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TidsRANKeN
13,3: 2 Tonicetobetrue. 13,6: 5 rio grande. 
13,8: 7 The great elkär. 14,0: 10 Cab Hornline, 
11 danne edel. 14,1: 12 Buzz mearas. 

1. Nose Gear S. Melander  7%
– Han har fin form. Nose Gear kan öppna 
på ett bra sätt men om han är snabb nog 
att svara upp innerspåret vet jag inte. 
Vi har sparat framhovarna och den här 
gången blir det nog barfota runt om, säger 
Stefan Melander.

2. Tonicetobetrue J. Juel  14%
– Jag har gjort vad jag kunnat för att ha 
Tonicetobetrue i gott skick till den här 
starten. Andraspåret är perfekt och 
stämmer det på vägen är vi med i striden. 
Han går utrustad precis som i de senaste 
starterna, säger Jeppe Juel.

3. Quattro Lane H. Olofsson  2%
– Han var fin i Umeå och har inte gått i 
botten vid någon av sina segrar hos mig. 
Nu får han bekänna färg, men har vi tur 
och får en fin resa som senast tror jag att 
han kan vara långt framme. Han har dåliga 
hovar och måste gå med skor bak nu, men 
jag hoppas att det inte ska vara så nega-
tivt. Han vann de första loppen hos mig 
med skor runt om, säger Hanna Olofsson.

4. Edge Boko E. Adielsson 61%
– Han har haft en liten paus efter den 
senaste starten men har tränat på rejält 
inför den här starten. Edge Boko impo-
nerar aldrig i träningen men han känns 
minst lika bra som inför den senaste 
starten. Han har visat fin startsnabbhet 
och kvalité nog för V75. Edge Boko går 
utrustad precis som senast i Mantorp, 
säger Stig H Johansson.

5. Rio Grande T. Uhrberg  5%
– Han hade stått över lite inför förra 
starten och kommer att vara bättre med 
det loppet i kroppen. Han är inget 
spetsbud men borde kunna hamna bra till 
härifrån. Rio Grande är löpärlig och ska 
kunna vara med och slåss om en plats. 
Vi körde barfota senast och det blir 
samma sak nu, säger Steen Juul.

6. Melby Collector Ö. Kihlström  3%
– Mellby Collector var okej senast men jag 
hade förväntat mig lite mer av honom. Nu 
har han fått ett tråkigt utgångsläge och jag 
tror att han får svårt att räcka till seger, 
säger Roger Walmann.

7. The Great Elkär R. Jonassen  1%
Kraftigt uppåt i de senaste starterna men 
möter lite värre motstånd nu. Får svårt att 
slåss om segern på lördag.

8. Othello C.D. B. Goop  3%
– Han är riktigt bra i ordning. Det var synd 
på spåret, men vi får hoppas att han kan 
trilla ner någonstans. Jag tror inte att att 
han är något spetsbud från spår åtta. 
Othello C.D. är under utveckling och med 
klaff på vägen tror jag att han kan vara 
med långt framme. Inga ändringar, säger 
Ulf Stenströmer.

9. Eder Bob R. Bergh  2%
Se vad Robert Bergh säger i sin krönika på 
annan sida.

10. Cab Hornline J. Holmskov  0%
Jämn och nyttig. Men från bakspår i en 
tuff final känns han inte het.

11. Danne Edel U. Ohlsson  1%
– Jag var nöjd senast och tycker att 
Danne Edel gör bra lopp hela tiden. Läget 
är iskallt, men han har fin styrka och kan 
dyka upp där framme om det skulle bli lite 
överpace, säger Reijo Liljendahl.

12. Buzz Mearas A. Kolgjini  0%
– Han underpresterade senast men är fin 
igen och kommer att göra ett bra lopp på 
lördag. Men det känns ändå uppgivet när 
han har lottats till ett tolftespår, säger 
Lutfi Kolgjini.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 6.
2 140 meter, auto.V75-2

TidsRANKeN
11,5: 2 Twigs Voici. 11,6: 5 d’One. 
11,7: 4 rossella ross, 7 eketorptes Tess. 
11,9: 11 Talk the Talk. 12,7: 8 fleetfoot Hanover. 

HH ViHbaserarHtipsetHpåHattH
Edge BokoHärHsnabbareHfrånH
börjanHänHdeHvärstaHhotenH
Nose GearHochHTonicetobe-
trueHochHkuskenHärHenHmäs-
tareHpåHattHbedömaHtempotHiH
ledningen.HMenHdetHärHKlassHIIH
därHdetHbrukarHskrälla...

