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Det är som
förr i tiden

Bengt Adielsson: En härlig anrättning där spets och slut ofta serveras
Trav som det var förr.
Fina hästar på tre volter.
Och hur öppet som helst.

Sommartravets Final är en härlig anrättning i

dagens enahanda travmeny. Där spets och slut är
vad som oftast serveras.
Karismatiske Venkatesh på mellanvolten delar
favoritskapet med guldhästarna Global Money
och Quid Pro Quo från dubbla tillägg.
Mums för mig.
Som alltid letar vinnaren på förstasidan i
programmet. Och som gillar Love You-hästar
tränade av Robert Bergh.
Det blir ett singelstreck på Part Nan Angelen.

Åbergskvällen innebar ett jättelyft för ATG.

nas championat.
Men var det inte fusk när holländaren började
med galopp?
Och fick en omstart när han skrek materielfel
och vände upp mot körriktningen?
– Vi har inget val i ett sådant läge utan måste
blåsa omstart, säger Bo Segerstein, ordförande i
måldomarnämnden.
– Vår kompetente ekipagekontrollant var direkt
på plats och han bekräftade att Robin Bi hade
problem med utrustningen.
– Robert Bi var sedan så stabil i den giltiga
starten att det var högst troligt att någonting
störde honom första gången.

Årets optimist? Det var nog Vidar Hop.

När Papagayo E. fick lämna ryggen på Robin
Bi och gå upp utvändigt.
MMm För det är väl tveksamt.
MMm Om det finns någon häst i världen som går
utvändigt om Robert Bi.
MMm Och slår honom.

När 72,5 miljoner på 14 lopp i fjol nu blev 82,7
på 13 lopp.
– Inte helt överraskad. Vi har generellt varit
inne i en positiv trend det senaste halvåret. Det är
också så att det dåliga sommarvädret är positivt
för omsättningen, säger ATG:s vd
BerÆknat spelstopp
Hasse Skarplöth.
Drömmötet i Jubileumspokalen
Lördag 1 augusti
Han ser ljust på den närmaste
för femåringarna?
V4: 12.45. V75: 14.29.
Dagens dubbel: 16.15.
framtiden.
Creatine mot Robert Bi. Med
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
– Om två veckor kommer det
Nimbus C.D. som en härlig
rÄttvik
nya upplägget med senare start Banfakta
krydda.
Banbredd, 1640: 20,0 m. 2 140: 20,0
av V75. Då kommer vi samtidigt m.Upplopp: 187 m.
Men tyvärr.
Open stretch: Nej.
att sjösätta det nya positioneDet är bara en dröm.
Vinklad vinge: Ja.
Robert Bi har andra mål.
ringssystemet som vi tror
Och Stefan Hultman är nog inte
kommer att förhöja TV-upplevelsen
trav
redo att kasta in Nimbus C.D. i lejongrorejält.
– Senare under hösten kommer vi
pen ännu.
också att börja med de virtuella hästarna för att försöka nå nya kunder.
Jag kan förstå att Per Nordström blev
skogstokig på Åby förra veckan och
ville demonstrera.
Nya upplägget har alltid lika nyhetsNär ett besked om barfotaförbud kom
vakne Richard Hansson redan redovioväntat.
sat för i sin blogg.
Dessutom oacceptabelt sent.
Jag tror inte ett dugg på nyordningen.
Men hoppas givetvis att ATG gjort en
MMm Vad Per glömde när han strök sina
riktig bedömning.
hästar sent?
Och hoppas dessutom?
MMm Att han satte streckspelarna på
Att ATG snabbt backar. Om det visar
pottkanten.
sig att man gjort en felbedömning.
Stefan Melander duckade Åbergs med
Nuncio. Tarzan tar i stället ut sin
Creatine och Takter Brothers glänste
stjärna på Solvalla på onsdag.
under Åbergskvällen.
Enda lilla, lilla frågetecknet där?
Men Robert Bi var i mina ögon minst bengt.adielsson
Första starten över 2 140 meter.  
lika bra när han lekte hem femåringar- @expressen.se

Bengt 
Adielsson

Tusenlappen med SØren Englund

Visst var det oflyt att Björn inte gick fram tuffare i
sista kurvan. Då hade fältet säkert splittrats upp
och Youana fått sin chans och vinst (?).
HH New Kiss vann en seger på 16 starter i amatörregi fram till i år. I proffsträning har hon fått ihop
tre segrar på sex starter. Två sprinterlopp har
slutat i diskning men i grunden liknar hon en
sprinter. Örjan Kihlström i sulkyn nu. Det känns
spelbart!

