
16 fredag 5 september 2014trav

tidsraNKeN
14,8: 10 Calvin borel. 15,1: 1 m.t.In Cash, 
2 antonio am. 15,3: 11 Light brodde. 
15,6: 3 rocky bore. 15,7: 9 tony boy. 

1. M.T.In Cash J. Takter  7%
– Han gick jättebra senast och det är allt 
bra med honom. Han kan strula till det för 
sig själv men om han sköter sig så ska han 
kunna vara med där framme. Jag tror 
absolut att han kan utmana Calvin Borel. 
Jag ändrar inget, säger Tomas Malmqvist.

2. Antonio Am U. Ohlsson  21%
– Han visade senast att han duger 
i klassen och att distansen är en fördel. 
Antonio Am fick ett bra spår och jag tror 
att han gör en bra insats igen, säger Reijo 
Liljendahl.

3. Rocky Bore P. Berg-Thomsen  1%
– Han gick jobb på rakbanan tisdag och 
allt verkade bra. Han svarade för en bra 
spurt på Åby senast och jag hoppas att jag 
underhållit den formen. Han möter många 
bra nu, och är  lite trög ut från start. Men 
han är stark till slut och vi hoppas på över-
pace. Han går med skor, vanlig sulky och 
öppet huvudlag igen, Kjell Fredriksson.

4. Ockelbo Prinsen T. Zackrisson  1%
– Han blev utsvarad senast i tredjespår 
och det loppet är bara att glömma. Han var 
väldigt fin då jag vann med honom näst 
senast och han slog rätt så bra hästar den 
gången. Formen är jag inte orolig för och vi 
ändrar inget. Det är några bra emot och 
vinna blir svårt, men en platschans bör det 
vara, säger Tommy Zackrisson.

5. Lookahere K. Eriksson  1%
Tog andra segern i 25:e starten senast. 
Klart värre emot nu. Platsskräll på form?

6. Bubba Degato J. Lövgren  10%
– Han känns fin, det gör han. Han har gjort 
det länge nu och går framåt hela tiden. Jag 
begär inte att han ska vinna inom V75, det 
var ett par vassa emot som det såg ut, men 
han kan nog vara trea eller fyra om det 
stämmer. Han är en sådan häst som växer 
med uppgiften. Ingen ändringar troligen, 
säger Joakim Lövgren.

7. Navigation Light P. Lennartsson  1%
– Hon var oplacerad i kval till Stoderbyt 
senast men gjorde ändå en bra insats 
i skymundan. Navigation Light är stark och 
gynnad av distansen den här gången, 
säger Stefan Melander.

8. Along the Way Ö. Kihlström  1%
– Han har varit väldigt trög och svår att få 
igång. Along the Way är lite på gång men 
kan få svårt från det här utgångsläget, 
säger Stefan Melander.

9. Tony Boy B. Falsig  3%
– Det handlar mycket om vagnar och skor 
numera och visst har barfotakötningen 
haft effekt på honom, men man ska 
komma ihåg att han vann ett långlopp 
i Årjäng med skor innan vi ryckte dessa. 
Hästen har utvecklats positivt i år och jag 
är nöjd med läget då jag vill köra i ryggar. 
En plats bland de tre känns inte avlägsen, 
säger Bo Falsig.

10. Calvin Borel C. Lugauer  51%
– Han har övertygat sista veckorna och 
är även fin i jobben efter förra starten. 
Jag har mycket att åka med och tror inte 
att vi kommer att sitta mycket sämre till 
än värsta hotet, Antonio Am. Jag tror på 
jättebra chans och det blir inget nytt 
i balans eller utrustning, säger Conrad.

11. Light Brodde A. Kolgjini  1%
– Han har inte landat ännu. Jag har inte 
gett upp hoppet om Light Brodde men jag 
tror inte att han räcker den här gången, 
säger Lutfi Kolgjini.

12. Baron Max H. Crebas  0%
– Blir allt bättre. Men från spår tolv är jag 
nöjd om han är femma-sexa, säger Hans.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 6.
2 640 meter, auto.v75-2

tidsraNKeN
12,9: 2 aristocat boko. 13,1: 6 Long Night. 
13,2: 4 October Kronos, 9 Jitanes. 
13,3: 12 allaballakaitoz. 13,4: 3 Caliber t.t. 

HH Calvin Borel svaradeHförH
enHpositivHinsatsHiHDerbyut-
tagningarnaHsenastHochHgårH
nerHfleraHklasserHnuHsomHdetH
känns.HTränarenHConradH
LugauerHrapporterarHalltHvälH
ochHtrorHpåHmycketHbraHchans.H
ViHhållerHmed...

