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TidsRANKeN
13,6: 8 Neptunus face. 13,7: 9 New revolution. 
13,9: 4 Photoboy. 14,0: 10 Il Sånna. 
14,6: 5 caspian doc, 11 Niveau. 

1. Westline J. Untersteiner  18%
– Han vann enkelt för mig i debuten och 
senast fick han stryk av en bra häst. Han 
har tävlat med järnskor. På lördag tänkte 
jag rycka av alla skorna och eventuellt 
sätter jag på en jänkarvagn, säger Johan 
Untersteiner.

2. Ballerina River K. Eriksson  –%
STRUKEN!

3. Optimal Photo J. Takter  1%
Visat bra form på barfotabalans i de två 
senaste starterna. Kan få bra lopp, men en 
plats känns mer realistiskt än vinst.

4. Photoboy P. Untersteiner  47%
– Photoboy var lite het bakom bilen 
senast och öppnade då mycket snabbt. 
Vi fick spår fyra igen och det känns idea-
liskt. Han fick ge sig mot en konkurrent 
via open stretch senast men det blev 
körning i loppet och kort distans är en 
fördel, säger Peter Untersteiner.

5. Caspian Doc E. Adielsson  4%
– Han gjorde det okej senast, den som 
vann var riktigt bra och banan var både 
tung och ojämn. Normalt sett så är han 
startsnabb och borde därmed kunna få en 
bra position. Han gör egentligen aldrig ett 
dåligt lopp och jag blir inte överraskad om 
han slutar bland de tre främsta. Skor som 
vanligt, säger Lotta Johansson.

6. Gateruds Galon E. Berglöf  1%
– Det är en ganska bra häst som gör rätt 
för sig varje gång, går alltid till slut. Nu är 
det skillnad på motstånd och han är inte 
heller så snabb ut. Han klarar distansen 
men skulle gynnas av tempo. Rejält. Han 
kommer att gå barfota bak nu igen,  
meddelar Erik Berglöf.

7. Morpheus B. Goop  4%
Fick en tung resa senast. Spår långt ute 
och inget hett bud trots Goop.

8. Neptunus Face L. Kolgjini  6%
– Han strulade till det för sig själv senast 
och är inte helt pålitlig. Formen är annars 
bra och det är en häst som duger bra 
i klassen. Med ett spår längre in hade jag 
varit lite mer optimistisk, men från spår 
åtta måste han ha en del tur på vägen, 
säger Preben Sövik i stallet.

9. New Revolution A. Eklundh  6%
– Han var ute på V75 för första gångens 
senast. Han fick gå utvändigt ledaren, blev 
lite skarp då och blev trött till slut. Nu har 
vi ett bra smygläge och normalt är han rätt 
stark om han får loppet. Jag tycker det 
kan vara en rolig kantboll att ha med på 
V75. Han har bara tränat lugnt i sanden 
sedan senast. Vi gör inga utrustnings- 
eller balansändringar, säger André.

10. Il Sånna J. Kontio  10%
– Det var en enkel seger senast och han 
var rejäl, även om det inte var något tufft 
motstånd. Han håller den klassen så han 
duger i dessa sammanhang, jag utgår från 
att han ska slåss om segern trots läget 
– och att gå med i ryggar är bra för honom 
då hushåller han bättre med krafterna. 
Vi ändrar inget, säger Jan Hellstedt.

11. Niveau P. Ingves  0%
Oplacerad från samma läge senast.  
Svår att tro på.

12. Raymond Palema Ö. Kihlström  3%
– Han har mycket bra form. Vid segrarna 
på slutet har han gått i ledningen och dit 
kommer han inte nu, känslan är dock att 
han ska klara av att gå bra i ryggar också. 
Jag tror på en bra insats och känner mig 
inte slagen. Han ska gå med jänkarvagn 
nu och det blir andra gången han har den, 
säger Karoline Krogh-Hanssen.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 6.
1 640 meter, auto.V75-2

TidsRANKeN
12,3: 5 remee la marc. 12,8: 2 mr Pellegrino. 
12,9: 3 Navigator Sib. 13,0: 7 aristocat boko. 
13,7: 8 rica Neo. 

HH Westline, Ballerina RiverH
ochHPhotoboyHkanHsamtligaH
öppnaHbraHochHdetHfinnsHrisk/
chansHattHdetHblirHenHutdragenH
spetskörning.HIHsådanaHfallH
kanHhästarnaHmedHdeHsämreH
lägenaHkommaHinHiHmatchen.H
OmgångensHöppnasteHlopp!