HH Nimbus C.D. har visat härlig
startsnabbhet och det är svårt att
se honom missa ledningen från ett
tredjespår. Väl där talar mycket
för att han får bestämma och att
övriga inriktar sig i kampen om
andraplatsen. Tveklöst bästa
spiken i omgången.

Vinnaren

HH 3 Nimbus C.D.
är ett nytt ess
från stall
Hultman som
inte behövt gå i
botten vid
segrarna på
sistone. Och han
ser ut att ha en
mycket lämplig
uppgift på
papperet. Bara
stt spika!

 Sören
 Englund
 Spel- och travexpert

Senaste nytt infØr V75 P˚ WEBBEN & MOBILEN

WWFØlj tÆvlingarna lopp fØr lopp 4 LÆs Rickard Hanssons travblogg 4 expressen.se/trav

V75-2

3 Nimbus C.D.
4 Oliver Kronos
8 Sir Ratzeputz
1 Bandit Hornline
5 Rafolo
7 Super Otto
10 Stein Daylight
2 Pedro Bi
11 Order by Keeper
  6 Zinedine Bob
12 Bear Dancer
  9 Miss Elaza

Utmanaren

1 640 meter, auto

Spetsstriden blir viktig

HH New Kiss har visat härlig form
och är gynnad av att gå i ledningen så taktiken är inte mycket
att fundera över. Når hon dit är
det en bra chans. Får hon svar
öppnar loppet upp sig. Versailles
har snart samlat ihop till en seger
och Tango Lavec är kapabel.

Vinnaren

rankning

rankning

Trav

XXXdag XX MÅnad 20XX
V75-3

1 640 meter, auto

Högt tempo bäddar för...

HH Med flera startsnabba kan det
gå undan första 500 är känslan.
Det passar i så fall Ed You perfekt
som har sin bästa bit till slut och
som har formen i stigande. Skulle
Standout få ledningen utan att
behöva offra allt för mycket krut
kan han dock bli svår att ta ned.

Vinnaren

4 New Kiss
HH 4 New Kiss
har toppform och 10 Tango Lavec
2 Versailles
har vunnit två
lopp från
5 Action Launcher
ledningen på bra 6 Önas Jocke
1 Digital Control
sätt på slutet.
Och det är också 9 Prince Cobol
7 Ella Hammering
i den positionen
8 Prima Eagle
hon fungerar
3 Liberty V.H.
bäst så vi lär vi
få se en offensiv 12 Rocket Speed
11 Västerbo Pumpkin
taktik av Örjan
Kihlström.

HH 6 Ed You var
godkänd som
tvåa senast och
fjolårets Hugo
Åbergs-vinnare
rycker allt
närmare
toppformen. Han
är stark till slut
och blir garanterat att räkna med
bland dessa
konkurreter.

Utmanaren

Utmanaren

6 Ed You
1 Standout
7 Smilin Eli
8 Cool Keeper
2 Nato Dream
5 Rolling Stones
4 Alvena Pele
10 Increased Workl.
12 Classic Son
  9 Friction
  3 Disco A.E.
11 Krångel

HH Spetsstriden kan bil utdragen och det
kan i så fall bädda för 10 Tango Lavec som
var ursäktad senast efter en inledande
1.10-varv över medeldistans. Får med
garanti ett snällare lopp denna gång.

HH 1 Standout har ett perfekt läge och
håller han upp ledningen kan han bli en
svår nöt att knäcka. Han har gjort flera bra
lopp från den positionen och kan springa
riktigt fort över sprinterdistans.

Kommentarer i sista stund

Kommentarer i sista stund

Kommentarer i sista stund

1 Bandit Hornline, R. Bergh

3%

1 Digital Control, R. Bergh

2 Pedro Bi, U. Ohlsson

2%

2 Versailles, C J Jepson

Robert Bergh uttalar sig om chanserna i
sin krönika på annan sida.
– Pedro Bi höll bra utvändigt ledaren i
Romme och har fin form. Han är snabb
från början och kan ta en plats, säger
Reijo Liljedahl.

