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1 Final Dream, L. Sedström 
– Han vann senast och är bra i ordning för 
dagen. Det är tufft emot, men han är bra själv 
också. Jag vet att kusken kommer att ladda för 
ledningen och han trivs bra där, men han går 
även bra bakifrån också. Det blir optimalt vad 
det gäller balansen och utrustningen. Final 
Dream är en av de tre-fyra första man ska 
strecka, tycker Johan Sedström.

4 Raja Ribb, A-K Jonsson 
– Han gjorde ett av sina allra bästa lopp någon-
sin senast och formen är på topp. Han kändes 
bra i ett lugnt jobb i torsdags. Raja Ribb trivs i 
ledningen och kusken kommer att få ladda från 
start och är han först inne på upploppet så 
brukar han ogärna ge sig. Det är inte några 
ändringar planerade och Anna-Karin vann med 
hästen i försöket så de känner varandra. Loppet 
blev förvisso tuffare än vad jag trodde, men jag 
tycker att min häst ska räknas ändå, säger 
Kristofer Jansson.

6 Grinnebys Orion, A I Karlsson 
– Han gick nytt rekord näst senast och gjorde 
det bra från dödens senast utan att jag tror att 
kusken pressade honom för fullt. Formen verkar 
vara riktigt bra. Nu är det ett par snabba hästar 
invändigt och han borde hitta ner bakom dessa 
någonstans och slippa dödens. Jag ser gärna att 
det blir överpace, det skulle gynna oss. Han 
kommer att gå barfota fram nu och sedan kör vi 
med ett helstängt norskt huvudlag i stället för ett 
halvstängt som han brukar gå med. Jag känner 
mig inte slagen, säger Jan Wickström.

7 Pacific W.F., C. Åkerlund 
– Startade i fredags och gick helt okej. Vi hoppas 
och tror att han ska kunna göra ett bättre lopp 
på onsdag. Han fick gå med skor i fredags och 
de rycker vi denna gång. Då är han i normala fall 
lite kvickare från start och då tror jag att han gör 
ett vettigt lopp, säger Preben Sövik i stallet.

8 Duke of Mearas, K. Moberg 
– Han gjorde ett bra lopp senast men fick helt 
enkelt stryk av en för dagen bättre häst. Formen 
är fin men läget här gör att jag ändå vill ligga lite 
lågt. Skulle vi komma till så kan han mycket väl 
vara bland de tre. Inga ändringar, barfota fram 
igen, säger Svante Båth.

9 Thebigred As, K. Frick 
– Jag är jätteglad att han tog sig till final. Det 
läget vi har från spår nio tycker jag blev jättebra 
och han har den allra mest rutinerade kusken i 
fältet. Det ser inte ut att bli några ändringar i 
dagsläget. Thebigred As är nog så bra han kan 
vara, men sen kan det vara så att han möter 
några som är för bra. Han får smyga med, säger 
tränaren Olle Alsén.

1 Prince Tanic, N. Benzon 
– Det strulade lite i loppet senast men han gick 
bra ändå och gick nytt rekord så formen sitter. 
Jag tycker att det är en fördel med 2 140 meter 
men han är inget spetsbud utan är bäst med ett 
lopp på rulle. Klaffar det tycker jag inte att han 
ska vara helt borta, men det är viktigt att kolla 
barfotabalansen innan start. Jag vet inte vad det 
blir, men jag tycker att Prince Tanic är 15-20 
meter sämre om han tävlar med skor, säger 
Niclas Benzon.

2 Lotus Gil, E. Lindegren 
– Lotus Gil var jättefin som fyraåring. I fjol 
fungerade han inte som vi hade önskat oss, men 
han har varit jättebra i årets starter och jag är 
nöjd med hur han fungerar. Jag tror att vi kan 
vara med och kriga om segern, säger Erik 
Lindegren.

4 Thelma de Glatigne, O J Andersson 
– Jag tycker att hon var väldigt bra på Gävle 
senast, hon har haft en sårskada som hade hållit 
henne borta ett tag där innan. Hon tränar fint 
hemma och jag är nöjd. Tidigare har hon varit 
väldigt startsnabb men hon klarar även av att gå 
utan ryggar om det är så. Hon kommer att gå 
precis som hon gjorde i senaste starten. Då 
ändrade vi från barfota runt om till bakskor och 
det kommer vi att fortsätta med, meddelar 
Anna-Karin Rundqvist.

