
14 fredag 22 maj 2015TRAV

TidsRANKeN
14,0: 9 Prince Cobol. 14,1: 3 New moon face, 
7 melker. 14,2: 12 dream Trotter. 
14,3: 5 muchmoremuscles. 14,4: 2 amor Winner. 

1. M.T.Insider O. Alsén  20%
– Han kan vara krånglig i voltstart så 
innerspåret var perfekt. M.T. Insider 
öppnar snabbt och min förhoppning är 
han ska leda runt om. Han fick det lite 
tufft i fjol men verkar vara tillbaka nu. 
Han gick barfota runt om senast. Det 
gjorde ingen större skillnad men han har 
bra fötter och det blir barfota igen, säger 
Olle Alsén.

2. Amor Winner E. Adielsson  21%
– Han har gått bra från svåra lägen och 
håller sin fina form. Läget är inte roligt den 
här gången heller för Amor Winner är 
stökig i voltstart och det är galopprisk från 
andraspåret, säger Stig H Johansson.

3. New Moon Face L. Kolgjini  6%
– Han är mycket bättre än raden. New 
Moon Face kan vara direkt korkad i volt-
start men jag tror att jag kan ta iväg 
honom och i så fall blir det full fart, säger 
Lutfi Kolgjini.

4. Action Launcher T. Jansson  2%
– Han har bra form och är säker på 1.14-
tider. Action Launcher är snabb ut. Jag 
tror inte att han hinner förbi M.T. Insider 
men tror på en bra insats och en hygglig 
placering, säger Olle Alsén.

5. Muchmoremuscles K. Haugstad  11%
– Kom inte in i matchen senast på Åby 
men det kanske kan hjälpa honom nu med 
täta starter, jag har lite känsla för det. Han 
duger i klassen på en bra dag men jag kan 
inte motståndet. Han kommer att gå som 
senast men spåret är ju inte bra, påpekar 
Roger Walmann.

6. Adams Pace V. Karhulahti  9%
Fick en fin resa senast men höll mest 
farten. Kan bättre, får visa det först innan 
han är något jättehett vinstbud.

7. Melker P. Nyström  15%
– Han har blivit snabbare från start och 
jag tror att spåret ska passa bra. Han har 
utvecklats på slutet och svarat för några 
otroliga prestationer och det har väl också 
med barfotakörningen att göra. Fötterna 
ser bra ut och det blir barfota runt om 
igen. Loppet ser öppet ut, men min häst 
har toppform och borde kunna vara med 
och göra upp om det. Jag har har en bra 
känsla inför loppet, säger Malin Lindström.

8. Klöver All Over U. Ohlsson  9%
Vann årsdebuten i Mariehamn men detta 
är givetis mycket tuffare. Är också allra 
bäst på kort distans.

9. Prince Cobol B. Röcklinger  3%
– Han har riktigt bra form och har höjt sig 
ett snäpp sedan vi börjat köra honom utan 
skor och det blir barfota runt om på lördag. 
Voltstart är dock ingen fördel, vi ska byta 
från ett helstängt till norskt huvudlag på 
grund av startmetoden och hoppas att han 
sköter sig. Som han är nu tror jag att han 
duger i klassen, säger Björn Röcklinger.

10. Pix Jubb U. Eriksson  0%
Maxutdelning som trea senast. Borde få 
svårt att hävda sig från ett bakspår.

11. Nano Broline R. Nilsson  1%
– Jag var positivt överraskad av honom 
senast då han gick ett mycket bra slutvarv. 
Han gick med ett helstängt huvudlag för 
första gången och det blir samma utrust-
ning nu. Men läget är dåligt och tar han en 
liknande placering som senast måste jag 
vara jättenöjd, säger Roger Nilsson.

12. Dream Trotter O J Andersson  3%
– Avgjorde efter fin resa senast. Men det 
är tuffare emot nu och ett sämre läge. Han 
jagar troligen slantar. Troligen barfota runt 
om, säger Jörgen Westholm.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 6.
2 140 meter, volt.V75-2

TidsRANKeN
12,8: 1 Kemas magic. 13,1: 4 Shadow Woodland, 
5 Star advisor joli. 13,3: 11 duffman. 
13,8: 7 He’s a diffacolt, 10 arn Hammering.