3 Nimbus C.D., Ö. Kihlström

74%

– Han var underbar att skåda vid segern
i lördags och han visade att formen sitter
där. Han passerade mållinjen med ett
härligt klipp i steget och gick i mål med
sparade krafter. Nimbus tar loppen på
ett bra sätt och ska hantera täta starter
utan problem. Denna gång har han fått
ett bra utgångsläge och han har ju en
härlig startsnabbhet bland andra
kvalitéer. Uppgiften ser lämplig ut på
papperet och han ska ses med bra
vinstchans även denna gång, säger
Tommy Berghagen i stallet.

4 Oliver Kronos, C J Jepson

12%

– Oliver Kronos pullade mycket i ryggar
senast och la bort krafterna. Vi hade
hoppats att Nimbus C.D. skulle få bakspår,
men så blev det inte och det blir svårt att
plocka ned honom. säger Ulf Stenströmer.

5 Rafolo, T. Jansson

2%

– Han har toppform och vann på ett bra
sätt senast på en bana som inte var
perfekt. Det blir svårt att nå ledningen
men han borde kunna få en bra resa ändå.
Jag tror att han har platschans och ändrar
inget, säger Sigbjörn Kolnes.

6 Zinedine Bob, S. Söderkvist

1%

Var duktig på V75 näst senast som trea
bakom vinnande Venkatesh. Inte lika vass
senast men gick med skor då. Knappast
vinst, men kan vara trea-fyra om det
klaffar med positionerna.

7 Super Otto, K. Haugstad

2%

– Han är bra varje gång och inget talar för
att han ska vara sämre på lördag. Men
spåret är för dåligt för att han ska vara
något segerbud, säger Stefan Melander.

8 Sir Ratzpeputz, E. Adielsson

– Han var bra senast och hästen känns
riktigt fin nu. Men läget blev ju riktigt
tråkigt och Hultmans häst har imponerat
vilket gör att det känns svårt att tro på
vinstchans. Men jag tror på en bra
prestation och med lite tur på vägen kan
han tjäna fina pengar, säger Clas-Göran
Björkroth i stallet.

9 Miss Elaza, P. Linderoth

3%

3 Liberty V.H., Per L Nilsen

4 New Kiss, Ö. Kihlström

1%

46%

– Hon var bra i Åmål och bra senast.
New Kiss har lite problem med aktionen i
kurvorna och det är en dunderfördel för
henne om hon kommer till ledningen.
Täta starter tror jag inte blir något
problem och det blir oförändrad utrustning sånär som på att vi kommer att
plasta hovarna den här gången, säger
Jörgen Westholm.

5 Action Launcher, O. Alsén

5%

– Han är snabb från start och jag laddar
för att komma ner. Action Launcher hade
en liten svacka i våras men nu känns han
fin igen och jag tror på en bra insats, säger
Olle Alsén.

6 Önas Jocke, F. Pedersen

4%

– Han fick gå i dödens senast och höll bra
även om han fick ge sig sista biten. Jag
körde jobb med honom i tisdags och han
kändes jättefin. Han är bäst med en
ryggresa och jag hoppas att vi får en
sådan på lördag, då kan han sluta långt
framme. Vi sätter på jänkarvagnen för
första gången i år, säger Fredrik Pedersen.

7 Ella Hammering, P. Wickman

1%

Kommer från seger i ett montélopp. Detta
är något helt annat och även om formen är
bra känns det långsökt att Ella Hammering
ska kunna slåss om segern från ett spår
långt ute på vingen.

0%

0%

11 Västerbo Pumpkin, B. Röcklinger

12 Bear Dancer, T. Uhrberg

12 Rocket Speed, U. Ohlsson

WWTIDSRANKEN: 12,7: 8 Sir Ratzeputz. 12,8:
3 Nimbus CD. 12,9: 4 Oliver Kronos, 7 Super Otto.
13,0: 12 Bear Dancer.

32%

– Han var bra sist och hade kunnat
fortsätta en bit till i den farten. Om
Standout kan hålla upp sitt spår tror jag
att han har en bra chans. Troligen så kör vi
utan skor, säger Stefan Melander.