5 Global Tailwind, J S Eriksson 
– Hästen har pausat tre månader men har varit 
fin i två banjobb varav det snabbaste gick på 
1.20/1 600 meter. Global Tailwind känns fräsch 
och fin för dagen men jag tycker inte att han är 
något hett vinstbud i första starten efter vilan. 
Men ser han fin ut och gör ett bra lopp kan han 
vara värd att passa framöver. Han kommer att 
tävla barfota fram och med en jänkarvagn, säger 
Jörgen S Eriksson.

8 Palermo Broline, Ö. Kihlström 
– Palermo Broline har blivit åtgärdad efter det 
förra loppet och känns bara bra i träningen. Men 
för att vinna loppet hade han nog behövt ett 
bättre startspår och vi hoppas på en bra insats i 
första hand. Inga ändringar är aktuella, säger 
Kenneth Haugstad.

11 Earn N’Burn, B. Goop 
– Hästen fick ett snällt lopp senast i Örebro och 
gick i mål med krafter kvar. Det är ett tråkigt 
utgångsläge nu men jag tycker att hästen står 
bra inne för sin klass. Får Earn N’Burn bara rätt 
resa så kan han avsluta väldigt snabbt och vi 
hoppas att det räcker långt i alla fall. Det blir 
barfota runt om och en jänkarvagn som vanligt 
så det blir inga ändringar, meddelar Anton Sverre 
i stallet.

1 Copimade, O J Andersson 
– Han gick okej senast, men måste höja sig lite 
innan vi kan tro på segerchans. Har ett okej 
utgångsläge men kan inte ta någon ledning. 
Eventuellt barfota runt om, annars inga änd-
ringar, säger Jörgen Westholm.

2 Forecast, Ö. Kihlström 
– Han har varit lite för seg för att vi ska vara 
nöjda och vi har ändrat lite upplägg för honom  
och hoppas att han ska tända till av intervallträ-
ning. Startspåret är bra och trots att han möter 
bra hästar ska han kunna vara med där framme. 
Inga ändringar är planerade i dagsläget, säger 
Kenneth Haugstad.

4 Gigant Proud, M. Djuse 
– Han fick en tuff inledning i senaste loppet och 
orkade inte riktigt då. Det är inte så mycket att 
säga om det. Men allt verkar bra efteråt och ska 
vara bättre med det loppet i sig. Vi får se vart vi 
hamnar den här gången. Det blir barfota bak 
igen och inga ändringar, meddelar Mattias 
Djuse.

7 Code Bon, M T Gundersen 
– Han var jättebra senast då han vann på en 
1.11-tid över distansen utan att vara bottnad 
och det var ett kvitto på att formen sitter där. 
Han är bra för klassen och kan göra en hel del 
jobb själv, vilket lär bli fallet nu när han fick ett 
ganska dåligt spår. Men trots det måste vi vara 
optimistiska, Code Bon är bra, fastslår Magnus 
Teien Gundersen.

8 Sambuca Knight, R. Bergh 
– Hästen går fina lopp i stort sett hela tiden nu 
men har tyvärr spår lite långt ut på vingen. Vi får 
se vad han kan få för position därifrån men jag 
hoppas att han kan göra ett fint lopp så får vi se 
hur långt det räcker. Det blir inga ändringar på 
Sambuca Knight inför den här starten, säger 
Preben Sövik i stallet.

10 Wollafur, B. Goop 
– Han har startat rätt så tätt, han känns bra i 
träningen och loppen har han gjort bra. Så det 
känns helt okej. Det kan bli skor den här gången, 
jag vet inte riktigt hur mycket fötter han har 
ännu. De flesta loppen har han vunnit med skor 
så det ska inte ha en alltför stor betydelse, säger 
Juhani Partanen.

11 Great King Wine, S. Söderkvist 
– Jag var jättenöjd med insatsen senast då han 
var nära att besegra Uppohoppa. Han känns bra 
och formen är i alla fall inte sämre den här 
gången. Jag vet inte hur bra Code Bon är men 
övriga motståndet skrämmer mig inte. Jag tycker 
att min ska ses med vinstchans trots läget och 
det blir barfota fram på nytt och samma vagn, 
säger Admir Zukanovic.

1 Mega Star, J. Wiman 
– Mega Star har varit jättebra på slutet och 
kändes fin i sista jobbet så jag räknar med att 
den fina formen håller i sig. Jag är nöjd med 
spåret då han kan vara lite känslig om man 
måste flytta honom i sidled och jag laddar och 
hoppas kunna nå ledningen. När formen är så 
pass bra måste vi prova där om vi kommer dit. 
Det blir barfota runt om igen och jag tycker det 
ser ut som en vettig chans på pappret, säger 
Johan Wiman.

