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V75 P˚ JÆGERSRO

V75-1

192 rader/96 kr

V75-1: 2, 6���������������������������������������� (1, 4)
V75-2: 1, 2, 7, 8�������������������������������� (3, 4)
V75-3: 1, 7���������������������������������������� (3, 5)
V75-4: 14 Julia af Solnäs����������������(6, 2)
V75-5: 2 Nancy America��������������� (5, 11)
V75-6: 1, 2, 4, 5, 11, 12����������������� (9, 7)
V75-7: 1, 10����������������������������������� (6, 11)

STORA SYSTEMET

1 680 rader/840 kr

V75-1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7�������������������(8, 9)
V75-2: 1, 2, 7, 8�������������������������������� (3, 4)
V75-3: 1, 7���������������������������������������� (3, 5)
V75-4: 14 Julia af Solnäs����������������(6, 2)
V75-5: 2 Nancy America��������������� (5, 11)
V75-6: 1, 2, 4, 5, 11, 12����������������� (9, 7)
V75-7: 1, 6, 8, 10, 11���������������������� (9, 7)

CHANSSYSTEMET

792 rader/396 kr

V75-1: 2, 6���������������������������������������� (1, 4)
V75-2: 1, 7�����������������������������������������(8, 2)
V75-3: 7 Västerboonthenews��������� (1, 3)
V75-4: 2, 6, 14��������������������������������� (1, 8)
V75-5: 2 Nancy America��������������� (5, 11)
V75-6: 1, 2, 4, 5, 11, 12����������������� (9, 7)
V75-7: alla elva hästar������������������� (1, 10)

Peter Ingves
är nyckelkusk

Bengt Adielsson: Han har vunnit
hela åtta av sina 19 senaste V75-lopp
Bäst på vintern.
Nu sitter formen där.
Dags för Master Crowe.

MMm Han är fortfarande tränare...
---

Master Crowe radade upp sex segrar under

vintersäsongen i fjol. Han är på väg tillbaka mot
den formen. H
Och påbörjar en ny segerrad?
– Det är första gången han startar i ett sprinterlopp. Och korta lopp är alltid lite chansartade,
varnar tränaren Petri Puro.
– Men Master Crowe känns riktigt fin efter
loppet senast och jag tror på en bra insats.
Trafikproblem för Master Crowe?
Skulle inte tro det.
När formstarke Peter Ingves sitter i sulkyn.
Peter har vunnit åtta av sina 19 senaste V75-lopp.
---

Peter Ingves har inte bara Master Crowe i
morgon.
Peter kör i alla sju V75-loppen och både Olle
Rols och Juan kommer med två raka V75-segrar
i bagaget.
---

Startfältet är nu klart till Pegasus World Cup
som går 27 januari på Gulfstream Park.
150 miljoner i samlad prissumma att dela på
för galopphästarna.
Men det är inte gratis att vara med.
Anmälningsavgiften?
En miljon dollar – nästan nio miljoner kronor.
Gun Runner är storfavorit.
Men jag gillar Toast of New York. Och aktuella
oddset 26 gånger lockar.