2%

– Han var kanonfin senast på Hagmyren.
Jag hoppas att det blir en fin bana och tror
på platschans. Det blir barfota fram och
troligen ett helstängt huvudlag, säger
Stefan Melander.

3 Disco A.E., P. Ingves

2%

– Han är ute över passande distans, men
vi är i första hand nöjda med pengar.
Barfota runt om och öppet huvudlag,
säger Stefan Melander.

4 Alvena Pele, P. Lennartsson

2%

– Han var för laddad senast. Han känns
annars riktigt bra för dagen och kan öppna
få bra och få en fin position. Jag tror att
han kan få med sig en bra slant hem, säger
Per Lennartsson.

5 Rolling Stones, Ö. Kihlström

4%

– Gjorde förra veckan sin första start på
dryga tretton månader. Han återkom efter
några halsoperationer och fungerade nu
bra i sin comeback. Han ska vara stärkt av
den genomköraren men behöver säkert
några fler lopp i sig innan formen är den
rätta. Det är ju en riktigt fin häst i grund
och botten men än så länge får vi nog vara
nöjda om han kan ta en hygglig placering,
säger Tommy Berghagen.

6 Ed You, R. Bergh

34%

Robert Bergh uttalar sig om chanserna i
sin krönika på annan sida.

7 Smilin Eli, D. Redén

17%

0%

– Hon är inte lika vass som min andra häst
i loppet. Jag hoppas att det blir ordentligt
tempo och att vi kan slinka ner och lifta
med till en vettig slant. Jag skulle bli
förvånad om hon vann. Eventuellt kör vi
barfota bak, men det gör ingen större
skillnad, säger Björn Röcklinger.

1%

Har visat form. Kort distans och spår tolv
känns som fel förutsättningar, behöver
kraftig överpace för att få en fin slant.

WWTIDSRANKEN: 12,7: 10 Tango Lavec.
12,8: 6 Önas Jocke, 9 Prince Cobol. 13,0: 1 Digital
Control, 4 New Kiss. 13,1: 2 Versailles.

11%

– Hästen besitter snuskigt hög kapacitet.
Men Smilin Eli hade redan som fyraåring i
USA besvär med startbilen, stressade upp
sig och galopperade. Det kändes som om
vi var på rätt väg med honom i Halmstad
men senast i Finland fick han ett återfall
och galopperade. Men jag tror att spåret
ökar hans chans att ta sig i väg felfritt och
han har absolut kapacitet för att blanda
sig i segerstriden om han skulle fungera
fullt ut. Det blir inga ändringar, säger
Daniel Redén.

8 Cool Keeper, L. Witasp
4%

– Formen är fin och det var synd att det
blev ett bakspår. Men Tango Lavec är
allround och går bra bakifrån och fungerar
på alla distanser. Med lite klaff tror jag att
hästen slutar långt framme och det lutar åt
barfota runt om, säger Clas-Göran
Björkroth i stallet.

– Han hänger med på ett färglöst sätt och i
sin nuvarande författning kan han kanske
bli femma, sexa. Men Order by Keeper går
tungt belastad fram och till den här
starten rycker vi förmodligen allt. Det kan
bli pannkaka men förhoppningen är att
han ska hitta en växel till, säger Daniel
Redén.

0%

1%

– Prince Cobol har fin form och har haft
ett bra tag men det har varit en den stolpe
ut. Men senast vann han på bra sätt. Det
är alltid svårt med bakspår på 1 640
meter, men han kan överraska om det
klaffar. Jag hoppas kunna köra barfota
runt om, det blir åtminstone barfota fram,
säger Björn Röcklinger.

10 Tango Lavec, E. Adielsson

1 Standout, E. Adielsson

2 Nato Dream, K. Haugstad

– Satt fast som oplacerad senast och
formen är väldigt bra. Hon gick med skor
senast men nu blir det barfota och
heltstängt huvudlag. Hon är väldigt snabb
första 50 och trivs med att vara med där
framme. Det är tufft att vinna i V75 och
det är väl i första hand en platschans,
säger Per Ludvig Nilsen.

9 Prince Cobol, U. Eriksson

– Han känns fantastiskt fin för dagen.
Stein Daylight möter bra hästar men får
han rätt ryggar att gå i kan det ändå vara
en outsider. Inga ändringar vad jag har
tänkt mig, säger Leif Witasp.