2 One Two Beat, H-O Sundberg 
– Jag hade förväntat mig lite mer av honom 
senast, men han var orolig hela dagen där uppe i 
Rättvik och vi hoppas att det var tillfälligt. Han 
har tävlat bra på Eskilstuna tidigare och löper 
han upp till sitt bästa ska han kunna vara med 
ganska långt framme. Barfota igen, säger 
Hans-Owe Sundberg.

4 Royal Dreams, Ö. Kihlström 
– Royal Dreams kommer tillbaka efter sjukdom 
och en hel del träning och hästen känns fin i 
jobben här hemma på gården. Han har ett bra 
läge och borde kunna ha lite chans, säger 
Kenneth Haugstad i stallet.

6 Gustavo Boko, P. Karlsson 
– Det verkar bra med hästen, han hade blivit fyra 
åtminstone senast om jag inte hade släppt allt 
för att försöka gå vidare till final i Dam-SM. Hade 
jag bara hållit i så hade han travat. Nu kör Petter 
och de kommer väldigt bra överens. Han tränar 
bra med låg puls, han kommer fortsätta gå som 
han gjort tidigare, säger Anna-Karin Rundqvist.

8 Hercules T., K. Widell 
– Fick ett skitläge så det var tråkigt, han tränar 
rätt så bra. Han har gått bra mest hela tiden men 
från det här läget är det rätt svårt att tro att det 
ska kunna räcka till någon seger. Vi får hoppas 
på lite tur och se hur långt det räcker. Jag 
kommer nog att köra med skor bak igen med 
honom nu när läget vart så dåligt, i övrigt är det 
inga ändringar, säger Peter G Norman.

10 Emerald Boko, E. Lindegren 
– Hon kommer att tävla barfota för första 
gången på länge. Han vinglar och far i loppen 
och jag ska prova i uppvärmningen om det går 
att köra i jänkarvagn. Om det fungerar kör vi med 
den i loppet. Hon är bäst när hon får följa med 
och attackera längst ut i banan, säger Erik.

11 Vida Loca Bi, K Haugstad 
– Det har inte gått lika bra som i fjol för henne 
men vi hoppas att hon ska piggna till snart. Men 
hon är inte där ännu och med tanke på läget 
anar jag att vi får svårt att blanda oss i striden. I 
så fall behöver vi en del tur på vägen. Inga 
ändringar på henne, säger Kenneth Haugstad.

 WTIDSRANKEN: 12,4: 3 Visa As. 13,3: 8 Duke of 
Mearas. 13,4: 4 Raja Ribb. 14,0: 2 Tropicana Ås. 14,1: 1 
Final Dream. 14.2: 6 Grinnebys Orion.

 WTIDSRANKEN: 13,5: 10 Chichen Itza. 13,9: 3 Busy 
Doin’ Nothing. 14,2: 9 Fonda Boko. 14,3: 2 Lotus Gil. 14,4: 
1 Prince Tanic, 8 Palermo Broline.

 WTIDSRANKEN: 12,8: 2 Forecast. 13,1: 10 
Wollafur. 13,3: 3 Brothers In Am. 13,4: 1 Copimade. 13,7: 
8 Sambuca Knight. 13,8: 11 Great King Wine.

 WTIDSRANKEN: 12,3: 1 Mega Star. 12,4: 8 
Hercules T. 12,5: 7 Radagast. 12,6: 2 One Two Beat. 13,4: 
12 American Cowboy. 13,5: 10 Emerald Boko.

 V86-5 1 640 meter, auto

MIN VINNARE
HH7HRadagast flög fram över upploppet 

senast och har gjort starka insatser en 
längre tid. Han har kommit ned ett hack (3 
Visitor) är struken och Radagast är en rolig 
idé. 
FAVORITEN

HH1HMegaHStar har hittat toppformen och 
är snabb från början. Kort distans är ingen 
nackdel och i spets säljer han sig dyrt. 
Johan Wimans häst blir att räkna med. 
UTMANAREN

HH2HOneHTwoHBeatHvar inte som bäst i V75 
senast. Visserligen fick han ett tufft lopp, 
men han borde presterat bättre. Han har 
gjort bra lopp tidigare och är en segerkan-
didat.
BORTGLØMD

HH4HRoyalHDreams är i grunden en bra häst. 
Han kan bättre än visat och lyser inte 
ringrosten igenom blir det framskjuten 
placering.
SNACKISEN

 HDet blir barfota runt om (om banan 
tillåter) och eventuellt jänkarvagn (testas i 
uppvärmningen) på 10HEmeraldHBoko. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HMega Star.

