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TidsRANKeN
12,3: 9 Quiteanotherstory. 12,4: 1 Paduca 
dream. 12,7: 5 roxy Hill. 12,8: 4 Livacious Lindy. 
13,0: 3 echo’s girl, 7 Lay Montechristo. 

1. Paduca Dream T. Jansson  30%
– Jag vet inte hur fort hon kan öppna 
men det känner Torbjörn. Skulle hon bli 
överflyglad hoppas jag att hon kommer 
ut i läge. 2 140 meter är säkert en bättre 
distans för henne men hon har blivit 
snabbare allt efterhand. Hon känns  
piggare och piggare för var dag så jag 
räknar med att hon håller formen. Inga 
ändringar, säger Jenny Nordensson.

2. Hairspray T. Uhrberg  8%
– Hon är ofta överlägsen i enkla gäng men 
brukar inte alls få till det när hon tävlar 
i bra sällskap. Hairspray har form men jag 
har svårt att tro på henne bland dessa, 
säger Flemming Jensen.

3. Echo’s Girl P. Untersteiner  7%
– Echo´s Girl har svarat för två fina lopp på 
raken och hon vill springa. Hon är medium 
från start, säger Peter Untersteiner.

4. Livacious Lindy J. Tillman  13%
– Jag försökte lätta henne till starten i 
Bergsåker men det föll inte väl ut. Hon var 
bra senast i Mantorp och det blir samma 
utrustning som i den starten. Vi fick ett 
bra läge och hon är snabb ut. Hon är 
gynnad om det blir hårt tempo där framme, 
säger Per K Eriksson.

5. Roxy Hill F. Jensen  27%
– Hon har bra form och bäst kapacitet av 
mina tre i loppet. Men Roxy Hill är mest 
stark och aningen bättre på två varv än på 
sprinterdistans, säger Flemming Jensen.

6. Tiramisu M. Lönborg  1%
– Kom ingenstans från kön i ett storlopp 
i söndags. Nu blir det en tåsko på för att få 
henne rappare från start. Jag hoppas på 
en bättre insats men tror att hon får svårt 
att räcka ända fram, säger Michael.

7. Lady Montechristo J. Takter  5%
– Hon var duktig i debuten för oss. Lady 
Montechristo har spår långt ute men jag 
tycker att det ska bli spännande att se vad 
hon kan med Johnny Takter i sulkyn, säger 
Flemming Jensen.

8. Omerta’del Nord S. Juul  1%
Hyfsad från omöjligt läge senast. Riskerar 
att få för långt fram igen. Inte het.

9. Quiteanotherstory K. Haugstad  5%
– Har gjort det bra på slutet och ska bara 
bli bättre för varje start efter ett uppehåll 
på över två månader. Hon fungerar bra 
med ryggresor och kan vara en outsider 
om det löser sig. Barfota runt om är 
tanken, säger Kenneth.

10. Hey Honey J Lövgren  0%
Känns inte tidig från ett bakspår i V75.

11. Modesty Scott E. Adielsson  2%
Spurtade fint senast och är i toppform. 
Intressant med Erik. Kan vara långt 
framme om det blir fart på tillställningen.

12. Miss My Money A. Eklundh  0%
– Hon fick en liten paus efter förra loppet 
och kan bättre än så, hon har varit i form 
hela sommaren annars. Hon brukar vara 
efter en liten paus ska sägas. Det känns 
uppgivet från detta läget med tanke på 
tufft motstånd också. Det blir Ghost-vagn 
nu, för första gången, men det är andra 
gången med jänkarvagn, informerar André.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 6.
1 640 meter, auto.V75-2

TidsRANKeN
13,5: 2 Calvin borel. 14,1: 8 absint, 9 Quarter 
of an Hour. 14,2: 1 augustus f., 10 oops trot. 
14,6: 7 Light brodde.