Här finns bästa spiken

vinnaren
10 Calvin Borel 
var bra i Derby-
kvalen senast 
och verkar vara 
under stark 
utveckling. Bara 
galopp emot 
den här 
gången?

utmanaren
2 Antonio Am 
står kvar i 
klassen med futtiga tre tusen kronor från 
gränsen och måste vara ett tidigt motbud.

v˚r�raNKiNG
10 Calvin Borel
  2 Antonio Am
  1 M.T.In Cash
  6 Bubba Degato
  7 Navigation Light
  9 Tony Boy
  3 Rocky Bore
11 Light Brodde
  8 Along The Way
  4 Ockelbo Prinsen
  5 Lookahere
12 Baron Max

HH MycketHtalarHförHattHAdrianH
KolgjiniHplacerarHOctober 
KronosHiHspetsHinnanHmanH
nåttH500Hmeter.HOchHfrånHdenH
positionenHsäljerHhanHsigHdyrtH
iHdetHhärHsällskapet.HAristocat 
Boko ärHpåHgångHmotHenHsegerH
ochHskaHräknasHtidigtHbakom.

Upplagt för ledningen

vinnaren
4 October 
Kronos låter det 
bra på från stall 
Kolgjini och 
kommer han till 
spets är det 
hästen att slå.

utmanaren
2 Aristocat 
Boko har visat 
allt bättre form 
och första 
segern i regi Reijo Liljendahl är nog inte 
långt borta.

v˚r�raNKiNG
  4 October Kronos
  2 Aristocat Boko
11 Magiccarpetride
  1 Amiral d’Inverne
  3 Caliber T.T.
  5 Perfect Power
  6 Long Night
  9 Jitanes
  7 Captivating Ås
  8 Marquis Ås
12 Allaballakaitoz
10 Nimbus Hackstab.

1. Amiral d’Inverne R. Bergh  7%
– Han är snabb ut och innerspåret är per-
fekt. Jag räknar med en bra insats men vet 
inte om Amiral d´Inverne är bra nog för att 
vinna i Silverdivisionen. Han hade ett halv-
stängt huvudlag i lördags men nu blir det 
ett helstängt, säger Robert Bergh.

2. Aristocat Boko U. Ohlsson  15%
– Han galopperade två gånger senast på 
Dannero. Det är givetvis inte bra men jag 
tror att det var den hårda banan som 
ställde till det för honom. Utgångsläget 
blev idealiskt och jag räknar med att 
Aristocat Boko gör en bra insats, säger 
Reijo Liljendahl.

3. Caliber T.T. F. Persson  6%
– Jag var lite besviken på honom senast, 
men kanske ställde resan till det då. Jag 
hoppas och tror att vi ska kunna vara 
bland de tre om det klaffar på vägen. Jag 
kör gärna i ledningen om det går. Han går 
som han brukar, säger Fredrik.

4. October Kronos A. Kolgjini  32%
– Han var inne i samma svacka som alla 
mina andra hästar var för någon vecka 
sedan. Men nu är October Kronos fin 
igen och jag räknar med att han pre-
sterar på toppen av sin förmåga. Det blir 
barfota runt om den här gången, säger 
Lutfi Kolgjini.

5. Perfect Power P. Untersteiner  15%
– Perfect Power gick i mål obrukad senast 
och hade förmodligen vunnit med lucka. 
Spåret är bra men han är bara medium den 
första biten och är inget spetsbud, säger 
Peter Untersteiner.

6. Long Night Ö. Kihlström  3%
– Han har mycket bra form men vinner 
inte så ofta. Jag tror att Long Night gör ett 
bra lopp och trea, fyra är väl en realistisk 
förhoppning, säger Stefan Melander.

7. Captivating Ås J. Kontio  2%
– Hon fick en omöjlig uppgift i lördags när 
det var så lågt utgångstempo. Captivating 
Ås är långsam ut och ska hon ha någon 
chans krävs det rejäl överpace, säger Reijo 
Liljendahl.

8. Marquis Ås E. Adielsson  1%
– Det fanns sparat senast och kusken 
trodde att de kanske hade kunnat vara 
tvåa med fritt. Läget blev ju inte alls vad vi 
hade hoppats på, utan riktigt ruttet. Vi 
hoppas på klaff, då kan han vara med där 
framme, säger Tomas Malmqvist.