V86-6 2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH7HCodeHBon har vunnit sex av sju lopp i 

Geir Vegard Gundersens regi. Han kommer 
från en mycket övertygande insats då han 
drog musten ur konkurrenterna från 
ledningen. Han var inte tom i mål på 
strålande 1.11,6/ 2 140 meter. Ingen av 
konkurrenterna är i närheten av de far-
terna över medeldistans för dagen. Tänk 
också på att det inte är tillåtet att ha 
körspö i Norge, vilket det är i Sverige.
UTMANAREN

HH5HWasaHWarrior svarade för en plusbeto-
nad insats i Boden senast och svarade för 
ett rejält speedryck. Det var ett härligt 
formintryck. Han är stark och gynnas av 
ett stenhårt tempo.
BORTGLØMD

HH2HForecastHstår perfekt inne i loppet och 
tränar bra rapporterar man från stallet. 
Spåret blev bästa tänkbara och Örjan 
Kihlström lyckas med det mesta för dagen.
SNACKISEN

 HDet blir troligen skor på hovarna på 10H
Wollafur. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH3HBrothersHInHAm.

V86-7 2 140 meter, auto

MIN VINNARE/FAVORITEN
HH3HVisaHAs laddades iväg från innerspåret  

senast och höll knappt men säkert upp 
ledningen. Trots att första varvet avverka-
des efter 1.10,5 blev det säker seger. Hon 
tål tufft tempo och är med all rätt favorit 
att vinna Dam-SM tillsammans med 
RebeccaHDahlén.
UTMANAREN

HH2HTropicanaHÅsHhade varit långt framme i 
Drottning Silvias Pokal om hon inte ham-
nat bakom en iskall häst 600 meter från 
mål. Hon stack enkelt till ledningen och 
vann sitt försök åkandes. 
BORTGLØMD

HH11HSurvivalHKit håller hög grundklass. 
Han är inte att lita på, men om han går 
felfritt sänker han många i spurten med 
vassa Susanna H Osterling.
SNACKISEN

HH4HRajaHRibb skrällde i sommartravets 
final och tog hem 300 000 kronor. Han är 
snabb från början men har kvicka hästar 
invändigt om sig. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

HH2HTropicanaHÅs spetsar om kusken vill. 
3HVisaHAsHoch 4HRajaHRibb testar för 
spets?

V86-8 2 140 meter, auto

MIN VINNARE
HH2HLotusHGilHgjorde det bra som fyraåring. 

Han fick det inte att stämma i fjol, men 
kommit tillbaka starkt den här säsongen. 
ErikHLindegrens häst är snabb från början 
och har fart och kunnande att segerstrida.
FAVORITEN

HH7HVeio galopperade i andra par utvändigt 
efter halva loppet senast. Galoppen kom 
strax efter att kusken ryckt tussarna ur 
öronen. Han har vunnit på bra tider och blir 
intressant tillsammans med Ulf Ohlsson.
UTMANAREN

HH3HBusyHDoin´Nothing har gjort bra lopp 
en längre tid och skräller snart.
BORTGLØMD

HH8HPalermoHBroline har nog högst kapaci-
tet i fältet. Spåret är iskallt men om han 
fungerar blir det framskjuten placering.
SNACKISEN

HH1HPrinceHTanic är i bra form och är vass 
när speeden sparas. Tänk på att han är 
klart bäst barfota och skor på hovarna är 
ett stort minus. 
SPETSFAVORIT EFTER 500 METER

 HLotus Gil.

HELLBERGS RANKNING V86-PROCENT
HHH7HRadagast/OskarHJHAnderssonH 9
HHH1HMegaHStar/JohanHWimanH 19
HH2HOneHTwoHBeat/Hans-OweHSundbergH 17
   10 Emerald Boko/Erik Lindegren 2
  4 Royal Dream/Örjan Kihlström 17
			5	Buckle	Up	Pellini/Markus	B	Svedberg	 3
		9	On	Stage	Indika/Tobias	J	Gustafsson	 2
		6	Gustavo	Boko/Petter	Karlsson	 2
   8 Hercules T./Peter G Norman 2
 11 Vida Loca Bi/Kenneth Haugstad 7
 12 American Cowbay/Jorma Kontio 2

