
14 fredag 22 augusti 2014TRAV

TidsRANKeN
13,3: 2 spring Kronos, 10 fashion duo. 
13,4: 4 sheava Vik. 13,5: 1 anna greta. 
13,8: 3 Littlemissunshine.

1. Anna Greta F. Persson  3%
– Det har inte klaffat riktigt för henne tidi-
gare men i försöket stämde det fint. Jag 
tror det blir svårt att vinna men hoppas att 
Anna Greta kan bli trea, fyra. Vi kan inte 
vara med och köra om ledningen men vi 
smyger med och hoppas på ett bra tempo, 
säger Fredrik Persson.

2. Spring Kronos B. Goop  45%
– Hon vann sitt försök på ett bra sätt 
med tussarna kvar i öronen. Spring 
Kronos har gått ett jobb efter försöket 
och var gåvillig och klart till sin fördel. 
Hon är riktigt bra och det är klart att jag 
tror på en bra chans. I Italien hade hon 
rykte om sig att vara startsnabb men jag 
har lite svårt att bedöma henne gen-
temot de andra, säger Reijo Liljendahl.

3. Littlemissunshine C-E Lindblom  5%
– Hon var ju väldigt duktig i uttagningen 
och hon tog det loppet bra; känns fin och 
laddad. Hon gick sista jobbet i onsdags 
och jag är helt nöjd med min häst. Hon är 
en av tre, fyra som kan vinna och min är 
dessutom snabb ut. Vi ändrar inget, men vi 
körde med rycktussar senast men dessa 
användes ej, informerar Stefan P Pet-
tersson.

4. Sheava Vik J. Untersteiner  12%
– Hon verkar ha tagit det förra loppet bra 
och visade ju vilken kapacitet hon besitter. 
Hästen är ganska snabb om man laddar, 
men taktiken får Johan sköta. Spring 
Kronos imponerade senast, men bakom 
denne ska vår häst räknas, säger Linda 
Allercrantz.

5. Gabriella Sisu E. Adielsson  2%
Jämn och säker tjej. Var hyfsad tvåa 
bakom Littlemissunshine efter fin resa i 
försöket. Bara aktuell om man tar med 
många streck.

6. Diamond River J. Takter 9%
– Jag blev imponerad av att hon kom hem 
så pass bra som hon gjorde efter en tuff 
resa senast. Diamond River är bra och jag 
tycker att hon är streckvärd trots att det är 
tufft motstånd. Inga ändringar planerade, 
säger Ola Samuelsson.

7. Sparkling Kronos T. Jansson  1%
– Hon var duktig i försöket och det var inte 
tomt i mål heller. Kommer hon till i loppet 
är det väl inte omöjligt att hon kan vara 
trea, fyra. Jag tror att det blir skor som 
vanligt, säger Kenneth Haugstad i stallet.

8. Electric Image K. Haugstad  0%
– Var positiv senast och vi får hoppas att 
hon kan göra en liknande prestation. Men 
läget gör att det blir väldigt tufft att nå en 
framskjuten placering. Inga ändringar, 
säger Kenneth.

9. Souchong Ö. Kihlström  16%
– Var vi nöjda med senast då hon hade 
varit sju innan det. Jag tror att hon går 
framåt rejält med det loppet och läget 
behöver inte vara helt fel med en bra rygg. 
Jag tror att hon är längst fram av våra 
hästar, säger Kenneth Haugstad.

10. Fashion Duo P. Korpi  5%
Drog i bra fart i ledningen senast och fick 
ge sig mot Sheava Vik till slut. Inte alls 
oäven och klarar av att anfalla bakifrån 
också. Med i skällgruppen.

11. Iron Smile T. Wallin 0%
Uppåt senast. Ännu värre emot nu och 
seger vore en liten sensation.

12. Across My Heart P. Lennarts.  0%
– Hon är under utveckling just nu men att 
hon ska vara med och kämpa om segern 
från ett tolftespår går inte att begära. Inga 
ändringar, säger Kenneth Haugstad.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 6.
1 640 meter, auto.V75-2

TidsRANKeN
12,7: 6 Overtaker by sib. 12,9: 3 global Offshore, 
11 Caliber t.t. 13,2: 5 Navigator sib, 7 Long 
Night. 13,3: 10 Nantucket.

HH ReijoHLiljendahlHvisadeHbraH
stallformHiHonsdagsHochHsåHsomH
Spring Kronos sågHutHiHför-
söketHtilHdettaHloppHsåHärHdetH
svårtHattHtippaHnågonHannanH
etta.HDiamond RiverHhöllH
starktHiHdödensHsenast,HmenHdetH
ärHriskHförHvingelHigen.

