
14 fredag 1 maj 2015TRAV

TidsRANKeN
12,7: 5 Kan Ha. 13,7: 4 Pine Cool, 9 Lotuscherie. 
14,0: 8 He’s a diffacolt. 14,1: 1 Carpenter on 
Tor, 11 Västerbo Paymyday.

1. Carpenter on Tor T. Wallin  3%
– Hästen kan öppna bra och har fått ett 
perfekt läge, jag skulle tro att Tony kör i 
spets om han kommer dit. Det blir barfota 
fram den här gången och jag hoppas att 
han kan räcka en bit, säger Kjell Wallin.

2. Tripolini V.P. J. Juel  17%
– Han har gått från framgång till fram-
gång och inte gjort mig besviken det 
senaste året. Det är tufft i V75 men jag 
har tro på min häst. Han är stark och tål 
att göra grovjobb. Tripolini V.P. går som 
vanligt barfota fram, säger Jeppe Juel.

3. Quadroon C J Jepson 2%
– Han har fin form. Jag har ändå svårt att 
tro att han  ska räcka till vinst i V75 men 
hoppas att han kan bli trea, fyra, säger Ulf 
Stenströmer.

4. Pine Cool D. Olsson  1%
– Han sköter sig varje gång sedan han 
blivit valack. Pine Cool vinner inte så ofta 
men jag hoppas att han kan bli trea, fyra, 
säger Stefan Melander.

5. Shiraz Brodde E. Adielsson  44%
– Han har haft en bra vinter. Han var bra i 
årsdebuten och Daniel (Wäjersten) var 
väldigt nöjd med honom. Det blir åtmins-
tone barfota bak den här gången och jag 
tycker att Shiraz Brodde är bäst när han 
får ett smyglopp, säger Svante Båth.

6. Kan Ha J. Takter  19%
– Han var ruggigt bra i årsdebuten. Kan Ha 
är fortsatt läcker i jobben och jag för-
väntar mig en prestation i nivå med den 
senaste, Kan Ha är effektivast i ledningen 
och jag ser gärna att Johnny laddar från 
början, säger Jörgen Westholm.

7. Ipod U. Ohlsson  0%
– Han fick ett tufft lopp i lördags men jag 
var nöjd med vad han uträttade. Ipod har 
ungefär samma möjligheter som Quadroon 
och den av mina som får det bästa loppet 
kommer att vara längst fram, säger Ulf 
Stenströmer.

8. He’s a Diffacolt O. Goop  3%
– Han gick barfota runt om och med jän-
karvagn senast och det blev ett helt annat 
tryck i hästen, han var riktigt bra. Hade 
han haft ett bättre spår tror jag att han 
hade kunnat vara med där framme, men 
från spår åtta i Örebro är känslan att det 
blir svårt att komma till. Jag är inte säker 
på att han kommer att gå barfota den här 
gången, säger Anton Sverre i stallet.

9. Lotuscherie T. Jansson  6%
– Senast blev hon lite stum till slut efter en 
tuff öppning. Men Lotuscherie har känts 
smidigare efter den starten och läget 
behöver inte vara så dumt för härifrån 
finns det en chans att hon håller sig lugn. 
Hon kan dyka upp i den främre träffen, 
säger Stig H Johansson.

10. Twitter B. Goop  4%
– Han hade haft ett litet uppehåll senast 
och sköt till bra sista biten. Jag tror att det 
kan bli aktuellt att rycka bakskorna på 
lördag och det är en kraftig extraväxel. 
Med ett lopp på rulle kan han vara en liten 
outsider, säger Anton Sverre i stallet.

11. Västerbo Paymyday Ö. Kihlstr.  1%
Visat bra form i flera starter, men lär 
behöva överpace för att kunna vara med 
och kriga om en plats bland de tre.

12. Bolt Boko P. Ingves  0%
– Jag hade såklart önskat ett bättre läge 
för Bolt Boko. Han har fått två lopp i 
kroppen efter en liten paus och sett fin ut. 
Vi siktar på att köra barfota igen, men 
läget gör att det blir svårt att räcka till 
vinst på lördag, säger Erik Lindegren.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 6.
2 100 meter, auto.V75-2

TidsRANKeN
15,0: 1 don Incantatore. 15,2: 12 Valnes doris. 
15,3: 5 Nose gear. 15,5: 2 digital Product. 
15,6: 3 Betel am, 7 mellby Collector. 