--Marknaden är fri.
Och en hingstägare kan ta vilken betäckningsJag chansar bort Oasis Bi. Trots att han har
dragit in mer än 15 miljoner under de fyra
avgift han vill.
senaste säsongerna.
Men visst studsar jag när en världsartist som
Men han tog sin senaste seger i
Nuncio är prissatt till 75 000
BERÆKNAT SPELSTOPP
Sverige i april 2015...
kronor.
Lördag 13 januari
Så det blir ett singelstreck för
Medan nyblivne fyraåringen
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Västerboonthenews.
Villiam tar 90 000 kronor för
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
--sina tjänster.
BANFAKTA JÆGERSRO
--Omgångens
godbit?
Banbredd, 1640: 23,0 m. 2 140: 23,0 m.
Som så många gånger förr –
d1d1d1. Så ser formraden ut
Upplopp: 190 m.
Open stretch: Nej.
Bronsdivisionen.
för Julia af Solnäs.
Mycket talar för Mack Dragan
Dags för en ny diskning alltså? Vinklad vinge: Ja.
som har åtta av nio från ledningen. Och
Skulle inte tro det.
TRAV
fem av åtta över 2 640 meter.
Jag tror i stället att Julia af Solnäs är
Men det finns ett minus.
på väg mot de riktigt stora sakerna.
Ett kraftigt minus.
MMm Och har inte en tanke på att garMack Dragan får räkna med en tuff
dera henne.
--inledning.
När Pharaon Face utmanar om
I Australien har en dopingbomb
ledningen.
precis briserat.
En bushård öppning kan bädda för
När det visat sig att flera stora träQahar Q.C.
nare regelmässigt behandlat sina hästar
Men jag har svårt för hästar med
på löpningsdagen.
klen V75-statistik.
Inget raffinerat.
Och Qahar? Nio fruktlösa försök i
Utan milkshake – det vill säga en
elitserien...
bikarbonatlösning som slangas in i
Slutet på visan?
hästen. För att mjölksyran ska slå till
Kan bli Juan.
senare. Ska bli spännande att se var det
landar.
MMm Som näst senast gjorde det som
MMm Sverige hade ett fall för några år
nästan aldrig låter sig göras.
sedan. När en tränare blev tagen på bar bengt.adielsson
MMm När han vann ett V75-lopp trots en
@expressen.se
gärning.
galopp.

Bengt 
Adielsson

VECKANS SPEL MED SØREN ENGLUND

Min femoddsare är nedstruken ett hack

WWVECKANS SPEL: 7 Global Unlimited 200
kronor vinnare, Jägersro lopp 6 (V75-2).
WWUPPDRAG: Sören Englund höll en tusenlapp
levande i Expressen genom spel i varje
V75-omgång mellan den 18 oktober 1997 och
28 februari 2016. Inte mindre än 1 025 spel ur
en tusenlapp är ett svårslaget världsrekord som
ger Sören hederstiteln permanent spelrekare.
HTaffy
H
sågs aldrig med chans och efter att ha

2 140 meter, volt

Olle kan bli svårstoppad

• TIPS & ANALYS MED FREDRIK EDHOLM, BENGT ADIELSSON & ESKIL HELLBERG

LILLA SYSTEMET

XXXDAG XX MÅNAD 20XX

körts lite offensivt i början var han tam i spurten.
HGlobal
H
Unlimited är min lördagsidé. Finalist i
korta E3 passar mig då jag tänker på vilken
klass 4-åringen utstrålar. Nu är det bara att
löpningen stämmer också. En strykning (femman) tilltalar mig och han är nere ett hack.
Hinner Waffle förbi Erwin kan det bli riktigt
roligt, speciellt om Global Unlimited får överta i
andra skedet. En kul femoddsare känns det som.

HDet
H
är inga startkanoner med i
fältet och med en någorlunda
lyckad start borde Gomez ha bra
spetschans. Vi tippar ändå Olle
Rols som varit riktigt rejäl vid
segrarna på slutet där han inte
gått på innerspår en enda meter.
Krossar allt igen?

VINNAREN

RANKNING

 Spel- och travexpert

SENASTE NYTT INFØR V75 P˚ WEBBEN & MOBILEN

WWFØLJ TÆVLINGARNA LOPP FØR LOPP 4 LÆS TRAVSPELBLOGGEN – DAGENS BÆSTA SPEL – VARJE DAG

1 640 meter, auto

Vinnartyp med spetsläge

HErwin
H
och Waffle gör upp om
ledningen men sida vid sida tror
vi att Erwin går segrande ur den
striden. Det är en vinnartyp som
borde ha bra chans att hålla
undan från ledningen. Global
Unlimited har lopp i kroppen och
är största hotet trots läget.

VINNAREN

RANKNING

2 Olle Rols
H2
H Olle Rols
vann både försök 6 Gomez
1 Batman Godiva
och final det
4 Uptothe Chapel
förra meetinget
7 Toddler
och gick den
5 Count Response
tunga vägen i
3 Defy Anything
finalen. Han går
8 Platon Face
upp i klass men
9 Zorn Brick
är så pass rejäl
10 Jack Bowler
att han borde
11 Ahsoka T.Dream
klara det klivet
utan problem. Ett 12 Magnificent Face
givet segerbud
igen.

