
14 fredag 31 oktober 2014TRAV

TidsRANKeN
14,8: 12 Sylvester america. 14,9: 15 Spit for Spat. 
15,2: 10 Muchmoremuscles. 
15,3: 6 Hero Sjöhammar. 15,4: 2 glenlivet.

1. Västerbo Carrera U. Eriksson  1%
– Det är en fin häst som jag har förhopp-
ningar på framöver. Han galopperade 
i söndags men det var ett olycksfall 
i arbetet. Det är tufft i V75 men man ska 
nog inte räkna bort Västerbo Carrera helt 
och hållet, säger Krister Jakobsson.

2. Glenlivet C-E Lindblom  2%
Tuffa gäng på slutet. Kanske ett skrällbud?

3. Sobel Jocke P. Untersteiner  19%
– Var ursäktad senast då det visade sig att 
han inte var bra i halsen. Nu ser det bättre 
ut och han känns bra i jobben och jag tror 
att formen sitter där. Läget är bra och han 
är inte golvad. Barfota bak, säger Peter.

4. Island Three B. Goop  5%
– Han svarade för en jättebra prestation 
senast då vi körde barfota runt om för 
första gången och jag skulle tro att det blir 
samma balans på lördag. Hästen är under 
utveckling och bör gå felfritt från fjärde-
spåret. Jag tror att han gör en bra insats, 
säger Anton Sverre i stallet.

5. Mr Southwind T. Jansson  2%
Ingen tokig häst och han bör dessutom 
klara av femtespåret. Kan överraska med 
en bra resa.

6. Hero Sjöhammar J. Takter  6%
– Fick visserligen ett tufft lopp senast men 
ska kunna mer. Han tränar bra och vi har 
inte hittat några fel så vi provar igen. Jag 
blir inte förvånad om det blir en snabb 
start. Det kan bli barfota bak och han 
räknas, anser Ville Karhulahti i stallet.

7. Lisa Lixarve J. Wiman 0%
Bra form men alldeles för hårt emot här,

8. Hagentoy K. Frick  5%
– Han var inte på topp senast, men jag 
räknar med en bättre insats. I grunden är 
han ju kapabel. Han känns jättefin nu och 
han ska räknas. Det blir skor runt om, 
säger Kajsa Frick.

9. Zenit Brick J. Kontio  5%
– Det är en fin häst med bra form. Man ska 
aldrig vara säker med unghästar, men jag 
tror att han sköter sig från det här läget. 
Han går med skor igen och är väl inte helt 
borta, säger Clas-Göran Björkroth i stallet.

10. Muchmoremuscles K. Haugst.  20%
– Muchmoremuscles var bra senast vid 
vinsten. Om det bara klaffar är han bra 
nog för att kunna vara med och strida 
långt framme mot dessa årskamrater, tror 
Roger Walmann.

11. M.T.Jeopardy P. Airaksinen  1%
– Har gjort mycket bra avslutningar på 
slutet. Den senaste resulterade i seger. 
Han fick åter ett skitspår och mot bättre 
hästar än tidigare får vi hoppas på mycket 
tur. Han har kapacitet att vara i striden om 
det klaffar, varnar Lars-Åke Söderholm.
2 160 m:

12. Sylvester America J. Unters.  24%
– Sylvester America känns bra i jobben 
och var jättebra senast, det var bara det 
att vi fick stryk av en jättebra häst. Syl-
vester är jättefin hemma i jobben och vi 
förväntar oss en fin insats på nytt. Inga 
ändringar, säger Linda Allercrantz.

13. Victory Streamline C. Sjöström  1%
Har gjort det bra i år. Tufft placerad, nja.

14. Global Revolver E. Adielsson  –%
STRUKEN!

15. Spit for Spat Ö. Kihlström  6%
– Galopperade från fjärdespår i voltstart 
senast men nu är det bättre förutsätt-
ningar och jag tror att hon tar sig iväg  
felfritt, säger Svante Båth.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 6.
2 140 meter, volt.V75-2

TidsRANKeN
13,8: 5 food Money. 14,0: 2 time Machine.  
14,2: 9 Queasy. 14,3: 8 Narold Vox. 
14,6: 1 Naglo’del Nord. 14,7: 6 allaballakaitoz.

HH SpetsstridenHstårHmellanH
Sobel JockeHochHHero Sjö-
hammar.HMenHviHtrorHattH
samtligaHfårHsvårtHattHståHemotH
Sylvester AmericaHomHdetH
löserHsigHförHdenne.HHanHgickH
enH1.13-tidHöverHdistansenH
senastHsomHtvåaHochHärHtuff.