Mycket Spring i benen

vinnaren
2 Spring Kronos 
imponerade 
stort i kvalet 
senast och 
Reijo Liljendahl-
träningen ska 
ses med bra 
chans i den här 
E3-finalen.

utmanaren
4 Sheava Vik 
var också fin 
senast och kusken Johan Untersteiner gör 
allting rätt för dagen.

V˚R�RANKiNG
  2 Spring Kronos
  4 Sheava Vik
  6 Diamond River
  1 Anna Greta
  9 Souchong
  3 Littlemissunshine
10 Fashion Duo
  7 Sparkling Kronos
  5 Gabriella Sisu
  8 Electric Image
11 Iron Smile
12 Across My Heart

HH Finsk-tränadeHBig Sky 
HurricaneHharHsvaratHförH
starkaHprestationerHiHfinskaH
GulddivisionenHochHdåHskaH
hanHocksåHdugaHbraHiHSilver.H
OrorsmolnetHärHomHhanHkanH
hållaHutHGlobal OffshoreHfrånH
startHellerHinte?

Två som vill till spets

vinnaren
1 Big Sky Hurri-
cane tillhör de 
bättre hästarna 
i Finland. Är 
snabb ut och 
måste ha bra 
chans från 
spets.

utmanaren
3 Global  
Offshore är 
kraftigt på gång 
och strular det för tipsettan är han ett all-
varligt segerbud.

V˚R�RANKiNG
  1 Big Sky Hurricane
  3 Global Offshore
  6 Overtaker by Sib
  9 Aristocat Boko
12 Narold Vox
11 Caliber T.T.
  5 Navigator Sib
  7 Long Night
10 Nantucket
  8 B.B.S.Mandarino
  4 Allaballakaitoz
  2 Carambole P.

1. Big Sky Hurricane J. Takter  41%
Bra tvåa i en snabb avslutning bakom 
Bret Boko i finska Gulddivisionen senast. 
Har hittat stilen och imponerat och 
laddas för spets. Dock inget måste för 
att vinna loppet. Måste streckas!

2. Carambole P. P. Ingves  1%
– Han har några lopp i kroppen och är på 
väg mot formen. Carambole P. går barfota 
runt om och kommer att göra ett bra lopp 
men det är tufft emot och jag är nöjd om 
han slutar fyra, femma, säger Jörgen 
Westholm.

3. Global Offshore M. Jakobsson  12%
– Han är på väg tillbaka efter en skada och 
jag har kört avvaktande några gånger. Men 
Global Offshore känns väldigt fin och den 
här gången är det läge för att testa rejält 
från början. Min häst har riktigt fin form 
och jag tror på en bra insats, säger 
Magnus Jakobsson.

4. Allaballakaitoz C-E Lindblom  2%
– Han är mycket bra just nu och hade varit 
segerfarlig senast om det hade löst sig 
bättre. V75 är alltid tufft, men han borde 
kunna få ett bra lopp och på så vis få med 
sig en bra del av priskakan. Barfota fram, 
säger Per Fromell.

5. Navigator Sib J. Westholm  3%
– Han gick ett bra slutvarv i skymundan 
senast. Navigator Sib har bra form och jag 
tror att han är med i platsstriden men han 
vinner inte så ofta. Det blir skor bak den 
här gången, säger Jörgen Westholm.

6. Overtaker by Sib J. Unterstein.  16%
– Overtaker By Sib är bra i ordning och var 
jättebra senast. Han har gått i dödens i de 
senaste loppen och från spår sex är det 
risk för vingel. Det blir barfota runt om igen 
och eventuellt blir det jänkarvagn, men det 
bestämmer jag senare, säger Johan.

7. Long Night Ö. Kihlström  2%
– Han har bra form men ett för högt 
nummer. Long Night ska ha ett smyglopp 
men det kan bli svårt härifrån, säger 
Stefan Melander.

8. B.B.S.Mandarino T. Jansson  2%
Vann knappt i ett lunchlopp senast. Han 
brukar ha svårare att segerstrida i den här 
klassen och utgångsläget gör inte saken 
enklare. Nja.

9. Aristocat Boko B. Goop  12%
– Han har varit bra i skymundan två 
gånger och är rikigt på gång. Aristocat 
Boko har inget roligt utgångsläge men jag 
tycker inte att han är helt borta ur bilden, 
säger Reijo Liljendahl.