HH Livacious Lindy ochHRoxy 
HillHgörHuppHomHledningenH
ochHdenHsomHnårHditHkommerH
nogHattHledaHväldigtHlänge.H
MenHkänslanHärHattHfältetHkanH
sprickaHuppHsåHattHPaduca 
DreamHtarHsigHlossHfrånH
innern.HSvårHattHståHemotHdå?

Ingen spets – tips ändå

vinnaren
1 Paduca 
Dream har gått 
fram som en 
ångvält på 
slutet. Och blir 
hon inte fast är 
vinstchansen 
stor igen.

utmanaren
4 Livacious 
Lindy är tillbaka 
igen efter en 
svacka. Hon är bra från start och klarar 
dessutom av högt tempo. Tidigt motbud.

V˚R�RANKiNG
  1 Paduca Dream
  4 Livacious Lindy
  5 Roxy Hill
  7 Lady Montechristo
  3 Echo’s Girl
  9 Quiteanotherstory
  2 Hairspray
10 Hey Honey
  6 Tiramisu
  8 Omerta’ del Nord
12 Miss My Money
11 Modesty Scott

HH Augustus F.HärHenHbraHhästH
ochHdetHtroligaHärHattHhanHkanH
förvaltaHinnerspåretHtillHled-
ningen.HMenHCalvin BorelH
kommerHknappastHatHlåtaH
honomHköraHförHsakta.HViHtrorH
attHdenHsenareHärHbraHnogHattH
vinnaHloppetHfrånHdödens!

Bra chans från dödens

vinnaren
2 Calvin Borel 
står fortfarande 
billigt inne på 
pengarna 
kontra kapaci-
teten. Perfekt 
läge och det ska 
vara bra chans.

utmanaren
1 Augustus F. är 
en bra häst som 
får en resa på 
innerspåret. Blir han inte instängd till slut 
blir det finfina pengar på lördag!

V˚R�RANKiNG
  2 Calvin Borel
  1 Augustus F.
  4 Birmingham
  9 Quarter of an Hour
  3 La Contessa
  7 Light Brodde
11 Elegance Brodde
10 Oops Trot
  6 La Prinsess
  5 Falk Håleryd
  8 Absint
12 Chapeau Bas

1. Augustus F. S. Söderkvist  17%
Vann utan problem senast och duger i 
klassen. Måste räknas tidigt från det här 
läget då formen verkar vara i stigande.

2. Calvin Borel C. Lugauer  42%
– Han har bra form och spåret blev  
perfekt. Jag tror inte att det är speciellt 
stor galopprisk och räknar med en bra 
vinstchans. Calvin Borel har gått barfota 
fram men han är lite känslig och nu blir 
det skor runt om. Jag tror inte att det 
betyder så mycket, säger Conrad.

3. La Contessa F. Jensen 6%
– Hon kom fel till senast och är bättre än 
så. La Contessa har fin form och jag tror 
på en bra insats men hon har en svår upp-
gift nu, tycker Flemming Jensen.

4. Birmingham R. Bergh  8%
– Han fick en paus och blev samtidigt upp-
fräschad. Birmingham var enbart tränad 
i backen inför starten senast och det var 
klart positivt att han var så bra. Han bör 
ha gått framåt med det loppet i kroppen 
och fick också ett bra utgångsläge. Bir-
mingham gick med skor senast och det blir 
troligen så igen, säger Robert Bergh.

5. Falk Håleryd T. Uhrberg  1%
– Normalt sett har han ingen större chans 
i V75. Måste dock säga att han var riktigt, 
riktigt laddad i veckans jobb. Får vi glida 
med i ett bra läge och spela ut speeden 
kanske han kan vara långt framme. Men 
jag är nöjd med en peng. Ingen balans-
ändring, säger Marcus Bergman.

6. La Prinsess C. Eriksson  3%
Varit förbättrad på sistone. Nu är det ännu 
tuffare emot. Plats som bäst?

7. Light Brodde L. Kolgjini  2%
– Light Brodde var lite blek senast men vi 
har kollat upp honom utan att hitta några 
fel. Nu fick han ett spår lite för långt ut på 
vingen dessutom och Lutfi får köra på 
chans. Han känns väl inte som något hett 
bud på lördag, säger Preben Sövik i stallet.

8. Absint K K Andersen  0%
– Han är lite för ojämn för att man ska 
vara nöjd med honom. Läget gör ju inte 
heller saken enklare och vi ligger lågt på 
förhand, säger Tomas Malmqvist.

9. Quarter of an Hour C. Svensson  15%
– Efter senast starten när han vann den 
tunga vägen siktade vi på V75. Vi valde 
mellan Örebro och Jägersro och tog det 
här eftersom 2 140 meter är mindre 
chansartat än sprinterdistans. Jag har 
respekt för Augustus F. och Calvin Borel 
men om det löser sig för oss hoppas jag 
vara med i striden. Det blir barfota runt om 
och helstängt som senast, säger Claes.

10. Oops Trot E. Adielsson  3%
– Visade fortsatt bra form efter sin galopp 
senast. Men med ett bakspår mot tuffa 
hästar får vi nog vara nöjda om hon kan 
tjäna en slant, säger Ville Karhulahti i stallet.

11. Elegance Brodde T. Jansson  2%
– Han kom bort på ett opassande underlag 
senast i Örebro så den starten glömmer vi. 
Elegance Brodde har bra form men läget 
blev iskallt och det sätter ner mina  
förhoppningar, säger Robert Bergh.

12. Chapeau Bas J. Takter  1%
– Jag tycker att han gjorde ett bra lopp på 
Bergsåker senast och formen är fin. Men 
nu fick vi ett dåligt läge och motståndet 
ser ännu tuffare ut den här gången. Vi får 
hoppas på högt tempo första varvet, då 
kan vi få med oss lite pengar hem. 
Balansen blir densamma som senast och 
resan är inget som bekymrar mig, säger 
Fredrik Palm.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 5.
2 140 meter, auto.V75-1

Goliats tur att 
vinna matchen

RANKiNG,�Tips�och�loppANAlyseR

Kenneth Haugstad

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

Bengt�Adielsson: Lutfi Kolgjini tar 
revansch för SM-förlusten på ˚by
Den store från Vomb?

Eller den lille från Rättvik.
I morgon vinner Goliat matchen.

Hans Strömberg från RättvikHharHgenomHårenH
plockatHframHmångaHfinaHhästarHurHettHlitetHmaterial.H

MmM Och On Track Piraten är den stora guldklimpen.
Lutfi KolgjiniHärHenHavHlandetsH

störstaHtränare.HMedHenHlångHradH
topphästarHgenomHåren.

MmM Den bäste för dagen är  
Mosaique Face.
PåHÅbyHförHnågonHveckaHsedanH

drogHdenHlilleHtränarenHStröm-
bergHdetHlängstaHstrået.H

NärHOnHTrackHPiratenHtogHhemH
SMHefterHenHmästerligHstyrningHavH
Johnny Takter.

MmM I morgon? Ombytta roller. 
MmM När stortränaren Kolgjini 

och Mosaique Face leder runt 
om i Müllers Memorial.

- - -

V86XpressHfortsätter.H
VadHjagHtycker?HDetHharHjagH

framförtHtidigareHochHskaHinteH
ältaHdetHmer.

MenHkommerHosöktHattHtänkaH
påHvadHJesusHsa.HIHLukasH23:34.

- - -

IHkvällHåkerHÖrjan KihlströmHtillH
USA.HHanHskaHköraHCommander 
Crowe iHYonkersHInternationalHTrotH
överH2H011HmeterHmedHenHsamladHpris-
summaHpåH250H000HdollarH(runtH1,8Hmil-
jonerHkronor)HpåHlördagHkväll.

Vad tror du om chansen?
–HCommanderHCroweHharHvaritH

riktigtHbraHnågraHgånger.HMenHomH
Sebastian K.HärHiHtoppformHblirHhanH
svårHattHslå.HJagHharHocksåHsvårtHattH
bedömaHhurHbraHdeHamerikanskaH
hästarnaHär,HsägerHÖrjan.