9. Jitanes J. Untersteiner  4%
– Hennes lopp senast är bara att glömma. 
Hon kom aldrig till i loppet och gick i mål 
med sparade krafter. Hon kändes fin och 
får smyga med härifrån, säger Peter 
Untersteiner.

10. Nimbus Hackstable J. Tillman  1%
Kommer att köras snällt. Jagar en matlapp.

11. Magiccarpetride U.S. B. Goop 13%
– Galoppen senast var ett olycksfall 
i arbetet. Jag har fräschat upp honom till 
den här starten och han känns precis som 
jag vill ha honom. Han går bra från alla 
positioner och har ju förut visat att han 
duger bra i den här klassen. Jag känner 
mig inte slagen, säger Anders Pedersen.

12. Allaballakaitoz J. Takter  1%
Har fått helt fel läge för att kunna göra sig 
gällande i ett V75-lopp.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 5.
2 140 meter, auto.v75-1

Trav och galopp  
är ett skådespel

raNKiNG,�tips�och�loppaNalyser

Med�travexperterNa�BeNGt�adielssoN,�FredriK�edholM�och�esKil�hellBerG

Perfect Power gick 
i mål obrukad och 

hade förmodligen vunnit 
med lucka.

Peter Untersteiner, kusk/tränare

Bengt�adielsson: Hästarna bjuder 
oss ständigt på nya föreställningar
Derbyt är knivskarpt.

I morgon är det lättare.
Och läge för några som blev över.

Bara tolv får platsHiHDerbytHpåHsöndag.H
EttHparHtopphästarHsomHmisslyckadesHmedHattH

kvalaHinHprovarHiHställetHlyckanHiHV75HiHmorgon.
Calvin BorelH(V75-2)HblevHfastHmedHsparadeH

krafterHiHsittHförsök.H
MmM Han såg ut som en kejsare och det singel-

strecket är givet för min del.
Going VilleH(V75-4)HvarHbortlottadHiHsittHförsökH

menHvisadeHfullHformHiHenHvassHavslutning.H
OchHattHhanHskulleHförloraHettHsprinterloppHfrånH

ettHperfektHutgångslägeHkännsHlångsökt.

- - -

ST går på sin hemsidaHutHochHvarnarHdeHaktivaH
förHattHanvändaHpreparatetHLacta-
nase.H

SomHlärHflyttaHmjölksyra-H
tröskelnHpåHettHeffektivtHsätt.

GrabbarnaHsomHanväntHdenH
härHstödkäppenHskaHnogHhållaHiH
hatten.

MmM Hong Kong has got the test.
OmHnågonHaktivHblirHpåtagenH

medHattHanvändaHpreparatet?H
MmM Så hoppas jag att det är li-

censen det gäller. 
MmM Och inte någon snäll liten bö-

teslapp…

- - -

Banan var lösHpåHJägersroHiHtisdagsH
ochHdeHaktivaHgnyddeHiHkapp.

–HDetHberoddeHpåHattHviHfickHöverH
100HmillimeterHregnHunderHnågraH
timmarHunderHsöndagen,HsägerHsport-
chefenHMats Ahlkvist.

–HTillHhelgenHkommerHviHattHbjudaHH
HettHsedvanligtHgottHunderlagHattHtävlaH
på.HHHH

- - -

Jag är rejältHbitenHavHtravHochHgalopp.H
DetHärHbaraHettHproblemHmedHdenH
sakenH–Hfilm,HteaterHochHliknandeH
aktiviteterHkommerHiHskymundan.

FörHhästarnaHbjuderHständigtHpåHnyaHföreställ-
ningar.H

MedHenHhärligHblandningHavHstjärnorHochHstatis-
ter.H

MmM Med oförutsedda händelser. 
MmM Med dramatik. 
MmM Med härlig segerglädje. 
MmM Och bittraste besvikelse.

SkillnadenHpåH”vårt”Hskådespel.HOchHdetHsomH
visasHpåHteatern?

AllaHviHtravintresseradeH(spelare,Hhästägare,H
uppfödareHochHaktiva)HfårHbetalaHdyrtHförHvårtHnöje.H

MmM Eftersom det är ett orimligt skatteuttag på 
spelet.

MmM Samtidigt som de flesta  
teaterbiljetterna är subventionerade med stat-
liga medel …

- - -

I drygt femtio årHharHjagHmedH
glädjeHkastatHmigHöverHtravpro-
grammen.H

MenHiHförraHveckanHtogHdetH
stopp.HNärHJägersroHkomHmedHenH
nyHvariant.

