohlsson	 3
10	Irish	Boko/Dennis	Spangenberg	 1
		5	In	Love	Boko/Hans	R	Strömberg	 2
   9 Thunderpedia/Kevin Oscarsson 1
  8 Mascarpone Doc/Åke Lindblom 4
   2 S.G. Flying Diaval/Örjan Kihlström 5
   7 Frequency Am/Markus B Svedberg 1
  1 Latte Käll/Peter G Norman 1 

HELLBERGS RANKNING V86-PROCENT
HHH7HCharruaHForlan/Hans-OweHSundbergH 70
   8 Rubio/Örjan Kihlström 12
			3	French	Laundry/Ulf	Eriksson	 2
		4	Re	Doc/Robert	Bergh	 7
		5	Francais	Du	Gull	 2
		6	Spitcam	Jubb/Torbjörn	Jansson	 2
		1	Explosive	De	Vie	 2
			9	Allaballakaitoz/Björn	Goop	 1
   2 Pythagoras Face/Kenneth Haugstad 2 

HELLBERGS RANKNING V86-PROCENT
H13HIncoraHZon/CarlHJohanHJepsonH 7
H14HRidgeheadHMelanie/TorbjörnHJanssonH 28
15HHipster/KennethHHaugstadH 19
12HSoHBear/PetterHKarlssonH 4
10HSelah/ÖrjanHKihlströmH 15
			4	Overhead/Hans-Owe	Sundberg	 1 
  3 Valentina A.F./Mattias Djuse 4
		5	Undazzled	Eyes/Jörgan	Westholm	 9
		8	Valentine	Heart/Jörgen	S	Eriksson	 7
		2	Imagine’em/Kim	Eriksson	 1	
   1 Anne/Jorma Kontio 2
   7 Amabella Beech/Rolf Ulriksson 1
   6 Anni/Pierre Nyström 1
 11 Sweet Näs/ Jimmi Ehlers 0
   9 Classic Joy/Tom Fromell 0

CODE BON BLIR INTE  LÆTT ATT BETVINGA
V86 I SISTA MINUTEN  MED ESKIL HELLBERG
• ANALYS & TIPS INFØR KVÆLLENS TÆVLINGAR P˚ ESKILSTUNA

Senaste nytt på Twitter!
@EskilHellberg

ESKIL  
HELLBERG

FARLANDER 
AM
HarHgjortHtreH
kanonloppHochH
svaradeHförHettH
svettigtHloppH
senast.HHanHblirH
mycketHsvårsla-
gen.

CODE BON
KrossadeH
motståndetH
senastHochH
övertygadeH
stort.HÄrHhanH
likaHbraHiHkvällH
blirHhanHensamH
påHmålfotot.

FRENCH 
LAUNDRY
ÄrHheltHbort-
glömdHiHsnabb-
loppetH(V86-3).H
HanHharH
smygformHochH
kanHslåHtill.

INCORA ZON
HarHtvåHloppHiH
kroppenHefterH
långtHuppehåll.H
SpurtenHsenastH
varHbraHochHhonH
ärHtroligenHännuH
bättreHiHkväll.H
CarlHJohanHJep-
sonHfårHchansenH
ochHdetHblirH
spännande.

CHARRUA 
FORLAN
Visst.HHanHharH
högstHseger-
chansHiHloppet,H
menHriskerarH
tungtHlopp.H70H
procentH
motsvararHinteH
segerchansen.

ROYAL 
DREAMS
HarHinteHfåttHtillH
detHpåHsvenskH
mark.HHanHkanH
vinnaHmenHärH
hårtHspelad.

2 TROLIGA P˚ 
V86 I KVÆLL

2 ROLIGA P˚ 
V86 I KVÆLL

2 AVSLAG P˚ 
V86 I KVÆLL

O HETASTE INTERVJUERNA INFØR V86 I KVÆLL