Spetshästen har fördel

vinnaren
Tre hästar 
sticker ut. Vi 
baserar tipset 
på att 4 Edge 
Boko är snab-
bast från start 
och sitter 
i spets tidigt.

utmanaren
2 Tonicetobe-
true är under 
utveckling och 
kommer med fulladdade batterier till 
denna uppgift.

V˚R�RANKiNG
  4 Edge Boko
  2 Tonicetobetrue
  1 Nose Gear
  8 Othello C.D.
  5 Rio Grande
  6 Mellby Collector
  3 Quattro Lane
12 Buzz Mearas
11 Danne Edel
  9 Eder Bob
  7 The Great Elkär
10 Cab Hornline

HH D’OneHvisadeHnyligenHattH
honHkanHöppnaHväldigtHvasst.H
DetHkanHävenHTwigs VoiciHochH
Aida Boko.HMenHviHtrorHattH
bådaHdessaHsläpperHochHiHsåH
fallHärHdetHkraftigHfördelHförH
favoriten.HSkulleHhonHfåHsvarH
gynnasHDelicious U.S.

Viktigt första skede...

vinnaren
Roger Wal-
manns stjärnsto 
5 D’One har 
öppnat 
säsongen med 
två segrar på tre 
försök. Och 
läget talar för 
en ny fullträff?

utmanaren
10 Delicious 
U.S. var trea i 
Elitloppet i fjol och har kapacitet för att 
runda alla om formen är den rätta.

V˚R�RANKiNG
  5 D’One
10 Delicious U.S.
  4 Rossella Ross
11 Talk the Talk
  9 Premance Simoni
  3 Aida Boko
  7 Eketorpets Tess
  8 Fleetfoot Hanover
  1 Leticia Bi
  2 Twigs Voici
  6 Thula Sana
12 Orderly

1. Leticia Bi S. Melander  1%
– Hon får smyga med och försöka ta en 
placering. Leticia Bi ska bli avelssto och 
betäckas med Scarlet Knight, säger Stefan 
Melander.

2. Twigs Voici P. Korpi  8%
– Har visat mycket bra form en längre tid 
och har utvecklats. Med tanke på  
öppningen senast kunde jag inte vara 
besviken över att hon inte höll undan. 
Läget är bra och även om det är hårt emot 
kan hon vara en outsider, tror Pekka.

3. Aida Boko R. Bakker  3%
– Hon har visat stigande form och jag tror 
att hon kommer att göra en bra insats. 
Hon är snabb ut och trivdes på Solvalla 
i fjol. Hon kan ha lite svårt att för att vara 
först, men jag tror på en bra platschans, 
säger Robin.

4. Rossella Ross C. Eriksson 4%
– Hon har ett bra spår och kusken känner 
henne väl. Hon har inte den bästa moralen 
om hon får göra mycket jobb, men med 
rätt resa kan hon sluta långt framme även 
mot det här motståndet. Formen är bättre 
än någonsin och vi får hoppas att det löser 
sig med löpningsförloppet, säger Jerry 
Riordan.

5. D’One Ö. Kihlström  44%
– Jag har en bra häst och vet att hon 
kommer att göra ett bra lopp så det är 
klart att jag tror på D´One men jag vet 
samtidigt att det är små marginaler 
i sådan här lopp. Jag tycker att D´One 
har utvecklat sin startsnabbhet. Till den 
här starten ska vi också prova henne i en 
amerikansk sulky i uppvärmningen och 
förhoppningsvis också köra så i loppet, 
säger Roger Walmann.

6. Thula Sana A. Moilanen  1%
Fick en smörresa vid segern på Vermo 
senast. Men motståndet nu är av en helt 
annan kaliber och segerchansen är liten.

7. Eketorpets Tess J. Untersteiner  3%
– Eketorpets Tess var jag nöjd med senast. 
Hon pulade lite för mycket och blev trött 
till slut. Vi har siktat på det här loppet och 
det var synd att vi fick så dåligt läge, säger 
Peter Untersteiner.

8. Fleetfoot Hanover P. Untersteiner  5%
– Hon klarade inte av de snäva svängarna 
på Charlottenlund senast. Det var synd att 
hon fick så dåligt läge och mina ston får 
svårt att hävda sig. Båda tävlar med 
optimal balans, säger Peter Untersteiner.

