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TidsRANKeN
13,6: 5 Wilda Tigern Jack. 14,0: 8 ready for 
more. 14,1: 2 Photoboy, 9 folli. 14,3: 12 Johan 
roc. 14,4: 6 Twigs atkin. 

1. Raggamuffin S. Söderkvist  3%
– Han kändes riktigt fin i ett jobb i tisdags 
och formen är bra. Photoboy är ruskigt 
svår att stå emot från start och den lär väl 
släppa, så det kan bli lite positionsstrul. 
Men löser det sig bara någorlunda tycker 
jag att min är en av fyra-fem som kan 
vinna loppet. Norskt huvudlag denna gång, 
säger Lars Järpedal.

2. Photoboy P. Untersteiner  4%
– Han var okej senast, men jag hade hop-
pats att han skulla hålla undan. Han får 
smyga med på lördag. Det blir barfota runt 
om, jänkarvagn och norskt huvudlag igen, 
säger Peter Untersteiner.

3. Usain Henna O. Svanberg  2%
Skaplig senast, men var nog lite miss-
gynnad av distansen den gången. Kan vara 
en platsrysare från ett bra läge.

4. Figaro’s Dream Å. Lindblom 1%
– Han gör bra lopp varje gång och känns 
lika fin som vanligt. Jag tror att han kan 
vara en fidus, säger Åke Lindblom.

5. Wilda Tigern Jack J. Unterstein.  11%
– Han känns fortsatt väldigt fin i jobben. 
I de senaste jobbet var han jättesmidig och 
det var även bra tryck i honom.  
Motståndet är tufft och jag har respekt för 
många av hästarna. Jag tror att vi sitter 
tidigt i spets och då får konkurrenterna 
svårt att besegra honom därifrån. Och 
Johan får order om att inte släppa led-
ningen. Jag tror att min häst springer en 
låg 13-tid. Tanken är barfota runt om och 
norskt huvudlag, säger Peter Arnqvist.

6. Twigs Atkin E. Adielsson  8%
– Han har gjort det jättebra och det finns 
inget som tyder på att han ska vara i 
sämre form på lördag. Han är snabb ut och 
kan få ett bra lopp. Jag tycker inte att han 
är golvad, säger Ville Karhulahti i stallet.

7. Västerbo Carrera S. Eriksson  3%
– Han var sliten senast och är behandlad 
inför det här loppet. Han ska vara fräsch 
och fin och gör säkert en bra insats. Men 
det är stentufft emot så jag vågar inte ha 
för stora förhoppningar. Vi testar nog bar-
fota runt om nu, säger Krister Jakobsson.

8. Ready for More U. Ohlsson  51%
– Han vann på ett bra sätt i Norge och 
verkade ha tagit loppet bra när vi kollade 
honom i söndags. Ready for More går 
utrustad som tidigare och täta starter är 
inget som bekymrar mig. Han är försik-
tigt jobbad och kan till och med bli lite 
vassare till den här starten, säger Reijo 
Liljendahl.

9. Folli J. Takter  12%
– Han var jättebra igen senast och Folli är 
en häst som jag håller högt. Han har tagit 
sina två senaste segrar på kort, men han 
fungerar bra även på medeldistans. Som 
spårlottningen utföll sig känner jag mig 
inte helt golvad. Ingen ändring är planerad, 
säger Fredrik Persson.

10. Boogie Man P. Edberg  1%
Bakspår i en tuff final. Nöjd med slantar.

11. Victory Streamline J. Kontio  2%
– Han gör bra lopp varenda gång. Nu blir 
det barfota runt om och jänkarvagn, den 
enda gång han gått så i fjol satt han fast 
med sparat i ett V75-lopp. Jag tror väl inte 
att han vinner, men en bra slant kan finnas 
inom räckhåll, säger Hanna Olofsson.

12. Johan Roc B. Goop  1%
– Han gick ett bra lopp senast, avslutade 
fint då. Men från det här läget vinner man 
inga V75-finaler och vi måste tyvärr ligga 
lågt. Jag har inte hört något om några 
ändringar, säger Anton Sverre i stallet.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 6.
2 140 meter, auto.V75-2

TidsRANKeN
12,9: 4 ariel Boko. 13,8: 5 m.T.Harmony. 
14,0: 1 Youana. 14,1: 9 my golden. 
14,2: 6 Twigs Voici. 14,3: 3 sparkled face. 

HH PhotoboyHärHsnabbastHutH
menHöverHmedeldistansHsåH
släpperHhanHförmodligen.HDåH
ärHdetHWilda Tigern JackH
somHtarHöver?HReady for MoreH
harHvunnitHlättHvarjeHgångHpåH
slutetHochHsynarHdödensHpåH
slutrundan?HGiven.

