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TidsRANKeN
16,1: 1 mr Hot Shot. 16,4: 8 victor Crown. 
16,5: 4 Tack Wee, 9 Wine and dine, 
10 greenhill’s Life. 16,6: 2 mr dotsom.

1. Mr Hot Shot J. Takter  15%
– Det är en häst jag verkligen gillar för han 
har en så fin inställning. Jag tyckte tidigt 
att det var en häst för V75 men han är 
finskfödd och det här är det första loppet 
som han kunnat vara med i. Jag har svårt 
att sätta in honom i loppet men räknar 
med en bra insats. Mr Hot Shot går fortfa-
rande tungt belastad men jag tänker inte 
lätta honom till den här starten, säger Lars 
I Nilsson.

2. Mr Dotsom P. Airaksinen  2%
STRUKEN!

3. Bungee Jumper G V Gundersen 4%
– Hon vann i norska V75 senast från täten 
och jag är mycket nöjd med formen. Hon 
är snabb ut men jag är inne på att hon ska 
få ett rygglopp den här gången då det är 
lite tuffare emot. Inga ändringar jämfört 
med den förra starten, säger tränaren 
Jens Kristian Brenne.

4. Tack Wee M. Friis  4%
– Han var jättebra i en upphämtning 
efter galopp senast i Malmö. Tack Wee 
var sexa i Derbyt och det känns som om 
han utvecklats på ett fint sätt och är 
bättre nu. Han är stabil bakom startbilen 
och kan öppna hyggligt. Det blir som 
vanligt fyra aluminiumskor och ett norsk 
huvudlag, säger Morten Friis.

5. Red Team Rex B. Westergård  51%
– Han fick stryk av en bra häst över tre 
kilometer senast och jag var mycket nöjd 
med insatsen. Red Team Rex är ganska all-
round och vi kör med jänkarvagn och bar-
fota fram som vanligt. Jag tycker att jag 
har en häst som kan vinna loppet, säger 
Bo Westergård.

6. Keegan L. Å. Tengsareid  7%
Har vunnit sex av tio lopp under året och 
verkar stark. Ska streckas tidigt om man 
garderar.

7. Heartbreaker V.S. B. Steinseth  4%
– Det är en väldigt fin häst som är både 
stark och rask. Han möter så klart bättre 
motstånd nu när det handlar om V75, men 
de norska hästarna räds jag inte och med 
lite klaff på vägen så kan det gå vägen. 
Högt tempo vore en fördel för oss, säger 
Björn Steinseth.

8. Victor Crown E. Adielsson  8%
– Victor Crown var jag jättenöjd med 
senast och den långa distansen är en 
fördel. Det är tufft för treåringar att möta 
äldre hästar men han ska räknas bland de 
tre, fyra främsta, säger Tomas Malmqvist.

9. Wine and Dine B. Goop 3%
– Han fick gå fram i dödens senast och 
höll bra med tanke på det tunga loppet. 
Han kan inte gå i dödens i det här  
sällskapet utan får hoppas på tempo. Med 
lite flyt på vägen kan han nog vara bland 
de fyra-fem främsta, säger Anton Sverre 
i stallet.

10. Greenhill’s Life J. Kontio  1%
– Han var bra efter uppehåll senast och 
borde vara ännu bättre på lördag. Jag tror 
att han är gynnad av distansen och blir 
inte förvånad om han dyker upp bland de 
tre främsta, säger Kristofer Jansson.

11. Lovesong U. Ohlsson  1%
Inget extra från spets senast och vann ett 
billigt lopp före det. Ovan distansen och 
borde få svårt.

12. N.Y.Love Game F. Hamre  1%
– Han klarar distansen bra och är en bra 
häst. Men han möter riktigt tufft motstånd 
och Red Team Rex har jag stor respekt för. 
Jag har inga segerambitioner med honom, 
säger Frode Hamre.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 6.
2 600 meter, auto.V75-2

TidsRANKeN
11,8: 1 Underpaid Hanover, 5 remee la marc. 
12,2: 11 Queasy. 12,5: 9 air gunner. 
12,6: 2 K.L.m.buymethemoon.

HH Bungee JumperHtarHhandH
omHspetsHmenHsläpperHtillH
någonHbra.HFördelHRed Team 
RexHiHdenHkampen?HNåväl,H
loppetHärHlångtHochHviHtrorH
attHTack WeeHochHMortenH
FriisHkommerHattHanmälaHsittH
intresseHtidigt.HRoligHidé!