10. Nantucket M. Balogh  0%
Får svårt att runda alla. Knappast aktuell.

11. Caliber T.T. F. Persson  2%
– Han känns fantastiskt fin i träningen så 
det var synd att han fick det här spåret. 
Men jag blir inte jätteförvånad om Caliber 
T.T. vinner trots läget, säger Fredrik.

12. Narold Vox U. Eriksson  6%
– Han var ju bra såklart senast och det var 
lätt den gången. Han känns bara fin efter 
men är väl ingen som glänser hemma 
i jobben. Det kommer att krävas mycket 
tur på vägen och vi hoppas på tempo, eller 
sänkt tempo så att man kan gå fram till 
dödens. Han ska räknas om det klaffar och 
vi ändrar inget, säger Krister Jakobsson.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 5.
2 140 meter, auto.V75-1

Rena döden att 
utmana Al Dente

RANKiNG,�Tips�och�loppANAlyseR

Med�TRAVexpeRTeRNA�BeNGT�AdielssoN,�FRedRiK�edholM�och�esKil�hellBeRG

Aristocat Boko har 
varit bra i skym-

undan och han är riktigt 
på gång.

Reijo Liljendahl, tränare

Bengt�Adielsson: Stefan Melanders 
treåring har toppchans i E3-finalen
Al Dente är kungen.

Det har alla accepterat.
Och bockar sig i morgon.

Inte nog med att Al DenteH(V75-6)HharHöverlägsnaH
meriter.HHanHharHimponeratHsåHpassHattHingenHensH
törsHutmana.H

Stig H JohanssonHharHettH
tänkbartHmotbudHiHEmmett 
Brown menHhanHlätHliteHuppgivenH
iHmåndags.

–HDenHsomHförsökerHdödaHAlH
DenteHdörHsjälv,HsaHStigHH.

PositivtHmedHAlHDenteHärHattH
hanHsåHhärHlångtHharHgåttHmedH
skor.

FörHdetHliggerHmycketHiHvadH
Lutfi KolgjiniHharHsagt.

–HNärHduHbörjarHköraHbarfotaHruntH
omHslutarHhästenHattHutvecklas.

MmM Säkert inte sant för alla häs-
tar. Men alldeles säkert är det så 
att många unga hästar inte når 
hela vägen. 

MmM När de tidigt i karriären 
maxas med barfotabalans i sten-
hårda lopp.

- - -

Support JusticeHärHettHexempelH
påHenHförsiktigHmatchning.HFemHårH
gammalHgickHhanHiHonsdagsHbarfotaH
framHförHandraHgången.H

NärHhanHvannHJubileumspokalen.
–HFörstaHgångenHvarHiHOsloHGrandH

Prix,Hsäger Geir Vegard GundersenH
somHtränarHochHkörHdenHhärHreklam-H
pojkenHförHnorskHtravsport.

NästaHstartHförHSupportHJusticeHblirH
ettHstortHloppHförHfemåringarHpåHVincen-
nesHomHungefärHenHmånad,

–HViHskaHnerHochHkännaHpåHbanan.
Och sedan blir det vinter- 

meetinget på Vincennes?
–HNej.HDetHväntarHviHmedHettHår.H

MatchningenHharHstämtHfintHsåHhärH
långtHochHviHskaHförsökaHfåHtillHdetHocksåH
iHfortsättningen,HsaHGundersenHomHsinH
guldklimp.

SomHsåHhärHlångtHbaraHgjortH24Hstarter.

- - -

VarförHdetHvarHmindreHfolkHpåHSolvallaHiHons-
dags?HMedHtävlingarHiHvärldsklass.

JagHärHrädd.HVäldigtHrädd.H
MmM Att de delade V86-dagarna har gjort att 

många vant sig av med trav live. 
MmM Och i stället tar in hela härligheten via datorn 

eller TV.

- - -

SpelHpåHhästarHharHmotvindH
iHhelaHEuropa.H

FranskaHjättenHPMUHharHtappatH
5,7%,HNorgeHliggerHnerH4,6%,H
DanmarkH7,2%HochHFinlandHhelaH
9,4%.

MmM ATG har mot den bakgrunden 
gjort det bra med ett marginellt 
tapp på 0,5%.

VarförHSverigeHklararHsigH
hyggligt?H

MmM Sporten. Det är världsklass på 
tävlingarna i Sverige. 

MmM Och Solvalla i onsdags var 
från början till slut en ren njutning.