HH Carpenter on TorHochHTri-
polini V.P.HkanHöppnaHsnabbt,H
menHärHKan HaHpåHsammaH
humörHsomHsenastHkanHhanH
snuvaHdeHinvändigaHpåHled-
ningen.HTripoliniHV.P.HärHdockH
tuff HochHkanHävenHvinnaHdenH
tungaHvägen.

Tuffe Tripolini tippas

vinnaren
2 Tripolini V.P. 
är en vinnartyp 
och Jeppe Juel 
kan presentera 
en V75-vinnare 
för andra 
veckan i följd.

utmanaren
5 Shiraz Brodde 
var finfin i års-
debuten och 
knappast sämre 
med ett lopp i kroppen. Han går bra både 
från spets och bakifrån.

V˚R�RANKiNG
  2 Tripolini V.P.
  5 Shiraz Brodde
  6 Kan Ha
  9 Lotuscherie
  1 Carpenter on Tor
10 Twitter
  8 He’s a Diffacolt
  7 Ipod
  3 Quadroon
  4 Pine Cool
11 Västerbo Paymyd.
12 Bolt Boko

HH BjörnHGoopHärHskickligH
frånHstartHochHviHärHinneHpåH
attHhanHhållerHuppHledningenH
medHDon Incantatore.H
M.T.JeffreyHharHutvecklatsH
ochHkommerHsäkertHbraHtillH
frånHspringspår.HMellby Col-
lectorHkanHhamnaHpåHvingel.

Mycket talar för Goop

vinnaren
1 Don Incanta-
tore är i riktigt 
bra form och 
verkar ha styrka 
för 2 640 meter. 
Och från ett bra 
läge får han för-
starösten.

utmanaren
5 Nose Gear 
spurtade bra 
bakom Edge 
Boko senast. Att det är ett varv längre nu 
är inget minus och han krigar om segern.

V˚R�RANKiNG
  1 Don Incantatore
  5 Nose Gear
  7 Mellby Collector
  2 Digital Product
  3 Betel Am
  6 M.T.Jeffrey
  4 Seek and Destroy
  9 Tiptoe
11 Valeur
  8 Grefstads Royalty
12 Valnes Doris
10 Global Oxygen

1. Don Incantatore B. Goop  29%
– Jag är mycket nöjd med honom för 
dagen. Don Incantatore är mer 
avslappnad än tidigare och det kommer 
att hjälpa honom att öppna bra. Dis-
tansen är en fördel. Jag tror att han 
segerstrider, säger Ulf Stenströmer.

2. Digital Product P. Lennartsson  5%
– Han har problem med travet och då spe-
ciellt i kurvorna. Men Digital Product fung-
erar bättre efter kastration och senast var 
han helt oberörd vid segern. Han är stabil 
och kvick ut och jag hoppas att han får ett 
bra lopp. Han är oprövad i så här tufft 
sammanhang men  jag tror på en bra 
insats, säger Per Lennartsson.

3. Betel Am F B Larsson  4%
– Han kvävde sig i årsdebuten och gick 
bra senast. Formen är uppåt och det är en 
häst som aldrig ger upp. Han kan öppna 
hyggligt och det blir samma balans som 
senast. Jag blir inte förvånad om han 
skräller, säger Oskar Kylin-Blom i stallet.

4. Seek and Destroy M. Hultman  1%
– Det blev som vi befarade från spår åtta 
senast men jag var nöjd med hästen. Han 
kliver iväg från fjärdespåret, det är väl om 
det blir omstarter han kan skruva upp sig. 
Vi ska därför köra med norskt huvudlag på 
lördag och blir det omstart och han blir het 
så öppnar vi upp honom. Jag blir inte för-
vånad om han är bland de tre främsta, 
säger Per C Johansson.

5. Nose Gear J. Takter 18%
– Han är under utveckling just nu och rätt 
bra. Nose Gear klarar femtespåret men det 
är ju aldrig bra att börja därifrån i voltstart. 
Distansen ser jag som en fördel, säger 
Stefan Melander.

6. M.T.Jeffrey J. Kontio 9%
– Jag har hållt honom högt hela tiden men 
det har strulat, men nu verkar allt i ord-
ning. Han är stark och rejäl och distansen 
passar fint. Jag kan dock inte sätta in 
honom vad gäller startsnabbhet. Han 
borde ha mer pengar på sig men det är 
elitserien nu ska man veta. Vi ändrar inget 
och han ska räknas, säger Rikard Lindh.