Feeling för dansk seger

vinnaren
4 Tack Wee gick 
starkt efter en 
galopp senast 
och det är en 
häst som är 
bättre än raden 
och under 
utveckling.

utmanaren
1 Mr Hot Shot 
är inget 
spetsbud men 
över lång distans kan det lösa sig. I så fall 
utmanar han om segern.

V˚R�RANKiNG
  4 Tack Wee
  1 Mr Hot Shot
  5 Red Team Rex
  7 Heartbreaker V.S.
  8 Victor Crown
  6 Keegan L.
  3 Bungee Jumper
10 Greenhill’s Life
  9 Wine and Dine
  2 Mr Dotsom
11 Lovesong
12 N.Y.Love Game

HH DeHtreHinnerstaHspårenH
samtHDonttellmeanymoreH
ärHsnabbaHutHochHdetHkanHgåH
undanHfrånHbörjan.HUnder-
paid HanoverHharHtoppchansH
frånHledningen,HmenHkanH
ocksåHvinnaHpåHannatHsätt.HAir 
GunnerHgynnasHavHöverpace.

Läget talar för Goop

vinnaren
1 Underpaid 
Hanover gick 
bra i V75 i lör-
dags med skor 
på fötterna. Nu 
blir det någon 
form av barfota-
körning och 
läget är bra.

utmanaren
9 Air Gunner 
har sett form-
stark ut på slutet och kan bli att räkna 
med om det inte kränglar från bakspåret.

V˚R�RANKiNG
  1 Underpaid Hanover
  9 Air Gunner
  5 Remee la Marc
  2 K.L.M.Buymethem.
11 Queasy
10 Rafolo
  6 Attorney Hanover
  4 M.T.Fortune Winn.
12 Shaman Star M.
  8 Megamuscle
  7 Donttellmeanymore
  3 Outstanding Shad.

1. Underpaid Hanover B. Goop  39%
– Örjan körde som en Gud i lördags och 
förstod nog att ledaren inte skulle gå att 
slå utan körde för andraplatsen och det 
var nog inte helt slutsålt i mål. Täta 
starter ska inte vara något problem. Jag 
skulle tro att det blir barfota bak den här 
gången och från ledningen är han inte 
lätt att besegra. Stallets bästa chans 
i omgången, säger Anton Sverre i stallet.

2. K.L.M.Buymethemoon E. Höitomt  13%
– Hästen var fin senast och det känns som 
att det är toppform för dagen. Spår två är 
perfekt och det blir full laddning mot led-
ningen. Kommer han bara förbi Underpaid 
Hanover från start ska det vara en bra 
chans, tycker Anders Wolden Lundström.

3. Outstanding Shadow E. Nedrebö  0%
– Han står hårt inne i loppet på pengarna 
och jag är nöjd med en premie. Det är 
knappast något för V75-spelarna, säger 
Hilde Rogstad.

4. M.T.Fortune Winner J. Kontio  2%
– Han har ju inte fått något riktigt lopp på 
länge och även om han känns bra är det ju 
svårt att veta vart han står formmässigt. 
Skulle han löpa upp till det jag vet han kan 
är han inte helt borta, men det finns som 
sagt vissa frågetecken. Vi kör barfota igen, 
säger Jan Hellstedt.

5. Remee la Marc V. Hop  11%
– Han fick aldrig chansen i det lopp som 
Food Money vann i lördags och det fanns 
sparat enligt kusken. Formen ska med 
andra ord vara bra och stämmer det med 
löpningsförloppet kan han mycket väl 
blanda sig i segerstriden. Balansen avgörs 
på lördag, säger Lars Magne Sövik.

6. Attorney Hanover T E Solberg  3%
– Han har inte varit som bäst på sistone 
och fick därför vila efter senaste starten. 
Han brukar gå bra efter vila, men nu möter 
han väldigt bra motstånd. Platschans 
i bästa fall, säger Erik Killingmo.

7. Donttellmeanymore J. Takter  2%
Startsnabb men har pausat ett tag och 
formen är ett frågetecken. Outsider.

8. Megamuscle F. Hamre  1%
– Spår åtta var det sämsta vi kunde få och 
det känns lite uppgivet på förhand. Han 
har inte startat på länge och är kastrerad 
under uppehållet. Han gick 1.17 full väg i 
jobb nyligen och kändes bra, men läget gör 
som sagt att vi knappast har något med 
segerstriden att göra, säger Frode Hamre.

9. Air Gunner E. Adielsson  10%
Satt fast med mycket sparat senast och är 
i toppform. Ska inte nonchaleras!

10. Rafolo L A Kolle 8%
– Jag har ingen förklaring till galoppen 
senast, det fanns dock gott om krafter 
kvar i det läget och sjäva formen är det 
inga fel på. Jag tycker att han är bra för 
klassen och det går inte att räkna bort 
honom trots läget. Även om han mest 
startat över längre distanser tror jag att 
han hanterar 1 609 meter på ett bra sätt, 
säger Sigbjörn Kolnes.

