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TidsRANKeN
12,4: 1 angelo am. 12,8: 5 just flying By.
12,9: 4 unogaren. 13,0: 8 Mårten Marje, 
7 Storm Passage.

1. Angelo Am J Svensson  35%
– Han fick ett snällt lopp senast efter en 
liten paus och tanken var att han skulle 
vara riktigt bra till den här starten. Angelo 
Am kan öppna bra och distansen är i vart 
fall inget minus. Det blir barfota runt om 
igen, säger Stefan Persson.

2. B.B.S.Florino J A Björk  6%
– Han har utvecklats fint och varit riktigt 
bra på slutet. Han gick med skor och öppet 
huvudlag senast men nu blir det barfota 
fram och troligtvis norsk gas. Kanske vi 
sätter på ett helstängt men det bestäms 
efter värmningen. Han har aldrig gått med 
det tidigare och kanske blir för vass då. 
Det blir jänkarvagn för första gången nu 
och distansen är hans bästa. Jag tror på 
lite segerchans, säger Jenny A Björk.

3. Golden Bowl M Nilsson  3%
– Han har varit borta länge för en skada 
och jag är tveksam till att formen räcker 
för att vinna V75-lopp. Hästen går framåt 
men distansen är normalt ingen fördel. Vi 
bör få en bra position och jag tror i alla fall 
han kan var rätt långt fram. Skor runt om, 
säger Claes Svensson.

4. Unogaren T Eklöf  19%
– En fin häst som jag fått in i träning för 
att köra in pengar med så att han blir 
startberättigad i Frankrike. Unogaren är 
tuff och oöm och duger bra i klassen men 
är aningen trång i gången och inte helt 
okomplicerad, säger Robert Bergh.

5. Just Flying By T Ärling  8%
– Hon fick oväntat hårt tryck i ledningen 
senast i Halmstad och höll mot den bak-
grunden väldigt bra. Just Flying By borde 
duga bra i den här klassen. Hon fick ett 
bra spår men är ingen riktig raket från 
start, säger Roger Walmann.

6. Bodrum Boko F Berg  2%
– Hästen tränar bra och har fin form. Det 
blir helstängt nu och laddning från start 
och jag ser gärna att han körs i ledningen, 
men det viktigaste är en sargresa. Det här 
blir ett test helt enkelt och jag hoppas på 
pengar. Barfota fram, säger Emil Engvall.

7. Storm Passage P Karlsson  3%
– Distansen är egentligen fel för honom, 
han är bättre på full väg. Tempo vore en 
fördel och han kommer att sänka sitt 
rekord. Jag tycker han ska streckas och 
det blir barfota fram igen, säger Hans 
Karlsson.

8. Mårten Marje J Mahony  2%
– Jag var nöjd med hästen senast. Vi blev 
tempotorsk då och var chanslösa att ta 
något. Läget är sämsta tänkbara då han 
inte är snabb ut och det är inte hans dis-
tans heller. Det blir skor runt om nu, säger 
Paw Mahony.

9. Rare Wise As L Allercrantz  15%
– Han var riktigt bra senast och det förvå-
nade oss. Hästen har tagit loppet bra och 
distans samt läge passar bra. Jag hoppas 
det är min tur på V75 nu. Barfota runt om, 
säger Linda Allercrantz.

10. Greenhill’s Lucky R Svanstedt  1%
– Hon har aldrig mött det här motståndet 
förut. Det blir svårt att vinna men kan hon 
tjäna en slant är det bra, hon går bäst i 
ryggar. Barfota runt om och jänkarvagn, 
säger Robin Axelsson.

11. Giant Euro O J Andersson  1%
Lär knappast vinna det här loppet från 
detta läget.

12. Snoopy D.K. J Hansen  6%
Såg finfin ut senast och trots läget så 
måste det vara en vettig chans. Ska inte 
alls glömmas bort.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 6.
1 640 meter, auto.V75-2

TidsRANKeN
12,8: 1 Send in The Clowns. 
12,9: 11 jeppas Maxi. 13,0: 8 Keeping julia, 
2 Check in Blågul. 13,2: 10 Talk The Talk.

HH 1HAngeloHAm kan öppna 
ganska bra och skulle det bli 
tal om ledningen är det verk-
ligen hästen att slå för övriga. 
4HUnogaren kan ha en bit 
till taket och detta är en tuf-
fing som säkert körs fram i 
dödens. 5HJustHFlyingHBy..?