9. Premance Simoni J. Takter  2%
– Hon skulle ha varit med på V75 för två 
veckor sedan men fick strykas, det var 
dock inget allvarligt och jag tror inte att 
det har påverkat formen negativt. Läget är 
jag nöjd med eftersom hon ändå inte hade 
kunnat vara med i någon spetsstrid från 
ett framspår. Blir det hårt tempo kan  
Premance Simoni vara trea eller fyra, tror 
Frode Hamre.

10. Delicious U.S. D. Redén  27%
– Bakspår i ett kortlopp är aldrig roligt och 
Delicious U.S. har ingen toppform ännu. 
Men galoppen senast var ett olycksfall 
i arbetet och det är alltid roligt att tävla 
med henne, säger Daniel Redén.

11. Talk the Talk P. Lennartsson  2%
– Hon har jättefin form och kommer att 
göra ett bra lopp igen. Men det känns ändå 
lite uppgivet när hon lottats till det här 
spåret, säger Stefan Melander.

12. Orderly J. Kontio  0%
Skaplig form, men stora minus både spåret 
och distansen. Hon är knappast något för 
V75-spelarna denna gång.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 5.
1 609 meter, auto.V75-1

Harpers en tuff 
nöt att knäcka

RANKiNG,�Tips�och�loppANAlyseR

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

Bengt�Adielsson: Mycket talar för 
Mellby Viking – men det finns minus...
Luta sig mot Vikingen.

Eller strecka en hel flock.
Harper Hanovers är lurigt.

Mycket talar för Mellby VikingH(V75-7)HiHmorgon.H
HanHsköljdeHöverHfältetHiHHarperHHanoversHiHfjol.
OchHvannHpåHvärldsrekordetH1.12,5HöverHH

3H180Hmeter.
ÅrsdebutenHvarHplusbetonad.H
OchHstallHNurmosHharHlångtHomHlängeHformHpåH

grejerna.
PåHminussidan?H

MmM Mellby Viking har sex gånger torskat till 
20 för 10 eller lägre.
OchHfavoritenHiHsistaHavdelningen?H

MmM Den brukar vara streckad på 90% av de  
kuponger som är kvar.

MmM Så visst kittlar det att gardera. 
ProblemetHärHbaraHmedHvem?H
JagHtrorHinteHpåHMarshal HackstableHochH

Mr Looba Looba.H
MmM Men kan mycket väl se  

någon av de tolv andra som  
vinnare.

- - -

TvåHkanonfinaHheatHiHElitloppet.H
OchHvidöppet.H

MenHdenHbästeHärHinteHmed.
–HDetHhärHärHenHhästHsomHmän-

niskorHkommerHattHtalaHomHiHmånga,H
mångaHår,HsaHtränarenHJimmy TakterH
iHsöndags.

Sedan Father PatrickHiHenHmagnifikH
insatsHklättHavHenHsåHfinHflickaHsomHBee 
a Magician.

JimmyHärHinteHfrämmandeHförHattH
startaHsinHbästaHhästHnågonsinHiHElitlop-
pet.

–HÄgarnaHvillHingetHhellreHänHstartaH
iHElitloppetHochHdetHvillHjagHockså,HsägerH
Jimmy.HMenHenHeventuellHstartHmåsteH
börjaHplanerasHredanHnu.HFatherH
PatrickHdubbelarbetarHochHharHiHårH
redanHbetäcktH70HstonH(áH30H000HdollarH
styck).

–HSkaHhanHkommaHtillHElitloppetH
måsteHdetHbliHmedHdirektflyg.HÖverHpåH
onsdagHochHtillbakaHpåHmåndag.H

HJimmyHharHenHdrömHiHsammanhanget.

–HDetHvoreHhäftigtHattHtaHöverHåttaHfinaHpassgång-
are.HJagHtrorHattHdetHskulleHbliHenHupplevelseHförH
Elitloppspubliken.

Maven?
–HJagHvarHväldigtHnöjdHmedHhennesHinsatsHiHGävleH

iHlördagsHochHhonHkändesHjättebraHiHlättaHinterval-
lerHiHdagH(onsdag).

- - -

MycketHsnackHomHdopingHjustHnu.HJagHsägerHsomH
filosofenHLudwig Wittgenstein:

– Om det man inte kan tala måste man tiga.
JagHharHenHgångHiHlivetHvaritHövertygadHomHattHenH

tränareHdopade.H
DetHvarHnärHBo William TakterHiHbörjanHkomH

tillHJägersroHiHbörjanHavHåttiotalet.H
OchHsopadeHbananHmedHkonkurrenterna.