HH ViHbaserarHtipsetHpåHattH
M.T.InsiderHhållerHuppHled-
ningenHochHdenHpositionenHlärH
hanHinteHsläppaHfrivilligt.HMenH
skulleHdetHbliHhögtHtempoHfinnsH
detHmångaHsomHharHchansen.H
MelkerHharHvisatHtoppformH
ochHskaHinteHunderskattas.

Vi har ett Insider-tips

vinnaren
1 M.T.Insider är 
en hemmahäst 
i bra slag och 
som lottats till 
ett kanonläge.

utmanaren
7 Melker har 
radat upp bra 
insatser på 
sistone och en 
förklaring är att 
man börjat köra 
honom barfota. Det är den balansen som 
gäller denna gång också.

V˚R�RANKiNG
  1 M.T.Insider
  7 Melker
  2 Amor Winner
  3 New Moon Face
  5 Muchmoremuscles
  4 Action Launcher
  6 Adams Pace
  9 Prince Cobol
  8 Klöver All Over
12 Dream Trotter
11 Nano Broline
10 Pix Jubb

HH Kemas MagicHharHettHlurigtH
lägeHmedHstartsnabbaHhästarH
utvändigtHomHsig.HMenHspetsH
ärHingetHmåsteHochHlöserHdetH
sigHbaraHiHtidHsåHblirHhanHattH
räknaHmed.HShadow Wood-
landHkanHvaraHdenHsomHvinnerH
spetsstriden.

Spets är inget måste

vinnaren
1 Kemas Magic 
är i sitt livs form 
och håller han 
upp spets är det 
toppchans. Det 
kan gå på annat 
sätt också.

utmanaren
4 Shadow 
Woodland 
visade 
nyvunnen form senast och kan vara ett 
hot. Både i spetsstriden och till slut. Han 
ska köras barfota runt om nu!

V˚R�RANKiNG
  1 Kemas Magic
  4 Shadow Woodland
  5 Star Advisor Joli
  7 He’s a Diffacolt
10 Arn Hammering
  9 Liberty Face
11 Duffman
  3 Ipod
  6 Yes We Can
  2 Mr Vox
12 Bolt Boko

1. Kemas Magic J. Takter  41%
– Han har varit fantastiskt fin i jobben 
efter loppet senast. Kemas Magic kan 
öppna mycket bättre än han visat på 
sistone och min känsla är att han kan 
hålla upp ledningen. Det blir inga  
ändringar och jag måste tro på bra chans 
så fin som Kemas Magic har varit, säger 
Fredrik Persson.

2. Mr Vox O A Lindqvist  1%
Hyfsad form och startsnabb, men möter 
snäppet vassare hästar nu. Inget hett bud 
trots fint läge.

3. Ipod Ö. Kihlström  1%
– Han kändes bra enligt kusken senast 
och gick i mål med krafter sparade. Han 
kommer att gå med maximal utrustning 
och balans och med rätt resa kanske han 
kan dyka upp på en plats. Loppet ser tufft 
ut, tycker Ulf Stenströmer.

4. Shadow Woodland U. Ohlsson  30%
– Han var bra förra onsdagen och jag är 
nöjd med formen. Shadow Woodland är 
kvick ut och den här gången blir det tro-
ligen barfota runt om för första gången 
i min regi, säger Reijo Liljendahl.

5. Star Advisor Joli A. Svanstedt  13%
– Han gick bra senast på Solvalla och jag 
är nöjd med formen. Star Advisor Joli är 
snabb ut och snäppet bättre i ledningen så 
det var synd att vi fick ett par snabba 
innan för oss. Det blir norskt huvudlag, 
barfota bak och jänkarbike som senast, 
säger Sofia Aronsson.

6. Yes We Can L. Witasp  1%
– Han möter mycket hårdare motstånd 
den här gången och jag tror att vi får svårt 
att blanda oss i segerstriden. Tar han 
pengar är det bra, säger Leif Witasp.

7. He’s a Diffacolt B. Goop  2%
– Han var inte som bäst senast och jag har 
inte någon bra förklaring till varför. Han 
visade ju toppform näst senast och jag tror 
inte att han är sämre nu. Läget är inte det 
bästa, men en bra slant kan det bli. Inga 
ändringar är planerade, säger Anton 
Sverre i stallet.