– Han kan inte utnyttja startsnabbheten
från det här spåret. Han jagar pengar,
säger Ulf Stenströmer.

12%

Robert Bergh uttalar sig om chanserna i
sin krönika på annan sida.

0%

6%

– Han fick ett kanonspår och är väldigt
startsnabb. Han var bra på Axevalla och
det blir spännande på lördag,  säger Ulf
Stenströmer.

8 Prima Eagle, T. Jansson

– Hon har hyfsad form. Men den här
gången är det bara att slicka sargen och
hoppas att det räcker för att få med sig en
slant hem. Inga ändringar i utrustningen,
säger Per Linderoth.

10 Stein Daylight, L. Witasp

Robert Bergh uttalar sig om chanserna i
sin krönika på annan sida.

V75-4

11%

– Han vann senast utan att visa någonting
extra men min förhoppning var att ha Cool
Keeper riktigt fin till det här loppet. Tyvärr
sätter spåret ner mina förhoppningar och i
en debut i Guld har jag inga tankar på att
ladda från början utan jag backar ner och
tar vad vi får. Det blir som vanligt barfota
runt om, helstängt och en jänkarvagn,
säger Leif Witasp.

9 Friction, T. Jansson

1%

– Friction är riktigt bra i ordning nu men
det blir ändå svårt att vinna härifrån. Han
går med öppet huvudlag och barfota fram,
säger Stefan Melander.

10 Increased Workload, T. Uhrberg

– Increased Workload letar fortfarande
efter formen och jag är nöjd om han
plockar pengar. Han tävlar barfota och
troligtvis kör vi med ett öppet huvudlag,
säger Stefan Melander.

0%

2 640 meter, volt

Långväga gäst får tipset

HH Från sjättespår ska det vara
bra spetschans för El Cantante.
Men han har bara ett lopp i
kroppen efter vila och möter
tuffare hästar. Special One var
tapper tvåa i ett överpacat lopp
sist och kan göra jobbet på egen
hand. Jägersrohästen sänker allt?

Vinnaren

rankning

HH 4 Oliver Kronos har härlig inställning
och har tjusat V75-publiken många
gånger. Han är långt framme om formen är
som den ska, men var dock chanslös mot
Nimbus C.D. näst senast.

11 Order by Keeper, D. Redén

Segervan och i grunden en sprinter

WWVeckans spel: 4 New Kiss, 200 vinnare,
Rättvik lopp 6, V75-2.
WWFöre veckans spel: 3 142.
WWUppdrag: Sören Englund har förvaltat en
tusenlapp sedan den 18 oktober 1997.
HYouana
H
fick aldrig chansen från rygg ledaren.
Fick dött lopp som trea med Eketorpets Tess
bakom Your Highness och Backfire. 127 kr är en
klen tröst men minimerade förlusten till 73 kr.

2 140 meter, auto

Nimbus känns helt klar

• tips & Analys med Fredrik Edholm, Bengt Adielsson & Eskil Hellberg

V75-1: 3 Nimbus C.D.��������������������������4, 8
V75-2: 2, 4, 10�������������������������������������5, 6
V75-3: 1, 6, 7���������������������������������������8, 2
V75-4: 9 Special One��������������������������� 7, 6
V75-5: 1, 4, 11, 13, 15�����������������������5, 8
V75-6: 6 Ni Talar Bra Latin��������������� 1, 12
V75-7: 1, 4, 8, 13, 14���������������������11, 12

XXXdag XX MÅnad 20XX

Utmanaren

Kommentarer i sista stund

Kommentarer i sista stund

1 Persos Bojje, N. Westerholm

13%

– Jag var nöjd med insatsen senast och
tycker att han gör bra lopp varje gång.
Spåret är bra och kan ska kunna kliva iväg
bra från start. Jag ändrar inget och känner
mig inte slagen, säger Nicklas.

2 Umpire Sund, L D Carlsson

7%

– Startspåret är inga problem och jag tror
även att distansen passar honom bra.
Hästen är nog så nära toppformen han
kan vara och jag tror att han hävdar sig
bra i klassen. Det var länge sedan jag hade
en så här bra chans på V75. Inga ändringar, säger Lars D Carlsson.