1 Erwin
H1
H Erwin är en
7 Global Unlimited
talang som bara
8 Staro Leonardo
vinner och
2 Waffle
vinner. Hästen
3 Copaca Banana
kan öppna bra
4 Coolkindacrazed
och från det här
fina läget får han 6 Varencia
finna sig i att bli 10 Harri K.
12 Ronzon Face
storfavorit. Vi
9 High Colours
stämmer in i
kören och tippar 11 Kaxi Day
honom också
etta.

UTMANAREN

H6
H Gomez har visat full form och med en
lyckad start kan han sitta i ledningen. Och
då är han tveklöst det största hotet för
Olle Rols.

H7
H Global Unlimited kvalade in till korta
E3-finalen i höstas som tvåa bakom
Lucifer Lane. Han står med andra ord bra
inne i klassen och har fått ett lopp i
kroppen efter en tids frånvaro.

KOMMENTARER I SISTA STUND

KOMMENTARER I SISTA STUND

1 Batman Godiva, J. Lövgren

12%

2 Olle Rols, P. Ingves

25%

– Han vann senast i ett lite enklare gäng
och det blev ett blufflopp. Formen är
förhoppningsvis på rätt väg men jag är
tveksam till att han kan hålla upp ledningen. På grundkapaciteten tycker jag
ändå att han ska streckas tidigt här, säger
Fredrik Pedersen i stallet.
– Han har fått två lugna jobb efter
finalen på Solvalla och allt har varit bra.
Olle Rols är stabil och voltstart är inget
problem. Hur bra han blir är svårt att
säga men jag tycker att han imponerade
i den snabba avslutningen näst senast,
säger Mats Rånlund.

3 Defy Anything, F. Jensen

4%

– Han kom aldrig in i matchen senast men
jag var nöjd med hur han kändes och
formen ska vara i stigande. Men han möter
flera tuffa hästar nu och det krävs nog lite
tur på vägen om han ska vara med i
segerstriden, tror Flemming.

4 Uptothe Chapel, Ö. Kihlström

14%

– Han är storvuxen och lite osmidig så
fjärdespåret är väl inte helt optimalt. Han
brukar gå med stängt huvudlag men vi
kanske måste köra med ett öppet nu.
Formen är fantastiskt bra och skulle det
lösa sig är han nog jämngod med Batman
Godiva för dagen, säger Fredrik Pedersen i
stallet.

5 Count Response, P. Untersteiner

5%

– Han har tränat bra länge och vunnit de
två senaste loppen. Senast vann han trots
100 meters tillägg och hade tussarna kvar
i mål. Vi har siktat mot att han ska komma
med i den här klassen och han står bra
inne i loppet. Spåret kunde varit bättre.
Går han iväg kan han vara långt framme,
säger Josefine Gustavsson i stallet.

6 Gomez, K.Oscarsson

19%

– Jag tycker att han höjt sig och senast
sträckte han på sig sista biten. Två veckor
mellan starterna är perfekt för Gomez. Jag
har tränat på som tänkt inför den här
starten och tror på en bra insats men jag
begär inte att Gomez bara ska vinna och
vinna. Han hade sjättespår på tillägg näst
senast och då fick han en pangstart, säger
Dan Widegen.

7 Toddler, C. Lugauer

8%

8 Platon Face, L. Kolgjini

9%

– Han var bra efter paus senast och har
ett bra läge på lördag med springspår.
Hoppas han kan hitta till spets, för då
måste han räknas med bra segerchans.
Han kommer att gå som senast och duger
utan tvekan bra i den här klassen, säger
Markus Waldmüller i stallet.
– Utgångsläget är chansartat med ett
bakspår. Men Platon Face är väldigt fin i
jobben och skulle det stämma på vägen
har han kapacitet för att vinna loppet,
säger Lutfi Kolgjini.

9 Zorn Brick, K. Ecce

2%

10 Jack Bowler, A. Zackrisson

1%

Har formen på topp för dagen och kan
avsluta vasst med bra ryggar. Men det är
främst en platschans.
– Han hade ju ingen chans mot Toddler
senast och det finns fler bra hästar den
här gången. Jag ligger lågt vad det gäller
vinstchansen, säger Anders.