8. Raz Mackenzie R. Nilsson  –%
STRUKEN!

9. Liberty Face U. Eriksson  5%
Behövde förra loppet. Bra smygläge och 
kan vara ett skrällbud.

10. Arn Hammering T. Jonsson  3%
– Var bra vid segern senast då han fick lite 
tjuvsvar på på väg fram till dödens. Men 
han vann lätt och formen sitter där igen. 
Blir det kört i bra tempo så tror jag att han 
fäller många till slut. Inga ändringar, säger 
Thomas Jonsson.

11. Duffman J. Westholm  1%
– Han har gjort mycket bra prestationer på 
sistone. Duffman är i fin form, men läget 
sätter ner chanserna. Inga ändrigar, säger 
Jörgen Westholm.

12. Bolt Boko E. Adielsson  1%
– Har återigen fått ett hopplöst läge och 
även om det är bra form på hästen så lär 
det bli tufft att vinna. Han är lite tillfixad 
efter senast och var jättefin i söndagens 
jobb. Vi siktar på att köra med fyra lätta 
skor nu, säger Erik Lindegren.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 5.
2 140 meter, auto.V75-1

Guldloppet är 
en riktig pärla

RANKiNG,�Tips�och�loppANAlyseR

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

Bättre blir det inte.
Gävles Guldlopp är en pärla.
Vinnaren behöver gå under 1.09?

Brioni (1.09,7) och NaharH(ocksåH1.09,7)HgickH
direktHfrånHGävleHtillHsegerHiHElitloppet.

MedHettHkanonfältHiHV75-6H–HdetHbästaHnågonsinH
–HfinnsHdetHgodaHutsikterHattHGävleHbjuderHpåHenHnyH
vinnareHavHElitloppet.

MinHhäst?H
TrotsHPanne de Moteur,HCreatine,HMosaique 

FaceHmedHfler.
MmM Det blir Maven. 
MmM Som var underbar i Köpenhamn. 
MmM Och kommer att vara ännu bättre nu när  

distansen är 1 609 meter.
Preparé?H

MmM Skulle inte tro det. 
Jimmy TakterHärHinteHenHtränareHsomHtrorHpåH

attHhästarnaHskaHvilaHsigHiHform.
EnHavHminaHstarkasteHtravupp-

levelserHärHnärHMoni MakerH1998H
gickHjobbHpåHJägersroHnioHdagarH
innanHElitloppet.H

MmM Och pappa Bo William  
gasade iväg strax över 1.10 i ett 
1 600-metersjobb.
NioHdagarHsenare?H

MmM Då var Moni Maker överläg-
sen i Elitloppet. 

- - -

SnackisenHnummerHettHpåHSolvallaH
iHonsdagsHvarHinteHdenHfantastiskaH
uppvisningenHsomHRoyal FighterHochH
Jennifer TillmanHbjödHpå.

MmM Det var Örjan Kihlström och  
Nimbus C.D.
JagHköperHattHNimbusHC.D.HblirHhetH

iHledningen.H
OchHattHdetHhärHuppläggetHsäkertHvarH

detHbästaHförHhästenHpåHsikt.
MmM Men. 
MmM Och det är ett djäkla viktigt men … 

ViHsomHtittarHpå.H
OchHviHsomHspelar.

MmM Vi utgår från att det är tävling när 
hästarna kommer ut på banan. 

MmM Och inte någon inskol-
ning för kommande uppgifter.

- - -

RoyalHFighterHochHElitloppet?H
JagHtyckerHattHdetHvarHtjänstefelHavHMarkus 

MyronHattHinteHstörtaHnerHtillHvinnarcirkelnHmedH
enHinbjudan.H

- - -

Doping,Hdoping,Hdoping.H
ÄrHdetHiHAustralienHjustHnu.H
OchHkoboltHpåHlöpningsdagenHärHinnedrogenH

framförHmångaHandra.
EnHtränareHfickHnyligenH15HårsHavstängning.H
OchHenHannanHstängdesHavHredanHinnanHutred-

ningenHärHklar.

- - -

JagHharHtycktHattHkallblodet Titan TabacH(V75-5)H
varitHenHhyggligHmedhängare.H

MenHfickHomvärderaHhonomHefterHdenHsenasteH
starten.

MmM Då flög han förbi sina konkur-
renter till slut.

MmM Trots galopp i inledningen.
JagHsinglar.HOchHhoppasHpåHenH

liknandeHinsats.
MmM För det räcker och blir över.

- - -

DetHharHvaritHuruslaHpubliksiff-
rorHpåHSolvallaHdeHtvåHsenasteHons-
dagarna.