3 Queuearrow, C J Jepson

6%

Klart slagen av nr 6 senast. Hade dock
fyra raka segrar innan det. Kan öppna bra
och är ett platsbud i kraft av fint läge.

4 Tycko Star, E. Adielsson

14%

– Han har levererat bra på slutet. Han
gillar distansen och borde klara spåret.
Det är tufft emot men bör åtminstone vara
en vettig platschans. Barfota runt om,
säger Svante Båth.

5 Navaj Brodde, H R Strömberg

3%

– Navaj Brodda har aldrig vunnit lopp och
distansen är ett litet frågetecken. Hon är
travsäker och klarar nog femtespåret, men
jag tror inte att hon är något vinstbud,
säger Hans R Strömberg.

6 El Cantanate, M J Andersson

22%

– Var jättefin senast då han åkte fram
utvändigt ledaren och avgjorde säkert med
krafter kvar. Han är hygglig från start utan
att vara någon raket, men förhoppningsvis
hamnar vi vettigt till. Jag tror att han
duger bra i klassen och tycker inte att han
ska vara helt borta. Distansen nu passar
bättre än 1 640 meter i alla fall och inga
ändringar är planerade, säger Mikael J
Andersson.

7 Tom Sisu, U. Ohlsson

17%

– Han travade inte helt perfekt senast men
det kommer han kanske aldrig att göra.
Jag tror att han kan kliva iväg bra från det
här spåret och tycker att det ser ganska
bra ut på förhand. Han har kunnande som
räcker bra i klassen och ska absolut
streckas, säger Petri Salmela.

8 Adrians Girl, R. Bergh

Robert Bergh uttalar sig om chanserna i
sin krönika på annan sida.

9 Special One, K. Widell

3%

13%

– Han har varit väldigt bra på slutet och
eventuellt rycker vi skorna på lördag.
Distansen passar bra då han är stark
och bakspåret gör inte så mycket. Jag
tror på god chans, säger Lutfi Kolgjini.

10 Topgear, H G Eriksson

WWTIDSRANKEN: 10,9: 7 Smilin Eli. 11,3: 3
Disco AE. 11,6: 1 Standout. 11,7: 2 Nato Dream.
11,8: 4 Alvena Pele, 12 Classic Son.

23%

Robert Bergh uttalar sig om chanserna i
sin krönika på annan sida.

2 Lome Lykt, J-O Persson

3%

– Även om han blev oplacerad senast så är
formen ganska bra. Men jag tror att han
får svårt att stå emot hästarna på tillägg
och blir nöjd om han slutar fyra-femma,
säger Jan-Olov Persson.

3 Höstbouffe, T. Pettersson

Hyfsad form men vinner sällan. Väl tufft
emot för att vara något vinstbud.

4 Guli Rask, Ö. Kihlström

1%

5%

– Han blev lite för ivrig senast, därav
galoppen. Han gjorde ett kanonlopp som
tvåa bakom Tangen Haap för några starter
sedan och jag tror att formen är lika fin nu.
Det blir barfota bak igen, men jag tror att
han får svårt att räcka till vinst, säger
Jan-Olov Persson.

5 Tomtegubben, O A Lindqvist

2%

Inte startat på länge. Rätt distans. Plats?

6 Trygfaks, H R Tvedt

13%

– Han gick bra i skymundan senast och
formen är bättre än raden. Skulle vi
komma till ledningen känner jag mig inte
slagen, säger Herman R Tvedt.

7 Lottmar, E. Adielsson

8 Svall Conrad, M. Johansson

8%

0%

– Han var ute på en dålig bana och alla nia
hästar underpresterade den dagen.
Hästen var bra näst senast och formen
ska det inte vara något fel på. Men läget
blev inte det bästa, han brukar göra sina
bästa lopp med tätkänning och jag måste
ligga lite lågt denna gång. Inga ändringar
är aktuella, säger Robert Wilhelmsson.
1 660:

9 Fjeldstad Goggen, Per L Nilsen

3%

– Han har kommit tillbaka på ett väldigt
fint sätt. Han gick bra i skymundan från ett
svårt läge senast och var mycket bra näst
senast på en 1.21-tid. Löser det sig från
innerspåret kan det bli en fin premie, tror
Per Ludvig Nilsen.