Bra chans från täten

vinnaren
1 Angelo Am 
vann på en låg 
1.12-tid redan i 
april och fyraår-
ingen är troligen 
ett snäpp vas-
sare nu. Bra 
läge här och 
kommer han till 
ledningen, så...

utmanaren
4 Unogaren har 
börjat bra hos Robert Bergh och det kan 
vara en bit till taket.

V˚R�RANKiNG
  1 Angelo Am
  4 Unogaren
  5 Just Flying By
  3 Golden Bowl
  9 Rare Wise As
  2 B.B.S.Florino
12 Snoopy D.K.
  7 Storm Passage
  8 Mårten Marje
11 Giant Euro
10 Greenhill´s Lucky
  6 Bodrum Boko

HH 1HSendHInHtheHClownsHär 
rask bakom bilen men ska 
inte gå i spets. Därmed kan-
ske 3HAcriter kan nå tät? 11H
JeppasHMaxiHtål att göra jobb 
själv och körs säkert framåt 
om det blir lustempo. 9HNaglo’H
delHNord hoppas på fart.

Jeppas Maxi svårslagen

vinnaren
11 Jeppas Maxi 
har gått snabbt 
genom klas-
serna och förr 
eller senare tar 
det stopp. Vi 
tror på senare 
och på en ny 
seger.

utmanaren
5 Race Cowboy-
land skrällde i 
ett utlokaliserat V75-lopp på Charlotten-
lund och var också helt godkänd i finalen.

V˚R�RANKiNG
11 Jeppas Maxi
  5 Race Cowboyland
  3 Acriter
  9 Naglo’ del Nord
  1 Send in the Clowns
  4 Västerbo Paymyday
10 Talk the Talk
  2 Check in Blågul
12 Paying Guest
  6 Yes we Can
  7 Star Advisor Joli
  8 Keeping Julia

1. Send in the Clowns A Svanstedt  7%
– Han stannade från ledningen senast och 
har nu gjort två dåliga lopp därifrån. 
Formen tror jag är fortsatt bra men vi går 
upp i klass nu och jag vill släppa till en bra 
rygg. Barfota igen och jänkarvagn för 
andra gången. Första gången var i fina-
lerna på Solvalla, meddelar Anders.

2. Check In Blågul B Goop  2%
– Jag var lite besviken på henne senast 
men tror hon behövde loppet. Distansen  
är bättre nu men motståndet är hårt. Min 
häst är startsnabb och läge och kusk är 
perfekt. Hoppas på pengar med lite flyt. 
Inga ändringar, säger Emma Bjerkås.

3. Acriter J Westholm  9%
– Han kan bättre än senast, var inte helt 
kurant då. Men Acriter är uppkollad och 
allt var bra och han känns fin i träningen. 
Han fick ett bra läge men det blev ett väl-
digt tufft lopp och jag är nöjd om han tar 
en plats. Barfota runt om, säger Jörgen.

4. Västerbo Paymyday U Ohlsson  5%
– Jag var riktigt nöjd med honom i lördags. 
Västerbo Paymyday gick då med ett halv-
stängt huvudlag och det föll väl ut så det 
blir samma igen. Jag har svårt att bedöma 
motståndet men räknar med en bra insats, 
säger Reijo Liljendahl.

5. Race Cowboyland J Takter  8%
– Han avslutade rappt i finalen på Solvalla 
för ett tag sedan och senast vann han 
enkelt från ledningen. Race Cowboyland 
har fin form och Johnny Takter har haft 
framgång när han kört honom tidigare. Det 
blir fyra lätta aluminiumskor den här 
gången, säger John Friis.

6. Yes We Can L Witasp  1%
– Han går bra hela tiden och var sig lik 
igen senast. Vi möter bra hästar här och 
jag är nöjd med en pengaplacering. Skor 
runt om, säger Leif Witasp.

7. Star Advisor Joli J S Eriksson  2%
– Det är bra med hästen. De krokade ihop 
senast vilket var synd, annars tror jag de 
hunnit fram till seger. Vi startar i främre 
ledet och det är ett långt upplopp så jag 
måste tro på chans, annars är det inte lönt 
att hålla på, säger K-G Holgersson.