11. Queasy U. Ohlsson  11%
– Han sköljde fältet senast och gick undan 
på bra sätt, en riktigt snygg svepning och 
formen är väldig bra. Spår elva i V75 är 
förstås tuffare och det blir inte lätt att göra 
om bedriften. Queasy är dock bra i ordning 
och klaffar det lite under vägen kan han 
säkert dyka upp långt framme. Det är en 
trygg valack och resan ska inte vara något 
problem, säger Tommy Berghagen i stallet.

12. Shaman Star M. O. Mikkelborg  0%
Iskallt läge, knappast aktuell härifrån.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 5.
1 609 meter, auto.V75-1

Norska utbytet 
enbart positivt

RANKiNG,�Tips�och�loppANAlyseR

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

Bengt�Adielsson: Köper Skarplöths 
resonemang rakt av i det här fallet
V75 på Bjerke i morgon.

Det är inget stort problem.
Bara att spela. Eller stå över.

Det är lätt attHtroHattHvärldensHundergångHärHnära.
NärHmanHhörHalltHgnällHomHattHdetHkörsHenHH

V75-omgångHpåHBjerkeHiHmorgon.
JagHbrukarHinteHståHiHATG´sHhejaklack.H
MenHiHdetHhärHfalletHköperHjagHvd´nHHans 

SkarplöthsHresonemangHraktHav.
–HDetHhandlarHomHettHutbyte.HNorgeHspelarHinH

iHvåraHV75:orH20HgångerHpåHettHår.HViHspelarHinH
iHNorgeHtreHgångerHpåHettHår.

–HAttHviHharHgemensamtHspelHgenererarHocksåH
störreHpoolerHvilketHärHtillHgagnHförHbäggeHparter.

EkonominHärHenHdelHavHdetHhela.
–HEnHV75-omgångHkostarHossH2,3Hmiljoner.HDenH

härHomgångenHstårHnorrmännenHförHkostnaden.H
ViHharHocksåHettHbättreHutbyteHavHomsättningenHänH
iHenHordinarieHV75-omgång.

För mig är detHenHgivenHsakHattH
SverigeHmåsteHgöraHenHhelHdelHförH
attHstöttaHgrannländerna.H

FörHomHdetHrasarHiHDanmark,H
FinlandHellerHNorge?H

MmM Då är det en förlust också 
för svensk travsport.
SomHspelare?H
JagHkommerHinteHattHläsaHinHmigH

påHomgångenHsomHjagHbrukar.H
OchHdetHblirHbaraHenHmindreHkupong.
PåHdenHkupongenHkommerHjagHattH

spikaHTack Wee (V75-2).H
IngenHgivenHvinnare.H

MmM Men det han visade senast på  
Jägersro borde räcka långt i lägsta 
klassen.

- - -

TungtHinflytandeHjustHnuHpåHstreck-
ningen?HBjörn GoopsHprogramH”Björn-
kollen”HsomHliggerHpåHatg.se.HH

MmM Strax under 30 000 träffar förra 
veckan och många tar intryck av 
Björns tankar.
HApropåHBjörnHsåHbjuderHUnibetHpåH

ettHverkligtHfetoddsHiHchampionstridenH
motHUlf  Ohlsson.H

MmM 1,02. 

MmM Så om någon har 100 000 liggande finns det 
två tusen att tjäna …

- - -

FirmanHHanssonH(ordförande)HochHCordreyH
(sportchef)HfortsätterHsinHkampanjHförHattHH
anonymiseraHgaloppsporten.H

SenasteHdumtHärHattHCordreyHfunderarHpåHattH
draHinHtränarintervjuerna.HFörHattHspara!H

MmM När man i stället borde satsa rejält. 
MmM För att synas.

- - -

JagHhadeHkänslaHförHattHSolvallaHiHlördagsHskulleH
bliHenHpangdag.HÅkteHuppHtillHStockholmHochHfickH
upplevaHhelaHhärlighetenHpåHplats.HNaharHiHallHära.H
MenHmittHstarkasteHintryckHavHtävlingsdagen?H

MmM Veijo Heiskanens stridsvagnar. 
MmM Som bara krossade motståndet.

NärHjagHpratadeHmedHVeijoHförHnågonHveckaHsedanH
varHhanHmycketHnöjdHmedHSolvatoH
iHträningen.H

MmM Målsättningen är att via  
B-loppen på Vincennes försöka få 
en plats i Prix d´Amerique.