MmM Det tog mig ett år att fatta att Bosse bara var 
överlägsen.
SedanHdenHdagen?H

DetHärHklartHattHjagHslösnackarH
somHallaHandraHnärHnågonHhästH
presterarHdetHdärHlillaHextra.H

OchHsäger:
–HNuHharHtränarenHhittatHbur-

kenHigenH(underförståttHattHhästenH
fåttHnågotHlivgivande).

MenHheltHallvarligt.H
MmM När ett prov är positivt. 
MmM Då är det doping.

MmM Innan dess? Då håller jag tyst.

- - -

LångtHomHlängeHharHATGHvaknat.H
OchHtarHspelHtillHElitloppetsHfinalHiHenH

speciellHpoolHmedHallaHanmäldaHhästar.
BraHattHgrabbarnaHbörjat.H
MenHdetHhärHupplägget?H
MmM I mina ögon en halvmesyr.
JagHhadeHgärnaHsettHenHElitlopps-poolH

somHhadeHöppetHenHveckaHiHmars.H
MedHfemtonHutvaldaHhästar.HOchHsomH

nummerH16H”allaHandra”.

- - -

MittHmiljonstreckHiHmorgon?H
3%HpåHOthello C.D. iHdenHandraHavdel-

ningen.H
SomHkörsHavHBjörn GoopHochHkommerH

medHtvåHrakaHsegrarHiHV75H…

lillA�sysTeMeT
V75-1: 5 D’One ....................... (10, 4)
V75-2: 1, 2, 4, 5, 8 ....................(6, 3)
V75-3: 3, 4, 7, 8 ..................... (6, 10)
V75-4: 1, 2 .................................(3, 8)
V75-5: 2, 3, 11, 12, 15 ......... (5, 10)
V75-6: 4 Jeppas Maxi .........(12, 10)
V75-7: 13 Mellby Viking ......(10, 12)
200 rader/100 kronor

sToRA�sysTeMeT
V75-1: 5, 10 ........................... (4, 11)
V75-2: alla tolv hästar ..............(4, 2)
V75-3: 3, 4, 7, 8 ..................... (6, 10)
V75-4: 1, 2, 3, 8 ..................... (11, 7)
V75-5: 2, 3, 11, 12, 15 ......... (5, 10)
V75-6: 4 Jeppas Maxi .........(12, 10)
V75-7: 13 Mellby Viking ......(10, 12)
1 920 rader/960 kronor

chANssysTeMeT
V75-1: 4, 5, 10 ....................... (11, 9)
V75-2: 2, 4 .................................(1, 8)
V75-3: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ....(2, 9)
V75-4: 1 Ready for More ..........(2, 3)
V75-5: 2, 3, 11, 12 ................ (15, 5)
V75-6: 4 Jeppas Maxi .........(12, 10)
V75-7: 4, 10, 11, 12, 13 ....... (9, 14)
960 rader/480 kronor

Bengt 
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se

TRAV

4 LöRDaGENS SPEL: 
13 Mellby Viking, 200 vinnare, 
Solvalla lopp 13, V75-7. 
FöRE LöRDaGENS SPEL: 4 873 kr. 
UPPDRaG: Förvalta en tusenlapp. 
STaRT: 18 oktober 1997.  

h Kemas Magic hann inte med 
från start och galopperade till slut 
då han fick fritt. En liten missräk-
ning att han gjorde bort sig men 
han kommer igen.
h Mellby Viking imponerade 
våldsamt då han vann Harper 
Hanovers lopp ifjol och tiden utro-
pades som nytt världsrekord över 
tre varv. Hästen har varit borta 
en längre tid men presenterades 

i snygg förpackning senast då 
han spurtade vasst i Örebro 
Intn’l. En bra uppladdning som 
skall göra honom svårslagen 
i Harper Hanovers. Att formen 
är starkt på gång är ingen 
nyhet och jag går in med min 
sedvanliga tvåhundring vin-
nare på Timo Nurmos starke 
herre som alltid körs perfekt 
av Jorma Kontio.

tusenlappen – med sören englund

Att formen är starkt på gång är inget nyhet – bara spela!

Sören Englund har förvaltat en tusenlapp i över 15 år.

BeRÆKNAT�spelsTopp
Lördag 30 maj
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.

ANALySER OCH TiPS TiLL SØNDAGENS V75 kOMMER i LØRDAGSTiDNiNGEN