8. Keeping Julia F Jensen  2%
– Hon håller normal form och gick okej 
senast. Vi har samma startspår nu och det 
blir svårt att vara bland de fem första i 
mål. Inga ändringar är planerade, säger 
Flemming Jensen.

9. Naglo’ Del Nord P Ingves  7%
– Jag körde lite dumt med honom näst 
senast och den hård upphämtningen satt i 
benen senast. Naglo´ del Nord känns pig-
gare igen i jobben och jag tror på en bra 
insats. Spåret är perfekt för han är trög från 
start. Det blir samma utrustning som i de 
senaste starterna, säger Veijo Heiskanen.

10. Talk the Talk D Olsson  2%
– Hon har hög kapacitet och vann på ett 
bra sätt senast. Talk the Talk kommer att 
göra ett bra lopp men har en mycket svår 
uppgift den här gången, menar Stefan 
Melander.

11. Jeppas Maxi T Jansson  55%
– Är ju en bra häst men frågan är om han 
inte kändes bättre än förut senast. Från 
spår elva har vi en svår uppgift men om 
han löser det här också är han nog en häst 
för de större loppen, säger Torbjörn.

12. Paying Guest R Bergh  1%
– Han hade en passande uppgift senast 
och vann på ett bra sätt. Paying Guest har 
fin form men har tyvärr blivit bortlottad 
ännu en gång, suckar Robert.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 5.
2 140 meter, auto.V75-1

PIRATEN BLIR 
MIN A-hÆST

RANKiNG,�Tips�och�loppANAlyseR

Med�TRAVexpeRTeRNA�BeNGT�AdielssoN,�JoNAs�NoReeN�och�esKil�hellBeRG

Bengt�Adielsson: Gulddivisionen 
på Axevalla är en intressant rebus
Bara fyra med chans.

Men mycket svårt ändå.
On Track Piraten är rätt drag?

Gulddivisonen på Axevalla  
i morgon är en intressant rebus.  
I början av veckan lutade jag åt 
att VeijoHHeiskanens fine Sol-
vato skulle ta hem spelet.

 Men håller på att byta mening. 
On Track Piraten tar säkert hand 
om ledningen. Och då ska Solvato 
tugga utvändigt, knäcka Piraten 
och sedan hålla undan för Digital 
Ink. 

Tungt, mycket tungt. Och jag 
köper inte heller Veijos uppfatt-
ning rakt av. Den att det är dis-
tansplus för Solvato. 

Så Piraten blir min A-häst på 
Jokersystemet. B för Solvato och 
Digital Ink. Och C för Porthos 
Amok. Som börjar bli en dyr vän 
vid det här laget.

- - -
MmM Mitt problem med Joker-

systemet? Jag undviker att ta 
ställning. Och petar in en massa C-
hästar i lopp efter lopp. Och blir sedan 
tvungen att ställa upp villkor som jag 
inte kan uppfylla.

Världens tandlösaste tiger? Han bor 
i Strängnäs. Och heter Lotteri-
inspektionen.

MmM I söndags brände en jockey av 
med två storfavoriter i V4:an på Göte-
borg Galopp. Med den ena efter en ritt 
som var så uppseendeväckande usel 
att det luktade fusk lång väg.
I mina ögon hade det varit en given 

sak att utbetalningen av V4:orna (72 
289 kr) stoppats. Och Lotteriinspektio-
nen undersökt om det fanns vinstku-
ponger som var baserade på förlust för 
favoriterna. 

Men tandlösa tigern har 

säkert viktigare saker att pyssla med. När en häst 
var dopad på Jägersro för något år sedan skickad 
man några tävlingsdagar senare dit en man som 
kollade att vakterna till stallbacken gjorde sitt jobb.

 Men i rättvisans namn. Tigern 
är också angelägen om att skydda 
ATG´s onlinekunder.

På de spelsajter jag är registre-
rad (och det är några stycken) får 
man direkthjälp via mail om man 
glömt sitt lösenord.

Hos ATG? Kommer med posten. 
Om några dagar. Tvungen sak. 
Det har tigern bestämt. Säger 
man på ATG...

Danska hästar? Gå in på dan-
toto.dk. Klicka på ”resultater”. 
Slå in bana och datum så kom-
mer en resultatlista fram. Klicka 
sedan på TV-apparaten uppe  
i högra hörnet så visas loppet. 
Kostar inget. 