10 Trippa Undan, O. Kylin-Blom

1%

3%

0%

1%

Var godkänd efter en månads vila senast.
Hade otur med spåret och det känns
långsökt att han ska runda samtliga i
V75-debuten.
WWTIDSRANKEN: 15,3: 1 Persos Bojje. 15,4:
4 Tycko Star, 7 Tom Sisu. 15,5: 9 Special One.
15,7: 8 Adrians Girl.

13%

– Jag hoppas att han ska ha gått framåt
med de senaste loppen och tycker att han
känns lite intressant. Torbjörn känner
honom sedan tidigare och jag tror att Flex
springer en 1.22-tid och det ska räcka en
bit. Inga ändringar i balansen, säger
Jan-Olov Persson.

12 Järbo Harry, J. Norberg
STRUKEN!

13 Titan Tabac, S. Falk

–%
18%

– Han är i fortsatt fint slag och distansen
är ingen nackdel, han är ju snabb. Jag tror
att han kan ta sig iväg på ett hyggligt sätt
och jag ändrar inget. Han tillhör de som
kan vinna loppet, säger Staffan Falk.

14 Rigel Odin, K. Frick

1%

15 B.W.Modde, U. Ohlsson

7%

Segerlös länge. Går inte att tro på.

– Galopperna har berott på att han slagit
ihop. Vi ska göra lite mindre justeringar till
den här starten och hästen var fin i
veckans jobb. Han är en bra sprinter och
inte mycket sämre än Flex, säger Jan-Olov
Persson.
WWTIDSRANKEN: 22,1: 11 Flex. 22,4:
13 Titan Tabac. 23,4: 9 Fjeldstad Goggen. 23,5:
1 Lesja Kongen, 14 Rigel Odin.

2 640 meter, volt

Svårslagen från spets

HH Veijo Heiskanen tror att Predator Icon kan kiva iväg bra från
innerspåret, men känslan är ändå
att Ni Talar Bra Latin är något
snabbare. Och från ledningen ska
han ha bra chans om formen är
som den ska. Vid överpace kan
Dominator överraska.

V75-7

2 140 meter, volt

Bergh spurtar ner dem

HH Staro Italy eller Neutron
Broline sitter i spets i första
sväng, troligtvis den senare. Men
det lär komma tidiga attacker om
tempot bedarrar. Global Money
stöter senast 800 kvar och med
vettiga ryggar blir han tuff att stå
emot. Vart hamnar Venkatesh?

Vinnaren

rankning

6 Ni Talar Bra Latin
HH 6 Ni Talar Bra
Latin hamnade
1 Predator Icon
långt bak i kön
12 Dominator
senast och kom
7 Picasso
8 Encore Zon
aldrig in i
10 Ipod
matchen. Ett
3 Angel France
lopp som inte
4 Tequila Palema
sade så mycket5 Mystery Love
helt enkelt. Han
2 Diggers Elias
var riktigt fin
  9 Dollar Boko
före det och
11 Al’s Winnermede
kommer han till
ledningen ska
det vara en
mycket sund vinstchans.

HH 13 Global
Money spurtade
bra bakom
Mellby Viking
senast och
hästen är bäst
med ett lopp på
rulle vilket han
lär får här. Blir
det inte för dåligt
tempo tror vi att
han kan hinna
fram till vinst.

Utmanaren

rankning

13 Global Money
14 Quid Pro Quo
4 Staro Italy
8 Venkatesh
1 Part Nan Angelen
11 Tokio Hotel Hall
12 Traveling Man
9 Comte de Pomm.
6 Neutron Broline
15 Harry Haythrow
5 Nose Gear
  3 Xlnt Conways Class
  7 Super Lux
10 Evasion Boko
  2 Beauty Run

HH 1 Predator Icon var riktigt vass senast
och skulle han lyckas svara ut tipsettan
från start blir nog en match i alla fall.

HH 14 Quid Pro
Quo är en
topphäst som har visat att formen är på
gång igen och han får inte räknas bort
trots utgångsläget.

Kommentarer i sista stund

Kommentarer i sista stund

Utmanaren

1 Predator Icon, P. Ingves

12%

– Han gick jobb i tisdags och allt var som
det skulle. Även om det är ett par bra emot
tycker jag min är tillräckligt för att han ska
räknas. Han stor, men kan nog ändå lägga
iväg rätt så bra från start. Barfota fram
som senast, säger Veijo Heiskanen.