Sylvester är tuffast

vinnaren
12 Sylvester 
America är en 
klassig typ. Och 
med minsta 
klaff från det 
luriga läget tror 
vi att han kan 
vara starkast till 
slut.

utmanaren
10 Muchmore-
muscles är en 
kapabel herre 
som ska räknas.

V˚R�RANKiNG
12 Sylvester America
10 Muchmoremuscles
  6 Hero Sjöhammar
  9 Zenit Brick
  3 Sobel Jocke
15 Spit for Spat
  4 Island Three
  1 Västerbo Carrera
  2 Glenlivet
  8 Hagentoy
  5 Mr Southwind
11 M.T.Jeopardy
13 Victory Streamline
  7 Lisa Lixarve

HH DenHsomHfårHledningenHavH
Time MachineHochHFood 
MoneyHsitterHpåHleken.HMedH
tankeHpåHattHdenHsenareHgårH
medHskorHochHtarHdettaHsomHH
ettHgenrepHinförHfinalenHläggerHH
viHvårHröstHpåHJörgenHWest-
holmsHhäst.

En tidsmaskin inleder

vinnaren
2 Time Machine 
hade ett tolfte-
spår senast och 
insatsen var 
inte så dålig 
som placeringen 
kan göra gäl-
lande. Svår-
slagen om han 
når spets.

utmanaren
5 Food Money 
är en sagohäst som man aldrig kan räkna 
bort. Kommer från spetsseger i V75.

V˚R�RANKiNG
  2 Time Machine
  5 Food Money
  8 Narold Vox
  9 Queasy
  4 Navigator Sib
  3 Overtaker by Sib
  1 Naglo’ del Nord
  7 Tomorrowland
12 Candor Hall
  6 Allaballakaitoz
11 Dance Photo
10 Prince Elliot

1. Naglo’ del Nord V. Heiskanen  6%
– Han har varit förkyld men har varit bra i 
de två senaste loppen. 2 640 meter är en 
bra distans för Naglo´ del Nord och inner-
spåret är bra. Vi hamnar kanske i tredje 
inner och det är en platsfidus trots att det 
nu är Silverdivisionen, säger Veijo.

2. Time Machine J. Westholm  39%
– Time Machine är bra i ordning och nu 
fick vi äntligen ett fint utgångsläge. Det 
blir barfota runt om den här gången och 
jag hoppas vara med i segerstriden, 
säger Jörgen Westholm.

3. Overtaker by Sib J. Unterstein.  3%
– Det blev omstart senast och Overtaker 
By Sib blev för laddad och därav galoppen. 
Han har inte fått ett riktigt lopp på ett tag 
och jag tror inte att han är i toppform och 
ligger lite lågt, säger Johan Untersteiner.

4. Navigator Sib K. Haugstad  2%
– Han var positiv senast efter en kortare 
paus. Blir det hårt tempo kan nog Navi-
gator Sib vara med i platsstriden. Barfota 
runt om den här gången, säger Jörgen 
Westholm.

5. Food Money M. Balogh  29%
– Var fin senast och allt har varit som det 
ska efter loppet. Food Money är snabb ut 
och får säkert ett bra lopp. Han går med 
skor denna gång, men jag tror ändå att 
han är med i striden, säger Thomas Jezek.

6. Allaballakaitoz C-E Lindblom  1%
Har svårt att sticka nosen först. Får svårt.

7. Tomorrowland J. Kontio  5%
Finsk gäst i toppform som trivs på denna 
distans. Ska inte räknas bort.

8. Narold Vox U. Eriksson 6%
– Galopperade i positionskörning i finalen 
och det var lite olyckligt. Men Narold Vox 
var fin i ett jobb efter 1.17,5 förra veckan 
och jag tycker att han är väl iordningställd 
till det här loppet och som jag ser det är 
han en av tre som kan vinna loppet. Det 
blir skor på och ett helstängt huvudlag 
som vanligt, säger Krister Jakobsson.

9. Queasy Ö. Kihlström  5%
– Queasy har bra form. Den här gången 
har han fått bakspår och han möter också 
några riktigt bra hästar. Jag tror det blir 
svårt för honom att vinna nu och kan han 
sluta trea, fyra har han gjort det bra. Han 
kommer att gå utrustad som senast, det 
vill säga barfota fram, helstängt huvudlag 
och jänkarvagn, säger Stefan Hultman.