Jo, vi är redo för mer...

vinnaren
8 Ready for 
More har gjort 
allting rätt i nya 
regin. Men 
startspåret gör 
att det kanske 
kan bli ett spän-
nande lopp trots 
allt?

utmanaren
5 Wilda Tigern 
Jack är en tuf-
fing med bra läge. Han kan vara farlig att 
räkna bort.

V˚R�RANKiNG
  8 Ready for More
  5 Wilda Tigern Jack
  9 Folli
  6 Twigs Atkin
  1 Raggamuffin
  7 Västerbo Carrera
  4 Figaro’s Dream
  3 Usain Henna
  2 Photoboy
12 Johan Roc
11 Victory Streamline
10 Boogie Man

HH M.T.HarmonyHoch Twigs 
VoiciHöppnarHsnabbtHomHdetH
laddas.HBådaHärHdockHintres-
seradeHavHattHfåHryggenHpåH
MavenHsomHkommerHtillHled-
ningenHefterH500Hmeter?HHen-
nesHkapacitetHärHhögHochHhonH
ärHtveklöstHhästenHattHslå.

Topphäst inleder raden

vinnaren
8 Maven är en 
klasshäst som 
är tänkt för Elit-
loppet. Möter 
enbart ston nu 
och det ska vara 
bra chans trots 
oturen i spår-
lottningen.

utmanaren
10 Your High-
ness är en tuff 
tjej, förmodligen en av de tuffaste i landet 
och hon slutar normalt sett långt framme.

V˚R�RANKiNG
  8 Maven
10 Your Highness
  4 Ariel Boko
  1 Youana
12 Eketorpets Tess
11 Jumble Ås
  2 Stylish Hanover
  5 M.T.Harmony
  7 Uranium
  6 Twigs Voici
  3 Sparkled Face
  9 My Golden

1. Youana E. Adielsson  8%
– Det har gått en tid mellan loppen men 
det är enligt planerna. Youana känns fin 
i träningen inför detta. Läget är ju bra och 
även om det är hårt emot så tror jag att 
hon kan ta en bra slant. Skor som vanligt, 
säger Catharina Johansson.

2. Stylish Hanover Ö. Kihlström  1%
– Hon pullade för mycket senast och 
kvävde sig helt enkelt, det blev ett test 
utan värde. Den här gången får hon inrikta 
sig på ett smyglopp och vi siktar på tredje-
platsen bakom Maven och Your Highness 
som är för bra. Inga ändringar är aktuella, 
säger Lars Friberg.

3. Sparkled Face J. Henriksson  1%
Positiv på slutet. Men möter alldeles för 
tufft motstånd nu.

4. Ariel Boko P. Linderoth  9%
– Hon var väldigt fin senast och har topp-
form. Men den här gången är jag nöjd med 
en bra slant eftersom Ariel Boko hamnar 
bland de sista och får en jobbig uppgift. 
Den här gången blir det skor bak, men det 
är nog ingen större nackdel, säger Per  
Linderoth.

5. M.T.Harmony J. Untersteiner  1%
– M.T.Harmony har gjort två fina lopp på 
raken. Hon satt fast i Gulddivisionen näst 
senast. Senast blev hon lite trött efter tuff 
öppning. Målet är att komma till ledningen 
för att sedan släppa till någon bra, säger 
Peter Untersteiner.

6. Twigs Voici J. Kontio  1%
– Hon satt fast senast och är i mycket bra 
form. Jag är nöjd med framspår och tror 
att hon med sin startsnabbhet kan få ett 
fint lopp. Det är hårt emot, men det kan 
vara en platschans, säger Pekka Korpi.

7. Uranium K. Haugstad  4%
– Uranium har bra form men möter flera 
bra i detta V75 lopp. Att vinna blir svårt 
men vi tror på en bra insats i alla fall, 
säger Roger Walmann.

8. Maven J. Takter  52%
– Hon gjorde ett bra lopp senast i 
Cagnes-sur-Meer. Maven var lite sliten 
efter resan till Malmö men har åter-
hämtat sig bra och känns som vanligt 
igen. Planen är att hon ska gå barfota 
fram som senast i Frankrike och med en 
ghost-vagn den här gången. Spåret är 
inte roligt men Johnny känner Maven 
och löser förhoppningsvis det problemet 
på ett bra sätt. Hon reser från Malmö till 
Stockholm på fredag och sedan tillbaka 
till Malmö efter loppet, säger Tobias J 
Gustafsson i stallet.