OchHmedHVeijosHstallform?H
MmM Ingen omöjlighet.

- - -

FörhandlingarnaHomHnyaHavtalH
medHländerHsomHspelarHinHiHSverige?

–HViHarbetarHmedHenHmodellHsomHskaH
varaHhållbarHochHgeHossHettHrimligtHutbyte,H
sägerHHasseHSkarplöth.

–HMenHdetHärHgivetHattHviHserHpåHvåraH
grannländerHpåHettHvälvilligareHsättHänHpåH
våraHandraHkunder.HMinHförhoppningHärH
attHavtalenHmedHgrannländernaHskaHvaraH
påHplatsHinnanHårsskiftet.

- - -
                  

Svante Båth ochHTomas MalmqvistH
harHhaftHenormaHframgångarHmedHsinaH
unghästarHdenHhärHsäsongen.H

OchHiHmorgonHgårHhuvudnumretHAxelH
JensensH(V75-6)HantingenHtillHTomasH
(Tumble Dust)HellerHSvanteH(Västerbo 
Fantast).H

MmM Med plus för Tumble Dust som vann 
spårlotten. 

lillA�sysTeMeT
V75-1: 1 Underpaid Hanover ...(9, 5)
V75-2: 4, 1, 5, 7 ........................(8, 6)
V75-3: 9, 8, 11, 13, 12, 1 ..... (14, 5)
V75-4: 6 Teddybear Song ........(2, 4)
V75-5: 7, 2, 10 ..........................(1, 6)
V75-6: 6 Västerbo Fantast .......(5, 1)
V75-7: 5, 3, 11 ....................... (10, 1)
216 rader/108 kronor

sToRA�sysTeMeT
V75-1: 1, 9 .................................(5, 2)
V75-2: 4, 1, 5, 7 ........................(8, 6)
V75-3: 9, 8, 11, 13, 12, 1 ..... (14, 5)
V75-4: 6 Teddybear Song ........(2, 4)
V75-5: 7, 2, 10, 1, 6, 4, 3, 5 . (11, 8)
V75-6: 6 Västerbo Fantast .......(5, 1)
V75-7: 5, 3, 11, 10, 1 ...............(2, 9)
1 920 rader/960 kronor

chANssysTeMeT
V75-1: 1, 9, 5, 2, 11 .............. (10, 6)
V75-2: 4 Tack Wee ...................(1, 5)
V75-3: 9, 8, 11, 13 ................ (12, 1)
V75-4: 6, 2, 4, 5, 11 .................(8, 1)
V75-5: 7, 2, 10 ..........................(1, 6)
V75-6: 6, 5, 1 ............................(4, 7)
V75-7: 5 Going for Gold Zaz .. (3, 11)
900 rader/450 kronor

Bengt 
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se

TRAV

4 löRDAGENS SPEl: 8 Victor 
Crown, 100 kronor vinnare/plats, 
Bjerke lopp 6, V75-2. 
FöRE löRDAGENS SPEl: 5 467 kr. 
UPPDRAG: Förvalta en tusenlapp. 
START: 18 oktober 1997.  

h lover Face var en fin vinnare 
i lördags. Inget att snacka om ens 
efter loppet, han vara bara bäst. 
Inga fakta talade emot.
h Hoppas jag kan lämna en ny 
bra spelidé. Minst varannan har 
vunnit sedan halvflytet återkom 
på höstkanten. Nu kör jag med 
Victor Crown i ett långlopp. 

En treåring mot äldre borde 
vara bannlyst i denna spalt efter 

alla varningar jag gett genom 
åren på sådana hästar. Har 
oftast varit rätt, men Tomas 
Malmqvist säger: ”Victor är 
urstark. Han kan bli andra raka  
Derbyvinnaren i Danmark för 
mig efter Tumble Dust”. 

Ord men inga visor. Minst 
bland de tre hoppas jag på 
för då går jag plus, men vin-
sten hägrar förstås.

tusenlappen – med sören englund

Tränaren har redan funderingar på Derbyseger nästa år

Sören Englund har förvaltat en tusenlapp i över 15 år.

BeRÆKNAT�spelsTopp
Lördag 22 november
V4: 12.45. V75: 14.29.
DAGENS DUBBEl: 16.15.
RESUlTATTElEFoN: 0771-10 20 56.

BANFAKTA�BjeRKe
Banbredd, 1 640: 20,0 m. 2 140: 20,0 m. 
 Upplopp: 200 m. 
open stretch: Nej. 
Vinklad vinge: Nej.

LYSSNA p˚ V75-pODDeN ”SYSTeMeT”