MmM Tragiskt. 
MmM Men mer eller mindre väntat.
Xpress-travetHharHskrämtHivägHmångaH

avHdemHsomHtidigareHbesökteHvåraHfyraH
störstaHbanor.

OchHdenHskadaHsomHskettHblirHsvårHattH
reparera.

- - -

IHElitloppsveckanHskaHdetHbliHbättreH
återbetalningHpåHvinnarspelet.

–H85%HtillbakaHtillHspelarnaHiHställetHförH
80%,Hsäger Hasse Skarplöth,HvdHpåHATG.

–HViHhoppasHattHfåHenHmassaHviktigH
informationHfrånHdetHhärHförsöket.

EttHstegHiHrättHriktning.HFörHdenHdagHdåH
monopoletHupphör?H

MmM Då blir det svårt för ATG att konkurrera 
med ett vinstavdrag på 20%.                                           

lillA�sysTeMeT
V75-1: 1 Kemas Magic .............(4, 5)
V75-2: 1, 2, 3, 7 ........................(5, 4)
V75-3: 3, 7, 10, 12, 13 ......... (11, 5)
V75-4: 5 Tango Lavec ........... (9, 12)
V75-5: 9 Titan Tabac ................(2, 6)
V75-6: 1, 2, 5, 7, 8 ....................(6, 4)
V75-7: 1, 5 .............................. (11, 6)
200 rader/100 kronor

sToRA�sysTeMeT
V75-1: 1 Kemas Magic .............(4, 5)
V75-2: 1, 2, 3, 7 ........................(5, 4)
V75-3: 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13 (15, 8)
V75-4: 5 Tango Lavec ........... (9, 12)
V75-5: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 ....(11, 15)
V75-6: 1, 2, 5, 6, 7, 8 ...............(4, 3)
V75-7: 1, 5 .............................. (11, 6)
2 352 rader/1 176 kronor

chANssysTeMeT
V75-1: 1, 4, 5 ......................... (7, 10)
V75-2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 .... (8, 12)
V75-3: 7, 10, 12..................... (3, 13)
V75-4: 5, 9 .............................. (12, 6)
V75-5: 2, 9 .................................(6, 5)
V75-6: 1, 5, 7 ............................(2, 8)
V75-7: 1 Rocket Zet ............... (5, 11)
864 rader/432 kronor

Bengt 
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se

TRAV

4 lÖrDAGENS SPEl: 1 Kemas 
Magic, 200 kronor vinnare,  
Gävle lopp 5, V75-1. 
FÖrE lÖrDAGENS SPEl: 5 073 kr. 
UPPDrAG: Förvalta en tusenlapp. 
STArT: 18 oktober 1997.  

h En bra spelhelg. Volstead vann 
Kungapokalen på lördagen.  
Odds: 4,11. Absolut Newport 
gick bara undan i spets på Vermo 
söndag. Odds: 1,72
h Nu till Gävle och ribban läggs 
allt högre. Snart är vi framme 
vid Elitloppet. Kemas Magic har 
fungerat perfekt med Johnny 
Takter. Duon är obesegrad ihop 
i fyra raka som kan följas av en 

femte. Innerspår kan vara både 
bra och dåligt. Hinner Kemas 
försvara ledningen är loppet 
sannolikt över. Det fick  
Sauveur erfara senast då 
Kemas bara glattade undan 
med ett 1.10,5-varv framme 
i spets. Men även om värsta 
hotet Shadow Woodland 
hinner förbi är inte möjlighe-
terna nollställda!

tusenlappen – med sören englund

Æven om hotet hinner förbi är inte möjligheterna nollställda

Sören Englund har förvaltat en tusenlapp i över 15 år.

BeRÆKNAT�spelsTopp
Lördag 23 maj
V4: 12.45. V75: 14.29.
DAGENS DUBBEl: 16.15.
rESUlTATTElEFON: 0771-10 20 56.

BANFAKTA�GÆVle
Banbredd, 1 640: 22,3 m. 2 140: 20,6 m. 
 Upplopp: 178 m. 
Open stretch: Nej. 
Vinklad vinge: Nej.

FØLJ RICKARD HANSSONS TRAVBLOGG P˚

LYSSNA P˚ 
V75-PODDeN 
”SYSTeMeT”

/trav

Bengt�Adielsson: Vinnaren i morgon 
kan mycket väl vinna även Elitloppet