9. My Golden T. Jansson  1%
Lite uppåt senast men har inte vunnit lopp 
på evigheter. Passande smygläge och får 
vara nöjd med lite pengar.

10. Your Highness B. Goop  16%
– Allt är 110% perfekt med henne och hon 
var fin i ett 1.18-jobb i förra veckan. Your 
Highness har kanske inte toppform ännu 
men hon är inte långt ifrån sitt bästa. Det 
blir samma balans som i den senaste 
starten, säger Ulf Stenströmer.

11. Jumble Ås F. Jensen  2%
– Det är årsdebut i tufft sällskap från ett 
svårt läge. Siktet är inställt på att Jumble 
Ås ska få pengar med sig hem, säger  
Flemming Jensen.

12. Eketorpets Tess P. Untersteiner  4%
– Hon fick en paus efter ett tufft år. Hon är 
vattentränad och känns fin. Det blir nog 
barfota och jänkarvagn. Från det här 
spåret är jag glad om hon tar en slant, 
säger Peter Untersteiner.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 5.
2 140 meter, auto.V75-1

Elitloppshästen 
är bara bäst...

RANKiNG,�Tips�och�loppANAlyseR

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

eskil�hellberg: Trots dåligt spår och 
medeldistans har Maven toppchans
Elitloppsfinalist i fjol.

Galopp i Prix d´Amérique.
Toppspurt i Grand Criterium de Vitesse.
Dunderfin i veckan.
Maven vinner.

Spår åtta är alltidHettHtråkigtHutgångsläge.H
FramförHalltHärHlägetHtristHnärHbanornaHbörjarHbliH

självspringande.
MedeldistansHärHinteHhellerHMavensHbästaHgren.H

OchHdetHfinnsHenHstentuff HutmanareHiHUlf  Sten-
strömers Your Highness.

MmM Men jag tror att Maven bara är bäst  
i V75-inledningen.
HonHfinslipadeHformenHiHtisdagsHpåHJägersro.H

IntrycketHfrånHsidanHvarHstrålandeHnärHhonHjoggadeH
iHElitloppstempoHsistaH400Hmeterna.H

Kändes hon lika bra som hon såg ut?
–HHonHkändesHjättefinHochHgickHmedHtränings-

balans.HHonHärHväldigtHkvickHochHdetHärHminHbästaH
chansHinomHV75,HsägerHJohnny 
Takter,HsomHkörHallaHloppen.

MmM Trots spåret tror jag att  
Maven tidigt sitter i spets.

MmM Och att V75-jackpotom-
gången inleds med favoritseger. 

- - -

MavenHärHenHtroligHvinnare.
Wilda Tigern Jack (V75-2) ärH

enHrolig.
BästaHhästenHReadyHforHMoreHharHspårH

åtta.H
SomHjagHläserHloppetHsitterHWildaH

TigernHJackHtidigtHiHledningenHmedanH
ReadyHforHMoreHfårHenHelakHinledningH
framHutvändigtHledaren.

MmM Wilda Tigern Jack vann försö-
ket enkelt.

MmM Men insatsen senast i Eskil-
stuna som fyra var vassare.
–HAlltHärHpositivtHmedHWildaH

TigernHJack.HJagHkördeHhonomHiH
veckanHochHhanHvarHsmidigHochHfin.H
FaktisktHbättreHänHnågonsin.HJagHharH
respektHförHmångaHavHhästarnaHiHloppet,H
menHmåsteHtroHpåHminHhäst.HFrånHled-
ningenHgårHhanHenHlågH1.13-tid,HsägerH

tränarenHPeter Arnqvist.H
–HJagHladdarHförHattH

kommaHtillHledningenHochHmåletHärHattHbehållaH
täten.HDetHärHminHabsolutHbästaHchansHpåHlördag,H
sägerHkuskenHJohan Untersteiner.

MmM Det räcker för mig.
MmM Spik.

- - -

MängderHmedHstjärnorHharHvisatHuppHsigHunderH
veckan.H

Conrad Lugauers Spartan KronosHvannHRag-
narHThorngrensHminneHpåHÅbyHiHonsdags.

OchHgjordeHdetHenkeltHtrotsHnamnkunnigtHH
motstånd.

MmM  Klockan visade 1.11,3 sista rundan  
(i snöblandat regn) och det såg ut som att  
Spartan Kronos var ute och joggade.
NästaHstartHblirHiHHalmstadHiHapril.H
LugauersHjättelöfteHkommerHskördaHframgångarH

underHsäsongen.H
MmM En årgångsvinnare? Fullt tänkbart.