–HVäldigtHmycketHbilligareHänH
denHtidigareHmodellen,HvarH
svaretHjagHfickHnärHjagHondgjordeH
migHöverHnyheten.

JagHtyckteHocksåHattHdetHvarHbilligt.H
RentHavHskitbilligt.H

MmM Eller för att tala klarspråk. 
MmM Billigt skit …

- - -

När ett företagHgårHdåligt?H
MmM Nerdragningar på personal.
NärHtravsportenHgårHdåligt?H
MmM Dra ner på allt. Utom på personal.
JagHvetHattHjämförelsenHärHorättvis.H
MenHkanHändåHinteHlåtaHbliHattHpåpekaH

attHtravHochHgaloppHiHDanmarkHskötsHavH
mindreHänHtjugoHpersoner.

OchHärHheltHövertygadHomHattHdetHfinnsH
massivaHbesparingarHattHgöraHpåHperso-
nalsidanHocksåHiHSverige.

MmM Men vem ska hålla i den yxan? 
MmM Med nuvarande upplägg på verksam-

heten…

lilla�systeMet
V75-1: 4, 2, 11 ..........................(1, 3)
V75-2: 10 Calvin Borel .............(2, 1)
V75-3: 5 Jontte Boy ..................(2, 1)
V75-4: 4, 10, 6, 5, 8, 3, 11 ......(7, 1)
V75-5: 6 Rare Wise As ..............(6, 9)
V75-6: 9, 12, 1, 3, 4 .................(6, 5)
V75-7: 5, 2 .................................(3, 6)
210 rader/105 kronor

stora�systeMet
V75-1: 4, 2, 11 ..........................(1, 3)
V75-2: 10 Calvin Borel .............(2, 1)
V75-3: 5 Jontte Boy ..................(2, 1)
V75-4: 4, 10, 6, 5, 8, 3, 11 ......(7, 1)
V75-5: 6, 9, 3, 2, 14 ............(13, 15)
V75-6: 9, 12, 1, 3, 4, 6 .............(5, 2)
V75-7: 5, 2, 3 ......................... (6, 11)
1 890 rader/915 kronor

chaNssysteMet
V75-1: 4 October Kronos....... (2, 11)
V75-2: 10 Calvin Borel .............(2, 1)
V75-3: 5, 2, 1, 4, 8, 10, 9, 11 ..(6, 3)
V75-4: 4 Going Ville ............... (10, 6)
V75-5: 6, 9, 3, 2, 14 ............(13, 15)
V75-6: 9, 12, 1, 3, 4, 6, 5 .........(2, 8)
V75-7: 5, 2, 3 ......................... (6, 11)
840 rader/420 kronor

Bengt 
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se

TRAV

4 lörDAgENS SPEl: 10 Calvin 
Borel, 200 kronor vinnare, 
Jägersro lopp 6, V75-2. 
FörE lörDAgENS SPEl: 4 395 kr. 
UPPDrAg: Förvalta en tusenlapp. 
STArT: 18 oktober 1997.  

h Underpaid Hanover blev det 
mesta fel för. Dom som skulle 
köras för spets och ge Bret Boko 
en törn i början galopperade bort 
sig. Sedan räckte det inte trots att 
Underpaid såg farlig ut på utsidan 
in på upploppet. Bret hade krafter 
att åka undan.
h Calvin Borel var nära att 
komma med i helgens huvudlopp, 
alltså Derbyt. Men Björn goop 

körde skickligt och lockades 
inte in i fällan att köra i kapp 
Archangel Am och försöka 
hota en överlägsen. Då hade 
han släppt ut Calvin Borel som 
troligen spurtat fram som 
tvåa och hamnat i finalen. Nu 
kan Conrad lugauer briljera 
i lägsta klassen inom V75 
istället. 

Bara att spela!

tusenlappen – med sören englund

Nu kan Conrad Lugauer briljera i lägsta klassen istället

Sören Englund har förvaltat en tusenlapp i över 15 år.

BerÆKNat�spelstopp
Lördag 6 september
V4: 12.45. V75: 14.29.
DAgENS DUBBEl: 16.15.
rESUlTATTElEFON: 0771-10 20 56.

BaNFaKta�jÆGersro
Banbredd, 1 640: 23,0 m. 2 140: 23,0 m. 
 Upplopp: 190 m. 
Open stretch: Nej. 
Vinklad vinge: Ja.

tips�och�aNalyser�till�extra�v75�sØNdaG�KoMMer�i�lØrdaGstidNiNGeN�


