
14 fredag 17 april 2015TRAV

TidsRANKeN
13,0: 5 No gelt face. 13,3: 2 Victor a.U. 
13,5: 4 Staro italy. 13,6: 9 Nose gear. 
13,7: 6 Homerun. 13,9: 11 ida avant. 

1. Jean Valjean O. Svanberg  3%
– Han har inte mött så här bra hästar förut 
och det ska bli spännande. Han har varit 
startsnabb i enklare konkurrens och läget 
är perfekt. Vid sina två förluster har han 
suttit fast en gång och var sjuk den andra 
gången. Jag tycker att han har tagit ett 
jättekliv. Nu ska jag försöka vässa upp 
honom och vi går all in med jänkarvagn 
och rycker skorna, säger Oskar Svanberg.

2. Victor A.U. T. Jansson  12%
– Har varit fyra i alla sina starter i år och 
duktig varje gång. Det är en jättefin och 
ärlig häst och jag hoppas att han är med 
där framme. Victor A.U. öppnar hyggligt 
bakom bilen och kommer att gå utrustad 
som i de senaste starterna, säger Torbjörn.

3. Edge Boko E. Adielsson  54%
– Han skiljer på tävling och träning och 
från början var jag bekymrad när det inte 
gick att köra fortare än 1.24 i träning. 
Nu kan jag honom och jag räknar med 
att Edge Boko gör en bra insats igen. 
Han är startsnabb, travsäker och håller 
tempot så det här ser bra ut. Det är 
första gången han har spår i första ledet 
bakom bilen men jag tror att han kommer 
att öppna på ett bra sätt. Fortsättningen 
är lite beroende av hur han sköter den 
här uppgiften, Kungapokalen finns med 
som alternativ, säger Stig H Johansson.

4. Staro Italy T. Uhrberg  3%
– Det blev lite för tufft i årsdebuten men 
Staro Italy skötte sig hyggligt. Han kan 
öppna hyggligt och jag tror att distansen 
kommer att passa utmärkt men det kan 
behövas något lopp till innan toppformen 
sitter där. Inga ändringar, säger Thomas.

5. No Gelt Face C. Lugauer 11%
– Gör alltid bra lopp och står bra inne i 
klassen. Han har visat att han går bra bak-
ifrån också och det blir inga ändringar till 
den här starten. Jag tror att han har riktigt 
bra chans, säger Markus Waldmüller.

6. Homerun S. Söderkvist 1%
Möter tuffare motstånd nu. Får nog svårt.

7. Dena Egypt P. Untersteiner  1%
Bra form men vingelrisk. Vinst är långsökt.

8. Seek and Destroy M. Hultman  1%
– Han är så bra han kan vara för dagen. 
Men läget grusar våra förväntningar, även 
om jag inte tycker att han är sämre än 
någon annan bortsett från Edge Boko. 
Inga ändringar, säegr Per C Johansson.

9. Nose Gear Ö. Kihlström  11%
– Jag gillar den här hästen och Nose Gear 
gjorde ett mycket bra lopp när han vann 
på 1.15,5 över lång distans senast. 
Gången innan i V75 funkade han inte utan 
att jag har någon förklaring. Jag var över-
raskad av att han var så bra senast för det 
hade blivit långt mellan loppen och han 
kommer att vara vassare nu med tätare 
starter. Det blir barfota fram och eventuellt 
också bak, säger Stefan Melander.

10. Usain Colt J. Takter 1%
– Är inte helt att lita på vilket han visade 
sist. Läget gör att jag måste ligga lite lågt, 
det är oerhört svårt att vinna V75 från 
bakspår över kort, säger Ola Samuelsson.

11. Ida Avant L. Punkari  2%
Mycket bra form. Skrällchans med klaff.

12. Comte du Pommeau P G Norman  0%
– Han fick mjölksyra senast och felade, 
men jag tycker att han känns väldigt bra 
efter det loppet och tror att formen sitter 
där. Men nu fick vi ett iskallt läge och jag 
har inga som helst förhoppningar. Det blir 
lite justeringar i balansen, men fortsatt 
skor, säger Peter G Norman.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 6.
1 640 meter, auto.V75-2

TidsRANKeN
13,0: 2 Youana. 13,1: 7 Jumble Ås. 
13,4: 1 eketorpets Tess. 13,6: 12 dernier Viking. 
14,2: 3 Stylish Hanover. 14,3: 11 M.T.Harmony

HH Edge BokoHärHklarHfavorit.H
MenHdetHärHinteHallsHsäkertHattH
hanHkanHtaHenHlängdHpåHJean 
Valjean och Victor A.U. frånH
start.HMenHsamtidigtHärHnogH
spetsHingetHmåsteHförHdenHhärH
fyraårigeHtalangen.HHanHkanH
vinnaHpåHolikaHsätt.

Favoriten kan få svar

vinnaren
3 Edge Boko är 
obesegrad i år 
och det kan 
vara en bra bit 
till taket. Hade 
tur i spårlott-
ningen och 
kommer han till 
spets är det 
över?

utmanaren
9 Nose Gear är 
rejäl, även om 1 640 meter inte är någon 
fördel så rundar han många.

V˚R�RANKiNG
  3 Edge Boko
  9 Nose Gear
  5 No Gelt Face
  2 Victor A.U.
  4 Staro Italy
  1 Jean Valjean
11 Ida Avant
10 Usain Colt
12 Comte du Pommeau
  8 Seek and Destroy
  7 Dena Egypt
  6 Homerun

HH Eketorpets TessHochH
YouanaHgörHupp.HMenHbådaH
harHnogHsyfteHattHöverlåtaH
tätenHtillHYour HighnessHsomH
säkertHställerHenHtidigHfråga.H
OchHlöperHhonHuppHtillHsittH
bästaHblirHhonHinteHlättHattH
besegraHöverH2H640Hmeter.

Bra chans för Highness

vinnaren
5 Your High-
ness är bästa 
hästen och dis-
tansen klarar 
hon också utan 
problem. Det 
ska vara en bra 
segerchans.

utmanaren
7 Jumble Ås var 
positiv senast 
och klaffar det 
under vägen har hon en stark avslutning 
att spela ut till slut.

V˚R�RANKiNG
  5 Your Highness
  7 Jumble Ås
  2 Youana
  1 Eketorpets Tess
  3 Stylish Hanover
10 Rossella Ross
11 M.T.Harmony
  9 Monas Invercote
  6 Aroma Grim
  8 Donna di Quattro
12 Dernier Viking
  4 Fruitcake

1. Eketorpets Tess P. Untersteiner  11%
– Hon satt i femte inner senast och gick 
i mål med lite sparat. Eketorpets Tess går 
normalt framåt med det loppet och har 
tidigare visat att hon klarar sig i Stoeliten. 
Hon är startsnabb och det blir samma 
utrustning som senast, säger Peter.

2. Youana E. Adielsson  14%
Hängde med bra till andraplatsen bakom 
Maven senast. Har visat att hon duger bra 
i sådana här lopp och är allround. Måste 
vara ett tidigt bud bakom favoriten.

3. Stylish Hanover J. Kontio  5%
– Hon var positiv senast och hade lite 
sparat i mål. Hade det löst sig bättre runt 
sista sväng tror jag att hon hade blivit tvåa 
bakom Maven. Hon har gått svenskt 
rekord på distansen, men har varit lite väl 
het på slutet och jag tar bort det norska 
huvudlaget den här gången och hoppas att 
det ska dämpa henne lite. Your Highness 
blir svår, men bakom den måste min 
räknas, säger Lars Friberg.

4. Fruitcake Ö. Kihlström  1%
Hygglig form men alldeles för hårt emot.

5. Your Highness U. Ohlsson  50%
– Jag var jättenöjd med henne inför 
starten senast och hon har också varit 
till sin fördel efter det. Det är aldrig kul 
när hästarna galopperar men hon hade 
landat på en tid runt 1.11,5 och Björn 
var väldigt nöjd med hur hon kändes. 
Det blir precis som samma utrustning 
som senast och jag tror att hon kommer 
att göra en bra insats. Hon är hyggligt 
startsnabb, säger Ulf Stenströmer.

6. Aroma Grim S. Söderkvist  1%
– Gör det bra mest varje gång och har gått 
bra för Stefan förut. Det går inte att begära 
vinst, en bra slant finns inom räckhåll. 
Inga ändringar, säger Johan Untersteiner.

7. Jumble Ås F. Jensen  5%
– Mina hästar får inga snabbjobb och jag 
räknar med att Jumble Ås kommer att vara 
vassare nu när hon fått ett lopp i sig. Hon 
ser också lättare ut i kroppen efter års-
debuten och jag tror på en bra insats. 
Jumble Ås är ingen stayer så distansen är 
ett minus, säger Flemming Jensen.

8. Donna di Quattro C. Eriksson  0%
– Det fanns sparade krafter sist och allt är 
bra inför detta. Distansen vet jag väl inte 
om det är någon fördel, men jag vet att 
hon klarar den. Jag blir inte helt förvånad 
om hon vinner men då måste allt stämma. 
Inga ändringar, säger Tomas Malmqvist.

9. Monas Invercote O. Berglin  2%
Gått väldigt bra i Frankrike. Platschans.

10. Rossella Ross J. Takter  5%
– Hon är i bra form men vi hade lite otur på 
Färjestad. Hon galopperade ju senast för 
typ första gången, det var nog på grund av 
innerspåret. Hon tränade i onsdags och 
kändes pigg och glad. Distansen gillade 
hon i Frankrike i alla fall. Your Highness är 
bättre men den galopperade ju senast. 
Bakskor nu, säger Jerry Riordan.

11. M.T.Harmony K. Haugstad  0%
– Överraskade oss alla med en så positiv 
insats senast när hon gick snabbast av 
alla till slut i ett tufft sällskap. Hon fick ett 
tråkigt läge och är nog inte lika tuff som 
Eketorpets Tess, säger Peter Untersteiner.

12. Dernier Viking P. Ingves  6%
– Går bara lugnt i veckan. Men hon var ju 
bra senast och lever ju på styrkan så vi får 
hoppas på tempo, annars måste hon själv 
gå fram tidigt. Nu är det Stoeliten, men i 
nuvarande form gör hon inte bort sig. Inga 
ändringar, säger Admir Zukanovic i stallet.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 5.
2 640 meter, auto.V75-1

Dåligt spår kan 
fälla Digital Ink

RANKiNG,�Tips�och�loppANAlyseR

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

Bengt�Adielsson: Sjätte bakom bilen 
kan ställa till det – jag garderar ”Inken”
Sjätte bakom bilen.

Det är ingen lek.
Problem för ”Inken”?

Digital Ink (V75-3) varHsmällfinHiHdenHsenasteH
starten.HOchHhanHvinnerHtroligenHigenHtrotsHessH
somHOasis BiHochHMagic Tonight.

Men.HMedHtolvHhästarHbakomHbilenHfinnsHdetH
ingenHplatsHattHgömmaHsigHpå.H

MmM Och med all respekt för Örjans förmåga att 
hitta bra positioner för sina hästar – sjätte bakom 
bilen tänder varningslampor.
IHdeH40HkortloppHsomHkörtsHiHGuldHmedHtolvH

hästarHharHingetHloppHvunnitsHfrånHspårH7HochH8.H
MmM Och från sjättespåret är det klena 6%.

SåH”Inken”HblirHbaraHA-hästHförHminHdel.H
BHförHOasisHBiHochHMagicHTonight.H
Och Traveling ManHochHNothing but Class 

ramlarHtroligenHditHsomHC-hästar.

- - -

Calvados InHsomHtränasHavH
Magnus DahlénHiHHalmstadH
ströksHfrånHettHV75-loppHiHlördags.

–HViHgjordeHettHoanmältHbesökH
iHstalletHochHiakttogHdåHsakerHsomH
viHserHallvarligtHpå.HDetHgjordeHattH
viHvarHtvungnaHattHläggaHettH
startförbudHpåHhästen,HsägerH
Göran Åkerström,Hchefsveteri-
närHpåHST.

–HIHövrigtHkanHjagHinteHkommenteraHdetH
helaHeftersomHdetHpågårHenHutredning.

Var det ett tips som föranledde 
besöket i stallet?

–HDetHkommenterarHviHaldrig.
GissningarHfrånHminHsida.H
1.HCalvadosHInHtillfördesHnågontingH

somHhanHinteHfickHtillföras.H
2.HDetHvarHnågonHsomHhadeHtjallat.
IHstörstaHallmänhet.H

MmM Mycket bra att ST är på hugget. 
MmM För jag misstänker att det finns 

fler grabbar där ute som försöker ta 
genvägar…

- - -
 

Jackpot-eländetHfortsatteHiHlördags.H
OchHunderHgalgenHharH

nuHSTHochHATGHkommitHpåH

attHdetHskaHkörasHettHextraloppHpåHlördagarna.
MmM Volt, lång distans och 15 hästar.

DetHärHsåHklartHdenHkatastroflågaHomsättningenH
iHlördagsHsomHliggerHbakomHdenHhärHåtgärden.H

MmM När kunderna långt om länge sa ”nej tack” till 
jackpot, jackpot, jackpot…
MenHklaga?HNuHnärHSTHochHATGHäntligenHkom-

merHmedHnågontingHvettigt.HNää.H
MmM Det blir i stället ett från hjärtat kommande 

”lycka till med nyordningen”.

- - -

Ivar SånnaH(V75-6)HgrävdeHettHhålHiHminHbörs.
MmM När han i sin årsdebut förlorade mot Simb 

Ruby. Mot Simb Ruby…
NormaltHhadeHjagHsinglatHIvarHutanHattHensHtänkaH

påHsaken.H
MmM Men Simb Ruby? 
MmM Och nu är Ivar streckad på 39%. 

DåHfårHhanHsällskapHpåHminHlapp.HAvHTumble Dust.H
SomHtorskadeHiHsinHsenasteHstart.

MenHdåHstartadeHTumbleHDustH
iHPrixHd´Amerique.H

MmM Och hade imponerat så pass 
på fransmännen att han spelades 
till 27 gånger pengarna.

- - -

IHlördagsHförmiddagHfickHjagHettH
mailHfrånHenHläsare.HDetHvarHkortH

ochHkoncist.
– Conlight Ås, helt klar. Mörkar du  

eller är du helt okunnig?
JagHuppskattarHläsareHsomHharHH

synpunkterHinnanHloppenHärHkörda.H
IblandHharHläsarenHrätt,HiblandHharHjagH

gjortHenHkorrektHbedömning.
MenHdetHärHjuHdetHalltingHhandlarHom.H

FörHsomHengelsmännenHsäger:
– Difference of  opinion keeps racing 

going.

- - -

AttHATGHnumeraHskiterHiHdeHombudH
somHiHårtiondenHlojaltHjobbatHförHtravetHärH
uppenbart.HOchHjagHtrorHinteHattHmanH
ägnatHenHsekundsHtankeHåtHvadHV75-startH
16.20HinnebärHförHombuden.H

MmM I form av dramatiskt ökade löne- 
kostnader för längre öppethållande.

lillA�sysTeMeT
V75-1: 5 Your Highness ...........(7, 2)
V75-2: 3, 9 .................................(5, 2)
V75-3: 2, 4, 6 ............................(9, 1)
V75-4: 4 Sebastian Sund ...... (10, 1)
V75-5: 11 Sauveur ....................(3, 2)
V75-6: 2, 5, 6, 8 ..................... (10, 3)
V75-7: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 .........(1, 6)
168 rader/84 kronor

sToRA�sysTeMeT
V75-1: 5 Your Highness ...........(7, 2)
V75-2: 2, 3, 5, 9 ........................(4, 1)
V75-3: 2, 4, 6 ............................(9, 1)
V75-4: 1, 4, 5, 7, 9, 10 ........(12, 11)
V75-5: 11 Sauveur ....................(3, 2)
V75-6: 2, 5, 6, 8 ..................... (10, 3)
V75-7: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 .........(1, 6)
2 016 rader/1 008 kronor

chANssysTeMeT
V75-1: 1, 2, 3, 5, 7 ...............(10, 11)
V75-2: 3 Edge Boko ..................(9, 5)
V75-3: 2, 4, 6 ............................(9, 1)
V75-4: 4 Sebastian Sund ...... (10, 1)
V75-5: 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12 ......(4, 7)
V75-6: 5 Ivar Sånna ..................(6, 8)
V75-7: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 .........(1, 6)
735 rader/367,50 kronor

Bengt 
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se

TRAV

4 lÖRDaGENS SPEl: 
5 Ivar Sånna, 200 vinnare,  
Mantorp lopp 10, V75-6. 
FÖRE lÖRDaGENS SPEl: 4 457 kr. 
UPPDRaG: Förvalta en tusenlapp. 
STaRT: 18 oktober 1997.  

h Conlight Ås fick ett snällt lopp 
i rygg på ledaren/vinnaren Once-
forall Face. Fullföljde positivt i ett 
snabbt slutvarv efter 1.11 men 
närmare än en längd bakom  
vinnaren kom han aldrig.
h Nu till förhoppningsvis lite 
roligare resultat. Det är mera 
intressant att skriva om en vin-
nare än tvåor och nu tror jag 
definitivt att det ligger för att vi 

hamnar framme vid utbetal-
ningsluckorna. Ivar Sånna är 
en häst som vill vinna och med 
en genomkörare i kroppen skall 
han vara riktigt nära att ta en 
ny seger. Dessutom fick han 
ett av de startspår han ville 
ha. Löper hemmahästen 
redan nu upp mot Derby-
insatsen, heroisk tvåa, blir 
det knappast hårt i mål.

tusenlappen – med sören englund

Dags för utbetalning nu – tack vare en häst som vill vinna

Sören Englund har förvaltat en tusenlapp i över 15 år.

BeRÆKNAT�spelsTopp
Lördag 18 april
V4: 12.45. V75: 14.29.
DaGENS DUBBEl: 16.15.
RESUlTaTTElEFON: 0771-10 20 56.

BANFAKTA�MANToRp
Banbredd, 1 640: 23,6 m. 2 140: 23,4 m. 
 Upplopp: 177 m. 
Open stretch: Nej. 
Vinklad vinge: Nej.

LYSSNA P˚ V75-PoDDEN ”SYSTEMET” /trav