Yonkers är en 800-metersbana?
–HDetHtrorHjagHinteHblirHnågotHproblemH

förHCommanderHCrowe.
YonkersHharHenHstorHkväll.H
DåHmanHförutomHInternationalHTrotH

ocksåHkörHMessengerHPaceH(500H000Hdollar)HochH
YonkersHTrotH(500H000Hdollar).

- - -

LukasH23:34?HFörHdenHsomHinteHkanHsinHBibel.
–HHerren.HFörlåtHdemHtyHdeHvetaHickeHvadHdeHgöra…

- - -

–HTooHcloseHtoHcall.
SägerHengelskspråkigaHreferen-

terHnärHdetHärHstenhårtHiHettHloppH
ochHmålfotoHkrävs.H

MmM Jag skulle vilja säga det-
samma om striden mellan rege-
rande champion Björn Goop och 
utmanaren Ulf Ohlsson. 

EnHpinneHuppHförHBjörnHH
(285-284)HnärHdettaHskrives.H

DetHendaHsomHärHsäkert?H
MmM Att bägge grabbarna kommer 

att gå ”all in”. 
MmM Och bjuda oss travintresse-

rade på en spännande fight.

- - -

TvåårigeHgaloppörenHVolatileH
gjordeHettHjätteloppHsomHtreaHpåH
NewmarketHiHEngland.H

OchHhadeHkanskeHräcktHändaH
hemHomHinteHbananHvaritHsåHtung.H

Fortsättningen?
–HLoppetHochHresanHtogHpåHhonomHsåHdetH

blirHinteHmerHiHår,HsägerHtränarenHJessica 
Long.

–HVolatileHharHsåHhärHlångtHgjortHdetH
mestaHpåHrenHtalang.HJagHtrorHattHhanHmedH
enHvintersHträningHiHkroppenHkommerHattH
bliHännuHstarkare.

- - -

VemHsomHharHbetyttHmestHförHsvenskH
travsportsHutveckling?H

MmM Min uppfattning är klar – det är Gert 
Lindberg. 

SomHgenomHettHhårtHochHkloktHarbeteH
sågHtillHattHATGHgenereradeHdeHbehövligaH
resurserna.HHNuHharHGertHbeståttsHmedHenH
välförtjäntHhyllning.H

MmM När guldfinalen på Solvalla 26 decem-
ber blir ”Gert Lindbergs lopp”.

Lutfi Kolgini får revansch för 
SM-förlusten i morgon i Müllers 
Memorial. Foto: KRISTOFER SANDBERG
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4 LöRDAGENS SPEL: 2 Red 
Rapide, 200 vinnare, Jägersro 
lopp 10, V75-6. 
FöRE LöRDAGENS SPEL: 5 351 kr. 
UPPDRAG: Förvalta en tusenlapp. 
START: 18 oktober 1997.  

h Food Money gick undan ganska 
enkelt i spets. Okej, visst hade 
de värsta hoten lite otur i sista 
kurvan men Food Money var redo 
att svara. 4,86 var ett prima odds 
i sammanhanget. Reckless visade 
inte rätta draget. Trea mera i brist 
på annat var en klen tröst.
h Red Rapide är hårt inne på 
pengarna i sin Bronsdebut. Där 
går jag ifrån mina principer då jag 

tar honom som veckans spel. 
Har ändå så grymt uppsnack 
från Flemming Jensen att jag 
inte kan låta bli. 

Bli inte förvånade om hästen 
kommer upp nära brorsan 
Local Conch i kapacitet då 
rutinen sitter. 

– Jag tror han når brorsans 
tider men i pengar blir det 
värre”, spår Icemannen.

tusenlappen – med sören englund

Jag kan inte låta bli Red Rapide efter ett grymt uppsnack

Sören Englund har förvaltat en tusenlapp i över 15 år.

BeRÆKNAT�spelsTopp
Lördag 25 oktober
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.
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