7. Mellby Collector Ö. Kihlström  31%
– Distansen är ingen fördel men Mellby 
Colletor klarar den utan problem och för 
någon månad sedan gjorde han ett bra 
lopp över 2 640 meter. Han är inte den 
sorten som pilar iväg från start och det är 
en viss vingelrisk. Men Mellby Collector är 
en bra häst för den här klassen och han är 
med där framme, säger Roger Walmann.

8. Grefstads Royalty R. Malmqvist  0%
Allround och fixar distansen. Men att han 
ska vinna V75 härifrån känns inte troligt.

9. Tiptoe M. Jakobsson  1%
– Han var jättefin när jag vann med honom 
men nu är det tuffare emot. Vi siktar på att 
smyga med och han brukar kunna avsluta 
bra, säger Magnus Jakobsson.

10. Global Oxygen R. Pettersson  0%
Vunnit både över lång och kort distans i år 
men då har motståndet inte varit av 
samma kaliber. Får sikta på en fin slant.

11. Valeur T. Jansson  1%
– Formen är jag inte orolig för, men spåret 
blev en besvikelse. Torbjörn får säkert iväg 
honom men bakspår är aldrig kul på V75. 
Kapacitetsmässigt tror jag att han står sig 
väl i loppet, inte minst med tanke på att 
distansen är ett plus. Inga ändringar om 
inte banan blir slirig, säger Alf Nordemo.

12. Valnes Doris J. Partanen  0%
Maxutdelning senast efter ganska bra 
resa. Borde få svårt runda hela gänget.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 5.
2 640 meter, volt.V75-1

Travets bästa 
tid har kommit

RANKiNG,�Tips�och�loppANAlyseR

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

Bengt�Adielsson: Festligheterna av-
löser varandra den här tiden på året
Fest i lördags.

Fest i morgon.
Och på söndag.

Travets bästa tid ärHnu.HOchHiHlördagsHslogHjagH
ihjälHlatmaskenHochHtogHmigHuppHtillHÅby.

Ekonomiskt? 
EnHkatastrof.HEftersomHingentingHstämde.
MenHändåHenHtoppdag.HDelsHförHdenHlysandeH

sportHsomHbjöds.
MmM Men allra mest för att det var en travdag 

som förr. Med människor i varje hörna av anlägg-
ningen. Och köer överallt. Till mat och dryck och 
till totoluckorna.

- - -

Största behållningen? 
B.B.S. Sugarlight. 
Jag trodde mycket på Support Justice. 
Men när jag såg det svarta monstret med röda 

kusken i provstarten? 
Då förstod jag vad klockan var 

slagen.

- - -

Fest i lördags. OchHfestHiHÖrebroHiH
morgon.HNärHlångloppetHärHsåHbraH
attHHarperHHanoversHkanHslängaH
sigHiHväggenH–HdetHhärHgårHinteHattH
överträffa.

Vem som vinner? 
MmM Ingen är bra nog att ta hem det 

här på egen styrka. 
SåHdetHkrävsH”racingHluck”HförHattH

kommaHtillHvinnarcirkeln.HOchHmångaH
streckHförHossHstackarsHlirare.

- - -

MmM Elitloppet? Sugarlight är ett bud. 
MmM Och givetvis också Nuncio som 

var en skönhetsupplevelse i sin come-
back.

MmM Men det här Elitloppet vinner Ro-
bert Bergh. Och det är inte Nahar jag 
tänker på...

- - -

JagHfickHenHsynpunktHefterH förraHveck-
ansH krönikaH omH ”sönder-
kördaHhästar”.

–HBilloppHtidigtHiHkarriärenHärHinteHbraHförHungaH
hästar,HsaHenHläsare.

JagHtrorHattHdetHärHenHkorrektHiakttagelse.H
OchHenHsakHtillHiHdetHsammanhangetH–HdessaH

ständigaHbilloppHliggerHocksåHbakomHjackpot,H
jackpot,Hjackpot.

MmM För favoritinfriandet i billoppen är hiskeligt – 
långt större än i voltloppen.

MmM Men det vet förstås grabbarna på ATG. 
MmM Som stillatigande åsett jackpot, jackpot, jack-

pot. Men nu har man förhoppningsvis vaknat...
OchHharHfåttHenHhärligHchansHtillHenHnystart.H
NärHlillaHTorsbyHiHlördagsHkammadeHhemH28H

miljoner.HOchH94HandelsägareHfickHliteHöverH300H000H
kronorHvar.