 Sören
 Englund

V75-2

11 Ahsoka T.Dream, J. Sjunnesson

1%

12 Magnificent Face, S. Nilsson

0%

Jämn och nyttig men vinner lite för sällan.
Bäst trea-fyra?
Toppform men står tufft till den här
gången. Knappast segeraktuell.

WWTIDSRANKEN: 13,9: 7 Toddler. 14,2:
11 Ahsoka T.Dream. 14,3: 9 Zorn Brick. 14,4: 3 Defy
Anything, 5 Count Response. 14,6: 10 Jack Bowl.

UTMANAREN

1 Erwin, S. Söderkvist

68%

2 Waffle, Ö. Kihlström

10%

– Han har börjat väldigt bra och är nog
av samma klass som de bästa jag har
haft. Erwin öppnade mycket bra när han
vann senast på Åby men taktiken
bestämmer Stefan (Söderkvist). Erwin
kan springa snabbt länge så jag tror inte
att distansen kommer att vara någon
nackdel, säger Chister S Karlsson.

– Brukar tävla med halvstängt men nu blir
det ett helstängt för första gången. Han är
mycket startsnabb och borde öppna
snabbare med stängt huvudlag. Waffle ska
räknas, säger Johan Untersteiner.

3 Copaca Banana, K.Oscarsson

4%

4 Coolkindacrazed, P. Ingves

2%

5 Notre Avenue, A. Eklundh

–%

6 Varencia, M. Niklasson

1%

7 Global Unlimited, K. Moberg

7%

8 Staro Leonardo, J. Lövgren

3%

9 High Colours, M. Marais

0%

10 Harri K., C J Jepson

3%

11 Kaxi Day, A. Zackrisson

0%

12 Ronzon Face, T. Karlstedt

1%

– Han var duktig senast och känns ännu
bättre inför den här starten. Han blir bara
bättre för varje start och läget är jag nöjd
med. Copaca Banana är startsnabb och
Kevin kommer säkert att testa från start.
Men jag blev väldigt imponerad av Erwin
senast och den blir nog svår, jag tror dock
att vi kommer att vara närmare den i mål
den här gången. Inga ändringar, säger
Maria Rosenberg.
– Vann enkelt senast och är i mycket bra
form. Jag tror att Coolkindacrazed räcker
bra i V75 också men distansen är nog
inget plus. Blir det hårt tempo kan han
kanske vara med i platsstriden, säger
Riccardo Bianchi.
STRUKEN!

Toppform. Gillar kort. En platsrysare.

– Han var trög från början men sedan gick
det lite för snabbt och sedan när han
misslyckats i kval till Kriteriet tog vi
tillbaka honom. Global Unlimited hade
nytta av den pausen och var väldigt fin i
sin comeback. Han kvalade in till en
E3-final och jag tycker att han ska räknas
i lägsta klassen. Han är hygglig från start
och allround vad det gäller distansen,
säger Svante Båth.
– Vi vet väl inte riktigt vart vi har honom
för dagen, det har blivit lite långt mellan
starterna men han ser dock riktigt fin ut i
träningsjobben. Varken startspåret eller
distansen är till någon fördel för Staro
Leonardo. Jag skulle tro att det blir en
jänkarvagn och skulle det klaffa har han
bra kapacitet för klassen, säger Fredrik
Pedersen i stallet.
Möter mycket värre motstånd nu och får
jaga pengar i första hand.

Harri K. gör bra insatser varje gång och
trivs på distansen. Ett skrällbud med klaff?
– Kaxi Day har jättebra form och blir bara
bättre och bättre. Men det är väl ändå
långsökt att han ska kunna vinna loppet
från det här läget. Jag får vara nöjd om
han kan vara fyra eller femma, säger
Anders Zackrisson.

– Jag hade önskat ett bättre spår då vi
hade siktat på det här loppet. Han duger
annars bra i den här klassen och formen
är riktigt bra. Men det är väl mycket som
måste stämma om han ska kunna räcka till
seger härifrån. Eventuellt testar vi med ett
halvstängt norskt huvudlag nu, säger
Tommy Karlstedt.
WWTIDSRANKEN: 13,4: 12 Ronzon Face. 13,7:
1 Erwin. 13,8: 8 Staro Leonardo. 13,9: 2 Waffle.
14,0: 7 Global Unlimited. 14,1: 9 High Col.