10. Prince Elliot E. Svensson  0%
Möter för skarpt motstånd på lördag. Nej!

11. Dance Photo J. Takter  0%
– Hon avslutade riktigt bra senast och 
slutar aldrig att förvåna mig. Att det är lite 
tätare mellan starterna nu ser jag bara 
som en fördel. Visst det krävs tur för seger, 
men jag tror att hon kan fälla många till 
slut om det klaffar, säger Petri Salmela.

12. Candor Hall B. Goop  3%
– Han var fin senast och håller bra form 
för dagen. Men tyvärr hade han otur med 
spårlottningen och vi får hoppas på över-
pace, då kan han få med sig fina pengar. 
Distansen klarar han på ett bra sätt, säger 
Anton Sverre i stallet.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 5.
2 640 meter, auto.V75-1

Gå kort i både 
Guld och Silver

RANKiNG,�Tips�och�loppANAlyseR

Jörgen Westholm

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

Bengt�Adielsson: Jackpotskrällarna 
kan finnas bland treåringar och lärlingar
Vägen till jackpotmiljonerna?

Två streck i Silver. Och ett i Guld.
Treåringarna och lärlingarna garderas.

Det ser lurigt utHiHmorgon.HOchHdetHärHlägeHförHenH
allvarligHattackHmotHjackpotmiljonerna.

MinHspelplanHärHklar.H
MmM Kort i Silver. 

Time Machine ochHFood MoneyHärHbättreHänH
resten.H

MmM Det enda som kan spräcka det låset är en du-
ell från början som fäller bägge.
GuldHkanHvaraHknepigare.H
MenHjagHtyckerHattHOasis Bi kliverHnerHenHklass.H

OchHchansarHmedHattHBjörn GoopHkommerHattH
styraHloppetHmedHsäkerHhand.

- - -

ApropåHBjörn.H
MmM Jag röstade på honom som 

”Årets Kusk” i fjol. 
MmM Och kommer att göra det 

igen.
DeHfyra,HfemHkuskarnaHiHtoppHärH

hurHbraHsomHhelst.H
OchHjagHharHvacklatHhitHochHditH

underHåret.HBeroendeHpåHvemHsomH
varitHhetHförHdagen.

MenHiHmåndagsHbestämdeHjagH
mig.

NärHBjörnHvannHmedHHe’s a 
Diffacolt påHMantorp.H

MmM För den pållen kunde inte vinna 
någon gång sista 800. 

MmM Men lik förbannat. 
MmM Precis på linjen satte Björn dit  

honom. 
GåHgärnaHinHiHlopparkivetHochHtitta.

MmM Det var en uppvisning i körkonst …

- - -

Maharajah?HLångtifrånHvässadHochH
medHskorHpåHhovarnaHsvaradeHhanHiHons-
dagsHförHenHplusinsats.HIHdenHförstaH
startenHefterHsegernHiHPrixHd´Amerique.

MmM Jag har redan gjort klart med  
biljett till Paris. 

MmM Och hoppas på en repris den sista 
söndagen i januari.

- - -

MorgondagenHiHallHära.H
MenHdetHärHsöndagen.HOchHIvar Sånna.HSomHjagH

serHframHemot.
MmM Jag tror att Ivar kan bli det stora affischnam-

net för svensk travsport framöver. 
MmM Och hoppas på en övertygande vinst på 

i Breeders-finalen.
–HIvarHvarHförHförstaHgångenHliteHstelHefterHsittH

kval,HsägerHJanne Hellstedt.
–HMenHhanHärHfräschHochHfinHigenHochHjagHtrorHpåH

enHbraHinsats.
Fortsättningen?
–HJagHsneglarHliteHpåHAxelHJensensHpåHBjerke.H

OchHeventuelltHpåHCritériumHContinentalHpåH
Vincennes.HMenHhuvudplanenHärHattHgeHIvarHenH
ordentligHvinterträningHigen.

- - -

NärHÅke SvanstedtHåkteHtillH
USAHfrågadeHjagHJohn-Erik 
”Goya” MagnussonHvadHhanH
troddeHomHSvanstedtsHmöjligheterH
attHklaraHsigH”overHthere”.

–HDetHkommerHsäkertHattHgåHbra.H
MenHdetHblirHmycketHnyttHochH
förstaHåretHkanHbliHsvårt,HsaH
”Goya”.