- - -

Fest på söndag också.HNärHdetHärHkvalHtillHKunga-
pokalenHochHDrottningHSilviasHpåHÅby.H

DärHallaHblivandeHstjärnorHvisarHuppHsig.
MmM Mina favoriter? 
MmM Spartan Kronos i Kungapo-

kalen. 
OmHhanHinteHfickHknäckenHavH

denHhäftigaHupphämtningenH
senastH(1.10,6/2H000Hmeter,H1.09,5H
sistaHvarvet).

MmM Bland stona tror jag mest på 
Ruby Trap. 

Scarlet KnightsHlillasysterHharH
inteHmöttHdeHbästaHännu.H

MenHhonHärHobesegradHiHsinaHåttaH
felfriaHlopp.HH

OchHharHganskaHsäkertHettHparHdoldaH
växlar.H

- - -

MmM Veckans folkfest? 
MmM Kentucky Derby. 
MmM Ett härligt event med en bra bit över 

100 000 åskådare.
MinHhusgudHiHgaloppenHheterHAndy 

Beyer.HHanHdömerHutHeuropeiskeHMub-
taahijHtrotsHdenHöverlägsnaHsegernHiH
DubaiH(finnsHpåHYoutube).

MenHjagHtrorHändåHattHparetHMike de 
KochH(tränareHochHsydafrikan)HochH
Christophe SoumillonH(jockeyHochH
fransman)HkanHbliHenHobehagligHöverrask-
ningHförHjänkarnaHiHmorgon.

lillA�sysTeMeT
V75-1: 1 Don Incantatore .........(5, 7)
V75-2: 2, 5, 6, 9 ..................... (1, 10)
V75-3: 1, 7 .................................(3, 6)
V75-4: 2, 4, 5 ......................... (1, 11)
V75-5: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 ..(2, 3)
V75-6: 2 Greenleaf Slim ...........(4, 5)
V75-7: 8 Frozen ..................... (5, 10)
192 rader/96 kronor

sToRA�sysTeMeT
V75-1: 1 Don Incantatore .........(5, 7)
V75-2: 2, 5, 6, 9 ..................... (1, 10)
V75-3: 1, 7 .................................(3, 6)
V75-4: 2, 4, 5 ......................... (1, 11)
V75-5: Alla femton hästar ........(5, 1)
V75-6: 2 Greenleaf Slim ...........(4, 5)
V75-7: 5, 8, 10, 12, 15 ......... (2, 14)
1 800 rader/900 kronor

chANssysTeMeT
V75-1: 1, 2, 3, 5, 6, 7 ...............(4, 9)
V75-2: 2, 5, 6 ............................(9, 1)
V75-3: 1 Nothing but Class ......(7, 3)
V75-4: 2, 4, 5 ......................... (1, 11)
V75-5: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 ..(2, 3)
V75-6: 2, 4 .................................(5, 9)
V75-7: 8 Frozen ..................... (5, 10)
864 rader/432 kronor

Bengt 
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se

TRAV

4 löRDAGENS SPEl: 8 Frozen, 
200 vinnare, Örebro lopp 11, 
V75-7. 
FöRE löRDAGENS SPEl: 4 907 kr. 
UPPDRAG: Förvalta en tusenlapp. 
START: 18 oktober 1997.  

h Renda l.B. till punkt och 
pricka. Spets och slut. Perfekt 
körd av vasse Peter Ingves som 
sällan göra några större fel i 
sulkyn. 4.25 i odds tackar man 
också för, det gav 650 kr plus på 
kontot!
h Frozen har en vass årsdebut 
innanför västen. Han är urstark 
och kommer att behandla sina 
konkurrenter därefter. Tränaren 

Peter Jensen har en rad fina 
stayerlopp på Frozens match-
ningslista detta år och efter 
genomköraren på Åby i förra 
veckan är han nu på väg att 
testa lopp ett i den raden. 
Det kan bära riktigt långt och 
jag är med direkt då Frozen 
gör årets första försök i den 
svenska elitserien. 200 kr 
vinnare känns rätt för mig.

tusenlappen – med sören englund

Han är urstark – och behandlar konkurrentera därefter

Sören Englund har förvaltat en tusenlapp i över 15 år.

BeRÆKNAT�spelsTopp
Lördag 2 maj
V4: 13.14. V75: 14.59.
DAGENS DUBBEl: 16.51.
RESUlTATTElEFON: 0771-10 20 56.

BANFAKTA�ÖReBRo
Banbredd, 1 640: 20,8 m. 2 140: 21,4 m. 
 Upplopp: 175 m. 
Open stretch: Nej. 
Vinklad vinge: Nej.

LySSNA P˚ V75-PODDeN ”SySTeMeT” /trav