VarförHdetHgårHtungtHförHspelHpåH
hästar?H

JagHsitterHinteHmedHallaHsvaren.H
MenHettHvetHjag.HOchHdetHärHattH
vinstavdragHpåHmellanH20HochH

35%HärHsinnessjuktHhögt.H
MmM Och i längden ohållbart.

- - -

DerbykvalHpåHJägersroHpåHtisdag.HMedH
enHextraHV75-omgång.H

KortsiktigtHärHdetHhelrätt.HOchHförmod-
ligenHblirHdetHingenHutdelningHpåHfem-
morna.H

OchHnyaHjackpotpengarHattHflaggaHmed.
MmM Men ATG lever farligt. När man 

plockar de tillgängliga travtorskarna hår-
dare och hårdare. 

MmM I stället för att jobba på att få nya kun-
der.

HArchangel AmHärHfavorit.HMenHjagH
trorHattHRobert Bergh stårHpåHturHförHenH
nyHsegerHiHDerbyt.HOchHharHinvesteratHenH
slantHpåHdenHuppfattningen.H

PåHFinal OakHtillHoddsetH17,50.

Stefan Melander har en bra chans  
i E3-finalen. Foto: SUVAD MRKONJIC

lillA�sysTeMeT
V75-1: 1, 3, 6, 9 ...................(12, 11)
V75-2: 2 Spring Kronos ............(4, 6)
V75-3: 2 Occhione Jet ........... (3, 11)
V75-4: 9, 7, 1 ......................... (10, 4)
V75-5: 4, 9, 6, 5, 3, 1, 10 ...... (12, 8)
V75-6: 2 Al Dente ......................(1, 3)
V75-7: 4, 3 .............................. (11, 7)
168 rader/84 kronor

sToRA�sysTeMeT
V75-1: 1, 3, 6, 9 ...................(12, 11)
V75-2: 2, 4, 6, 1, 9 ................. (3, 10)
V75-3: 2 Occhione Jet ........... (3, 11)
V75-4: 9, 7, 1, 10, 4, 3 .............(8, 2)
V75-5: 4, 9, 6, 5, 3, 1, 10 ...... (12, 8)
V75-6: 2 Al Dente ......................(1, 3)
V75-7: 4, 3 .............................. (11, 7)
1 680 rader/840 kronor

chANssysTeMeT
V75-1: 1, 3, 6, 9, 12, 11, 5 ... (7, 10)
V75-2: 2 Spring Kronos ............(4, 6)
V75-3: 2, 3, 11 ..........................(7, 9)
V75-4: 9 Imset ...........................(7, 1)
V75-5: 4, 9, 6, 5, 3 ................. (1, 10)
V75-6: 2 Al Dente ......................(1, 3)
V75-7: 4, 3, 11, 7, 5, 9, 1, 12 ..(2, 6)
840 rader/420 kronor

Bengt 
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se

TRAV

4 LöRDAGENS SPEL: 4 Mind 
Your Face, 200 kronor vinnare, 
Romme lopp 5, V75-1. 
FöRE LöRDAGENS SPEL: 3 803 kr. 
UPPDRAG: Förvalta en tusenlapp. 
START: 18 oktober 1997.  

h Oliver Kronos galopperade 
direkt och då var den chansen 
förstörd. Det är en klen tröst 
att hästen kom tillbaka bra och 
satt fast i mål som femma med 
rubbet sparat. Det är fortsatt full 
form och Oliver Kronos duger bra 
framöver!
h Mind Your Face har svarat för 
fina insatser på slutet. Han gjorde 
ett extra starkt intryck senast och 

jag kände direkt, nästa gång! 
Örebrohästen fick ett bra 
utgångsläge här och det ser 
väldigt bra ut på papperet för 
honom.

Jag tror att det är en riktigt 
bra chans till runt tre gånger 
pengarna på toton på Mind 
Your Face. Inget att snacka 
om. Det här blir definitivt 
veckans spel!

tusenlappen – med sören englund

Fick ett bra läge – det här ser väldigt bra ut på papperet

Sören Englund har förvaltat en tusenlapp i över 15 år.

BeRÆKNAT�spelsTopp
Lördag 23 augusti
V4: 12.45. V75: 14.29.
DAGENS DUBBEL: 16.15.
RESULTATTELEFON: 0771-10 20 56.

BANFAKTA�RoMMe
Banbredd, 1 640: 21,0 m. 2 140: 21,0 m. 
 Upplopp: 205 m. 
Open stretch: Nej. 
Vinklad vinge: Ja.
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