NuHärHfacitHförHdetHförstaHåretH
snartHklart.H

MmM Svanen ligger nu strax över två mil-
joner dollar (runt 15 miljoner i svenska 
pengar) inkört. 

BådeHsomHtränareHochHsomHkusk.
EnHstorHdelHavHdeHpengarnaHharHH

Sebastian K.HdragitHin.H
OchHtvåårskullenHharHsåHhärHlångtHinteH

glänstHspecielltHmycket.
JagHtrorHattH”Goyas”HanalysHmedHettH

svårtHförstaHårHvarHriktig.H
OchHattHÅkeHSvanstedtHunderHdenH

kommandeHvinternHkommerHattHmodi-
fieraHsinHunghästträning.H

OchHkommaHbättreHrustadHtillHnästaH
säsong.H

DåHfårHÅkeHocksåHettHtillskottHiHsnabb-
loppsklassen.H

MmM När fine Mr Picolit återvänder till  
fadershuset.

lillA�sysTeMeT
V75-1: 2 Time Machine ............(5, 8)
V75-2: 12, 10, 6, 9, 3, 15 ........(4, 1)
V75-3: 3, 7, 10, 5, 9 .............. (12, 6)
V75-4: 4, 9, 7 ............................(1, 3)
V75-5: 1 Ritmo di Poggio ....... (4, 13)
V75-6: 1, 3 .................................(8, 6)
V75-7: 10 Coldtown ..................(4, 6)
180 rader/90 kronor

sToRA�sysTeMeT
V75-1: 2 Time Machine ............(5, 8)
V75-2: 12, 10, 6, 9, 3, 15, 4 ....(1, 2)
V75-3: 3, 7, 10, 5, 9 .............. (12, 6)
V75-4: 4, 9, 7 ............................(1, 3)
V75-5: 1 Ritmo di Poggio ....... (4, 13)
V75-6: 1, 3, 8, 6, 9 ................. (10, 7)
V75-7: 10, 4, 6, 8 ......................(3, 9)
2 100 rader/1 050 kronor

chANssysTeMeT
V75-1: 2 Time Machine ............(5, 8)
V75-2: 12 Sylvester America (10, 6)
V75-3: 3, 7, 10, 5 ................... (9, 12)
V75-4: 4, 9, 7, 1, 3, 8, 5 ...........(2, 6)
V75-5: 1, 4, 13, 5 ......................(9, 2)
V75-6: 1 Linus Wibb .................(3, 8)
V75-7: 10, 4, 6, 8, 3, 9, 7, 2 . (1, 12)
896 rader/448 kronor

Bengt 
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se

TRAV

4 lörDAGeNS SPel: 3 Oasis Bi, 
200 kronor vinnare, Eskilstuna 
lopp 7, V75-3. 
Före lörDAGeNS SPel: 5 657 kr. 
UPPDrAG: Förvalta en tusenlapp. 
STArT: 18 oktober 1997.  

h red rapide var bara bäst. 
Han flög förbi sina konkurrenter 
enkelt då han fick fria tyglar sista 
300 meterna. Det är oftare ett 
spel förlorar, det skall gudarna 
veta, än vinner. Men det här var 
en klockren vinnare. Jag kan helt 
enkelt skylla på god höstform.
h Oasis Bi står bra till med ett 
tredjespår bakom bilen och Björn 
Goop kör till spets. I den posi-

tionen tror jag att ekipaget bara 
är bäst. Oasis Bi var trea i Hugo 
Åbergs och tvåa i Sundsvall 
Open Trot. Ett mycket bra facit 
i två miljonlopp under som-
maren.

Oasis Bi har en V75-seger 
på 13 försök. Det var i Kjell 
P. Dahlströms minne, ett 
5-åringslopp. Nu är det dags 
för att vinna första i Guld.

tusenlappen – med sören englund

Oasis Bi står på tur för första segern i Gulddivisonen

Sören englund har förvaltat en tusenlapp i över 15 år.

BeRÆKNAT�spelsTopp
Lördag 1 november
V4: 12.45. V75: 14.29.
DAGeNS DUBBel: 16.15.
reSUlTATTeleFON: 0771-10 20 56.

BANFAKTA�esKilsTuNA
Banbredd, 1 640: 21,6 m. 2 140: 21,0 m. 
 Upplopp: 182 m. 
Open stretch: Nej. 
Vinklad vinge: Nej.

ANAlyseR�och�Tips�Till�sØNdAGeNs�exTRA�V75�i�lØRdAGsTidNiNGeN