MmM Ta gärna en titt på Magiccar-
petride US i den senaste starten  
i Skive. Jag blev så pass impone-

rad av den insatsen att October Kronos 
fick sällskap på kupongen.

Snoopy D.K. var (häftigt uppanmäld) 
med i samma lopp. Och så pass positiv att 
också han får ett streck på mina 
kuponger.

- - -
Jag vill gärna hålla ett sto ur Star 

Pride´s hingstlinje i handen när det 
gäller Stochampionatet. I år stannade 
pilen på Neona Princess. Och att Lill-
Unter kör ökar bara mitt intresse. 

För det är nog som pappa Peter sa i en 
intervju: ”kuskförstärkt”.

- - -
MmM Det danska lopparkivet gav mig också 

en nyttig påminnelse om hur snuskigt bra 
Race Cowboyland var när han vann på 
Charlottenlund i maj.

Erik Adielsson och On Track 
Piraten är spetsfavoriter i guld-
divisionsloppet. Foto: ROGER VIKSTRÖM

lillA�sysTeMeT
V75-1: 11 Jeppas Maxi ............(5, 3)
V75-2: 1, 4, 5 ............................(3, 9)
V75-3: 2, 3, 5 ............................(7, 6)
V75-4: 9 Poker Kronos .............(6, 3)
V75-5: 3, 12, 13..................... (14, 1)
V75-6: 3, 4, 5, 7, 11 .............. (2, 12)
V75-7: 4, 9 ............................(10, 11)

270 rader/135 kronor

sToRA�sysTeMeT
V75-1: 11 Jeppas Maxi ............(5, 3)
V75-2: 1, 2, 3, 4, 5, 9 ............ (12, 7)
V75-3: 2, 3, 5, 7 ........................(6, 4)
V75-4: 9 Poker Kronos .............(6, 3)
V75-5: 1, 3, 12, 13, 14 ......... (15, 6)
V75-6: 3, 4, 5, 7, 11 .............. (2, 12)
V75-7: 4, 9, 10, 11 ...................(8, 1)

2 400 rader/1 200 kronor

chANssysTeMeT
V75-1: 3, 5, 9, 11 ......................(1, 4)
V75-2: 1 Angelo Am ..................(4, 5)
V75-3: 2 Solvato .......................(3, 5)
V75-4: 1, 2, 3, 6, 9 ....................(8, 7)
V75-5: 3, 12, 13, 14 .............. (1, 15)
V75-6: 3, 4, 5 ......................... (7, 11)
V75-7: 4, 9, 10, 11 ...................(8, 1)
                          960 rader/480 kronor

Bengt 
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se

TRAV

4 löRDAGEnS SPEl: 9 Naglo 
Del Nord, 200 vinnare, Axevalla 
lopp 5, V75-1.
FöRE löRDAGEnS SPEl: 3 277 kr. 
UPPDRAG: Förvalta en tusenlapp. 
START: 18 oktober 1997.  

h Novel Broline var ett av mina 
bättre spel vill jag påstå. Bara 
en krona bak! Det är väl inte den 
måttstocken jag håller mig men 
jag hörde att Stig H Johansson 
var inne på att Novel Broline 
gjorde en bättre prestation än 
vinnaren så jag är väl inte helt 
hemmablind. Det handlade om 
en sex-oddsare som kunnat 
vinna.

h Nu skall jag försöka ta 
revansch med en bra sex- 
oddsare. Jag tror mitt spel 
skall kunna ta andan av de 
flesta. Naglo` del Nord är i 
bländande form och han vann 
nyligen på Axevalla. Att det 
funkar på banan som loppet 
körs är viktigt. Veijo får stå 
på sidan men  Peter Ingves 
är en vass ersättare!

tusenlappen – med sören englund

Jag tror att mitt spel ska kunna ta andan av de flesta

Sören Englund har förvaltat en tusenlapp i över 15 år.

BeRÆKNAT�spelsTopp
Lördag 19 juli
V4: 12.45. V75: 14.29.
DAGEnS DUBBEl: 16.20.
RESUlTATTElEFOn: 0771-10 20 56.

BANFAKTA�AxeVAllA
Banbredd, 1 640: 22,5 m. 2 140: 21,6 m. 
 Upplopp: 227 m. 
Open stretch: Nej. 
Vinklad vinge: Nej.

FØLJ RICKARD hANSSONS TRAVBLOGG P˚