- - -

EnHholmgångHjagHverkligenHserH
framHemotHärHtungviktsmötetH
mellanHOliver KronosHochHLover 
FaceHpåHsöndag.H

MmM Missa inte fighten i DD-1.H

- - -

ExpressenHfortsätterHattHhård-
satsaHpåHtravet.H

MmM Det blir live-bevakning framöver på 
onsdagar (V86) och lördagar (V75) med 
start redan i morgon.

PåHexpressen.se/travHkanHmanHläsaH
omHsenasteHnyttHochHävenHställaHfrågorH
tillHvåraHexperter.

IHsambandHmedHlivebevakningenH
konstruerasHettHstortHV75-systemHavH
V75-redaktionenH(görsHunderHlörda-
gen).H
AndelarHiHsystemetHgårHattHköpaHviaH

webbtjänstenHATGHTillsammans.H
–HViHserHettHkraftigtHökatHintresseHförH

vårHtravbevakningHiHvåraHdigitalaHkana-
lerHochHdetHkännsHjättekulHattHviHnuHkanH

göraHenHstörreHsatsningHförHattHbliHännuH
bättreHpåHvårHwebbsajtHochHmobilsajtHförH
attHmötaHdettaHintresse,HsägerHsportchefenH
Anders Nettelbladt.

lillA�sysTeMeT
V75-1: 8 Maven ...................... (10, 4)
V75-2: 5, 8, 9 ............................(6, 1)
V75-3: 4, 5, 11 ....................... (1, 12)
V75-4: 3, 4, 6, 9, 10 .............. (11, 2)
V75-5: 6 Trinity Zet ............... (5, 14)
V75-6: 2 Zonguldak ............... (6, 10)
V75-7: 4, 5, 6, 10 ................... (3, 11)
180 rader/90 kronor

sToRA�sysTeMeT
V75-1: 8 Maven ...................... (10, 4)
V75-2: 5, 8, 9 ............................(6, 1)
V75-3: 4, 5, 11 ....................... (1, 12)
V75-4: alla tolv hästar ..............(4, 3)
V75-5: 6 Trinity Zet ............... (5, 14)
V75-6: 2, 6, 9, 10 ................... (4, 12)
V75-7: 4, 5, 6, 10 ................... (3, 11)
1 728 rader/864 kronor

chANssysTeMeT
V75-1: 1, 4, 8, 10 .................(12, 11)
V75-2: 5, 8 .................................(9, 6)
V75-3: 5, 11 ..............................(4, 1)
V75-4: 3, 4, 10 ..........................(9, 6)
V75-5: 3, 5, 6, 11, 14 ...............(7, 4)
V75-6: 2 Zonguldak ............... (6, 10)
V75-7: 4, 5, 6, 10 ................... (3, 11)
960 rader/480 kronor

Eskil 
Hellberg
eskil.hellberg 
@expressen.se

TRAV

4 löRDAGEnS SPEl: 6 Trinity 
Zet, 200 vinnare, Solvalla lopp 9, 
V75-5. 
FöRE löRDAGEnS SPEl: 5 257 kr. 
UPPDRAG: Förvalta en tusenlapp. 
START: 18 oktober 1997.  

h Premance Simoni gjorde inget 
av det jag förväntat mig av henne 
i lördags. Såg flera av Frode 
Hamres starthästar underpres-
tera så han kanske drabbades av 
dålig stallform precis då allt skulle 
vara tipp topp. Inget att säga om. 
Levande varelser kan aldrig vara 
maskinmässigt jämna.
h Trinity Zet gillade jag i början 
på denna månad och hade henne 

som spel i extra omgången den 
1 mars. Det gick bra så jag tar 
omtag på henne. 

En spurtstark S.J.’s Photo-tjej 
som jag tror Björn Goop sätter 
som vinnare igen. Det blev 
tunna 1,97 i odds senast. 
Men visst skall hon orka 
en bit över den nivån och 
kanske blir det tre gånger 
pengarna nu.

tusenlappen – med sören englund

Det gick bra senast jag spelade henne – bättre odds nu?

Sören Englund har förvaltat en tusenlapp i över 15 år.

BeRÆKNAT�spelsTopp
Lördag 28 mars
V4: 12.45. V75: 14.29.
DAGEnS DUBBEl: 16.15.
RESUlTATTElEFOn: 0771-10 20 56.

BANFAKTA�solVAllA
Banbredd, 1 640: 21,7 m. 2 140: 20,7 m. 
 Upplopp: 196 m. 
Open stretch: Nej. 
Vinklad vinge: Nej.

LYSSnA P˚ V75-PoDDEn ”SYSTEMET” /trav