HELLBERGS RANKNING V86-PROCENT
HHH7HCodeHBon/MagnusHTeienHGundersenH 73
   5 Wasa Warrior/Jorma Kontio 3
	11	Great	King	Wine/Stefan	Söderkvist	 10
		3	Brothers	In	Am	 1
		8	Sambuca	Knight/Robert	Bergh	 3
		2	Forecast/Örjan	Kihlström	 2
10	Wollafur/Björn	Goop	 4
		6	Quite	Windy/Anders	Eriksson	 1
   9 Adams Pace/Ulf Ohlsson 0
   1 Copimade/Oskar J Andersson 0
12 Westline/Torbjörn Jansson 0
  4 Gigant Proud/Mattias Djuse 0 

HELLBERGS RANKNING V86-PROCENT
HHH3HVisaHAs/RebeccaHDahlénH 44
HHH2HTropicaHÅs/SofieHErikssonH 18
   4 Raja Ribb/Anna-Karin Jonsson 18
11	Survival	Kit/Susanne	H	Osterling	 2
		1	Final	Dream/Linda	Sedström	 5
10	Give	Me	Ten/Malin	Friman	 2
		8	Duke	Of	Mearas/Kim	Moberg	 4
		7	Pacific	W.F./Caroline	Åkerlund	 1
		6	Grinnebys	Oriono/Anna	I.	Karlsson	 1	
   9 Thebigred As/Kajsa Frick 2
  12 Gathania/Heidi Hiltunen 1

HELLBERGS RANKNING V86-PROCENT
 HH2HLotusHGil/ErikHLindegrenH 13
HHH7HVeio/UlfHOhlssonH 32
   1 Prince Tanic/Niclas Benzon 7
			4	Thelma	De	Glatinge/Oskar	J	Andersson	 17
		8	Palermo	Broline/Kenneth	Haugstad	 6
		3	Busy	Doin´Nothing	 3
11	Earn´n	Burn/Björn	Goop	 14
 12 Pompano Euphoria/Kim Eriksson 1
   9 Fonda Boko/Torbjörn Jansson 3
   5 Global Tailwind/Jörgen S Eriksson 1
 10 Chichen Itza/Dennis Spangenberg 1
   6 Cikoria Frazer/Tobias J Gustafsson 1 

CODE BON BLIR INTE  LÆTT ATT BETVINGA

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

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

Spår 8 och 11 
sticker ut som 
sämst: 5% var. 38% 
vinner från 
ledningen och hela 
29% bakifrån.
En Ulf Ohlsson-rat-
tad favorit har i 
snitt en chans om 
0,91 gånger spel %.

Finallopp blir 
favoritbetonade 
och låga spårnum-
mer vinner. 
Dagens jättejack-
pott gör spelvärdet 
skyhögt: Mer än 
100% till spelarna 
om omsättningen 
stannar under 32 
miljoner!

Bronsdivisionsför-
sök, 2140a: Låg 
skrällrisk, 86% av 
vinnarna rankas 
1-5 på spelet. Spår 
7 är svårt att infria 
favoritskap från 
men 27% lyckas.

1640a, låg klass, 
12 anmälda: 
Spåren 4-5 är över-
lägsna. De segrar i 
31% av loppen och 
ger långsiktigt 
positiv återbäring 
på vinnarspelet. 12 
sämst, 3%. 38% 
spetsvinnare, 14% 
dödens.

Spåren 5-8 gynnas 
av propositionen. 
De vinner hälften 
av loppen, till för 
låga % på spelet. 1 
och 9 missgynnas 
mest. En Torbjörn 
Jansson-rattad 
V86-favorit har i 
snitt en chans om 
0,86 gånger spel %.

1640a, öppen 
klass, 9 startande: 
Spår 4 går bäst, 
19% segrar. 9 
sämst: 6%.
En Hans Owe 
Sundberg-rattad 
V86-favorit har i 
snitt en chans om 
0,77 gånger 
spelprocenten.

Spåren 4-5 är 
bäst, 29% av 
loppen vinns 
därifrån. 8 och 10 
sämst, 5% 
vardera.
En Jepson-rattad 
V86-favorit har i 
snitt en chans om 
1,26 gånger 
spelprocenten.

Startvoltens hästar 
är tydligt gynnade. 
Spår 6 är bäst, 
18% vinner 
därifrån. Spår 4 på 
tillägg sämst - 2%. 
Spetshästen vinner 
till 45% - hitta den! 
Sju gånger i rad har 
V86 inletts med 
favoritseger.
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