Här kan det nog skrälla

vinnaren
4 Photoboy är 
snabb ut och 
föll knappt från 
ledningen 
senast. Har en 
liknande uppgift 
nu och får 
revansch?

utmanaren
1 Westline har 
visat stigande 
form och  borde få rygg på ledaren som 
sämst? Och med open stretch får han ju 
chansen...

V˚R�RANKiNG
  4 Photoboy
  1 Westline
  8 Neptunus Face
10 Il Sånna
  9 New Revolution
  5 Caspian Doc
  7 Morpheus
12 Raymond Palema
  3 Optimal Photo
11 Niveau
  6 Gateruds Galon

HH October KronosHfårH
tipsetHpåHsinaHhögaHgrund-
klass.HMenHhanHfårHinteHvaraH
dåligHeftersomHdetHärHuppen-
barHriskHförHattHhanHfårHgöraH
jobbetHiHdödens.HFörHinteHsläp-
perHvälHMr PellegrinoHifrånH
sigHspetsHöverHkortHdistans?

Intressant i nya regin

vinnaren
6 October 
Kronos gör 
första starten 
för Peter Unter-
steiner och han 
får ju fart på det 
mesta numera. 
Ekipaget får 
tipset i en  
ovanligt klen 
Silverdivision.

utmanaren
1 Aga Khan Boko har varit borta länge. 
Men det finns stort kunnande inombords.

V˚R�RANKiNG
  6 October Kronos
  1 Aga Khan Boko
  5 Remee la Marc
  2 Mr Pellegrino
  7 Aristocat Boko
  8 Rica Neo
  3 Navigator Sib
  4 Ja El Tomcat
  9 Carambole P.
10 Korok

1. Aga Khan Boko J. Kontio  16%
– Han fick lite problem med en framkota 
efter senast och därav har han vilat från 
tävlingsbanan ett bra tag nu. Aga Khan 
Boko var fin i kvalet och det känns som att 
det var ett lopp i kroppen, men visst kan 
det behövas fler sådana för att komma 
i toppform. Han är snabb ut om man vill 
ladda och duger gott i klassen. Vi får se 
hur banan är vad gäller balansen, säger 
Timo Nurmos.

2. Mr Pellegrino J. Takter  20%
Höll undan från spets senast och kommer 
säkert att prova samma taktik den här 
gången. Känslan är dock att det är lite  
tuffare emot och han är ny i klassen. Kan 
vinna, men inte förstastrecket.

3. Navigator Sib P. Ingves  5%
– Han blev för laddad senast, men var 
mycket fin gången innan. Fick ett bra läge, 
men det är ingen optimal distans. Med 
högt tempo kan han nypa en plats bland 
de tre främsta. Troligen barfota fram, 
säger Jörgen Westholm.

4. Ja El Tomcat J. Untersteiner  6%
– Han fick ingen lätt resa senast och 
gjorde det bra mot den bakgrunden. 
Formen är bra men jag vet hur tufft det är 
i svenska V75 och ligger därför lite lågt.  
Är han bland de tre-fyra främsta måste jag 
vara nöjd. Han kommer att gå med skor 
och jänkarvagn som han gjort förut, säger 
Karoline Krogh-Hanssen.

5. Remee la Marc E. Adielsson  21%
– Jag var nöjd med insatsen senast då han 
fick långt fram men avslutade bra bakom 
Winmecredit som vann loppet. Jag tror 
inte att han tar ledningen utan vi hoppas 
att han hittar ner i en bra rygg. Det kan 
vara ett platsbud om det stämmer. Det blir 
nog inget nytt som vi inte testat förut vad 
det gäller utrustningen eller balansen.  
Vi får helt enkelt invänta och se banan 
innan vi bestämmer oss om den biten, 
säger Lars Mange Sövik.

6. October Kronos P. Unterstein.  23%
– October Kronos har jag haft ett tag och 
han känns förvånansvärt fin i jobben. 
Han är dock mycket svårbedömd men 
känns riktigt fin och joggade nyligen 
1.22 full väg. Tanken är att han ska tävla 
barfota runt om och med med jänkar-
vagn, säger Peter Untersteiner.

7. Aristocat Boko Ö. Kihlström  6%
– Han är humörbetonad och hade ingen 
bra dag i Mantorp. Aristocat Boko kan 
bättre. Jag hopppas att han får det 
smyglopp han behöver och på Åby kan det 
lösa sig med open stretch, säger Reijo  
Liljendahl.

8. Rica Neo B. Goop  2%
– Det var bra att hon fick ett ordentligt 
lopp i kroppen senast och hon gick med 
skor då och kördes snällt. Från det här 
spåret blir det troligtvis ett snällt upplägg 
igen. Eventuellt kan det bli lättare balans 
nu, men det är ändå svårt att tro på chans 
med tanke på läget, säger Anton Sverre 
i stallet.

9. Carambole P. K. Eriksson  0%
– Han gör det okej och har fått ett bra 
smygläge. Han får smyga med på inner-
spåret och jaga en fin slant. Förhopp-
ningsvis kan han tävla barfota runt om, 
säger Jörgen Westholm.

10. Korok T. Uhrberg  0%
Räcker inte i vanliga lopp. Får givetvis vara 
mer än nöjd om det blir en matlapp.

11. Victory Power V. Heiskanen  –%
STRUKEN!

kommentarer i sista stund 

� Lopp 5.
1 640 meter, auto.V75-1

Vad är det vi 
vet, egentligen?

RANKiNG,�Tips�och�loppANAlyseR

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

Bengt�Adielsson: Reijo Liljendahls 
skjutare är veckans svårknäckta nöt
Knows Nothing.

Det är ett bra namn.
För vad vet vi. Egentligen?

Knows Nothing (V75-3) vannHplättlättHiHsinH
debutHiHSverige.H

OchHdetHkanHvaraHsåHattHhanHärHfullkomligtH
överlägsenHiHenHtunnHGulddivisionHiHmorgon.

Men.HNärmastHslagenHvarHIndigo Broline.HSomH
vunnitHenHgångHiHår.H

PåHÅland.H
VinnartidenHvarHocksåHheltHintetsägande.H

MmM 1.14,0 räcker knappast i den lägsta klassen 
i V75.
KnowsHNothingHärH71-procentareHpåHstrecken.H

OchHjagHgörHsomHvanligtHmedHenHsådanHpålle.
MmM Singlar eller tar bort honom helt och hållet.

- - -

SkiljelinjenHiHsvenskHpolitikH(denHlillaHsomHfinns)H
gällerHskatteuttagetsHstorlek.H

MenHnärHdetHgällerHtravsportenH
finnsHdetHingenHskillnadH–HallaH
politikerHtrorHiHsinHenfaldHattH
brandskattningenHkanHfortsättaH
evinnerligt.

DärförHtrorHjagHattHdetHärH
tvungenHsakHmedHenHnyHH
besättningHiHST.H

MmM Människor som tar striden. 
MmM Innan sotdöden är ett faktum.

- - -

JagHsattHochHsmåmösHnärHOdin Töll 
(V75-6)HjoggadeHruntHtillHenHöverlägsenH
segerHsenast.H

OchHgnuggadeHhändernaHnärHstart-
listanHkom.H

OchHOdinHTöllHhadeHfåttHettHbraHspårH
iHettHhalvljummetHgäng.

AlltHvarHfrid.H
MmM Tills jag kollade upp Bosse Falsigs 

resultat i V75 det senaste året. 
MmM Där en fjärdeplats var bästa  

resultat på elva starter.

- - -

Stefan Melander hadeHsynpunkterH
påHmontésportenHförraH
veckan.H

OchHtyckteHattHutvecklingenHståttHstilla.
BådeHrättHochHfelHiHminaHögon.H
KlassenHpåHloppenHärHfortfarandeHlåg.
VadHTarzanHbommat?H

MmM Hur fantastiskt mycket bättre ryttarna blivit.
MmM Och ofta är det fart och dramatik  

i montéloppen.
VadHsomHsaknas?H
EnHgenomtänktHsatsningHfrånHST.H
FörHattHlyftaHmontén.H

MmM För jag är övertygad om att det här ett  
reservkapital för svensk travsport.

- - -

V86-omsättningenHökar.HÖkningenHserHutHattH
varaHstabilHochHallaHanhängareHavHspeletHjublar.

BaraHattHböjaHsigHalltså?HOchHerkännaHattHjagH
missbedömtHV86.H

Njaa,HsåHlättHgerHjagHmigHinte.
MmM Det tror f-n att omsättningen stiger. 

MmM Med en läcker tv-bevakning  
i ryggen.

EnHläsareHharHskickatHsiffrorH
frånHNorge.HMedHhurHdetHserHutH
sedanHnorrmännenHgickHöverHfrånH
V65HtillHV76HpåHonsdagarna.

MmM Och här snackar vi ökning!
MedH26,4%H(medel)HochH

28,4H(median).
MmM Så jag framhärdar i min tro på 

att V86 är långtifrån optimalt.
MmM Och. Kan travsporten i längden vara 

betjänt av att de fyra största banorna  
avfolkas?

- - -

DetHvärstaHjagHvetHsomHspelare?H
MmM Att pynta i en jackpot med en flock 

femmor. 
SåHdetHärHmycketHmöjligtHattHjagHstårH

överHdenHhärHveckan.
OmHjagHspelar?H
MmM Det beror helt på hur jag tar ställning 

beträffande Knows Nothing.
OmHhanHvinnerHärHdetHbetydandeHriskH

förHattHfemmornaHblirHutan.H
OchHdeHgångerna?H
MmM Då är V75 ett rent skitspel. 
MedHenHåterbetalningHtillHspelarnaHpåH

39%HavHinsatserna.

lillA�sysTeMeT
V75-1: 1, 6 .................................(5, 2)
V75-2: 1, 4, 8, 10 ......................(9, 5)
V75-3: 2 Knows Nothing ..........(6, 7)
V75-4: 1 Priamo Caf .................(5, 2)
V75-5: 1, 4, 9, 10, 12 ............ (13, 6)
V75-6: 4 Odin Töll .....................(9, 8)
V75-7: 2, 3, 4, 7, 10 .................(1, 5)
200 rader/100 kronor

sToRA�sysTeMeT
V75-1: 1, 2, 5, 6, 7, 8 ...............(3, 4)
V75-2: alla tolv hästarna ..........(4, 1)
V75-3: 2 Knows Nothing ..........(6, 7)
V75-4: 1 Priamo Caf .................(5, 2)
V75-5: 1, 4, 9, 10, 12 ............ (13, 6)
V75-6: 4 Odin Töll .....................(9, 8)
V75-7: 2, 3, 4, 7, 10 .................(1, 5)
1 800 rader/900 kronor

chANssysTeMeT
V75-1: 6 October Kronos..........(1, 5)
V75-2: 1, 4, 8, 10 ......................(9, 5)
V75-3: 2 Knows Nothing ..........(6, 7)
V75-4: alla tolv hästarna ..........(1, 5)
V75-5: 1, 4, 9, 10, 12 ............ (13, 6)
V75-6: 1, 4, 8, 9 ..................... (12, 6)
V75-7: 3 West Wing ..................(4, 7)
960 rader/480 kronor

Bengt 
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se

TRAV

4 löRDAgENS SPEl: 
4 Odin Töll, 200 kronor vinnare,  
Åby lopp 10, V75-6. 
FöRE löRDAgENS SPEl: 4 955 kr. 
UPPDRAg: Förvalta en tusenlapp. 
START: 18 oktober 1997.  

h Caddie Hit visade fortsatt bra 
form som trea men det stämde inte 
helt i upplägget. Bättre lycka nästa 
gång. Hästen är anmäld till start i 
V75-an på uppesittarkvällen så vi 
behöver inte vänta länge.
h Odin Töll har gått fram på ett 
sätt som speglar en klasshäst på 
slutet. Hemmahoppet står bra till 
bakom bilen och kan Bo Falsig 
sätta honom i spets ökar chansen 

förstås. Det har varit på det 
sättet han vunnit sina fina 
segrar på slutet.

Lite upp till bevis i V75 men 
med en bra lottning i ryggen 
skall chansen vara god. Allt 
väl i jobben i veckan med-
delar tränaren torsdag 
eftermiddag så chansen till 
ytterligare en seger ligger 
högt i kurs.

tusenlappen – med sören englund

Allt väl i veckans jobb med hemmahoppet – spets och slut

Sören Englund har förvaltat en tusenlapp i över 15 år.

BeRÆKNAT�spelsTopp
Lördag 20 december
V4: 12.45. V75: 14.29.
DAgENS DUBBEl: 16.15.
RESUlTATTElEFON: 0771-10 20 56.

BANFAKTA�˚By
Banbredd, 1 640: 22,3 m. 2 140: 22,3 m. 
 Upplopp: 187 m. 
Open stretch: Ja, dubbla spår. 
Vinklad vinge: Nej.

FØlJ RICKARD HANSSONS TRAVBlOGG P˚