2 Diggers Elias, C J Jepson

1%

3 Angel France, E. Adielsson

2%

Fick inte fritt senast och såg bra ut. Håller
formen och trivs på distansen. Platsrysare
trots tufft motstånd.
– Hon gick ett bra slutvarv senast, hon
blev lite fast runt sista sväng och då hon
är lite ospeedig fick hon börja om lite
grann. Intrycket var ändå bra och distansen är ett klart plus. Läget är bra och
voltstart ska inte vara något problem. Jag
tycker att Angel France kan vara en rolig
outsider, säger Clas-Göran Björkroth i
stallet.

4 Tequila Palema, C. Sjöström

2%

Vann ett överpacat lopp senast men var
ändå duktig. Möter hingstarna nu och det
är tuffare. Inget hett bud trots formen.

5 Mystery Love, P G Norman

– Han fick inte det rätta fästet på den lösa
banan. Han avslutade ändå okej till slut
och slutade trea. Lottmar är väldigt snabb
ut och har nog bra chans att nå ledningen.
Men det är tuffa hästar på tillägg som gör
att det ändå blir svårt att vinna, säger
Björn Karlsson.

11 Flex, T. Jansson

– Han är fin, men jag har inte riktigt satt
mig in i motståndet. Jag tror att distansen
passar honom bra eftersom han brukar ha
sin bästa bit till slut i loppen. Jag kör med
skor som vanligt och Topgear har visat väl
i jobben, säger Hans G Eriksson.

11 Valnes Dora, Å. Lindberg

1 Lesja Kongen, R. Bergh

Kommer från seger i klent lopp. Tuffare nu.

12 Don’tmakememad, T. Uhrberg

0%

1 Lesja Kongen
13 Titan Tabac
15 B.W. Modde
4 Guli Rask
11 Flex
5 Tomtegubben
8 Svall Conrad
3 Höstbouffe
7 Lottmar
6 Trygfaks
10 Trippa Undan
  2 Lome Lykt
	  9 Fjelstad Goggen
14 Rigel Odin

HH 7 Tom Sisu har en lite speciell aktion,
men springa fort kan han och tränaren
låter uppåt inför den här uppgiften.

Utmanaren

V75-6

Vinnaren

rankning

H13
H Titan Tabac
är i sitt livs form
för dagen och tappar han inte mark från
start från femtespåret i volten så kommer
hans tunga avslutning att fälla många i det
här loppet.

12 Classic Son, U. Ohlsson

– Han har bra form men från spår tolv över
kort distans i högsta klassen blir det inte
lätt. Det blir troligen barfota runt om,
säger Reijo Liljendahl.

Öppet – en fräck tipsetta

HH 1 Lesja
Kongen har ju
visat mycket bra
form i sommar
och i kraft av
läget känns det
som att Robert
Berghs häst
kommer att få
chansen. Det är
en av många
med vinstchans.

Elvaåring med iskallt läge och man får vara
mer än nöjd för en matlapp i den här
omgivningen.

0%

1 640 meter, volt

HH Vi chansar och tippar Lesja
Kongen som vinnare. Formen är
vass, men det gäller att inte bli
över från innerspår då båda
springspårshästarna är raska ut.
Men Bergh brukar kunna lösa det
mesta... Från tillägg bör man se
upp med Flex som kan massor.

Vinnaren

rankning

9 Special One
HH Lutfi Kolgjini
7 Tom Sisu
skickar upp en
6 El Cantante
häst till Rättvik
och det är 9 Spe- 4 Tycko Star
1 Persos Bojje
cial One som
2 Umpire Sund
visat riktigt bra
8 Adrians Girl
form på slutet.
Han räds inte att 	  5 Navaj Brodda
göra grovjobb
12 Don´tmakememad
10 Topgear
och distansen
	  3 Queuearow
ska således
11 Valnes Dora
passa honom
bra. Kaj Widell
får chansen i
sulkyn och ska ses med bra chans.

– Hon känns fin i jobben och jag tror inte
att det är någon fara med formen även om
hon var lite sämre senast. Hon är stabil i
voltstart men det var synd att vi fick ett
bakspår. Jag är nöjd med en matlapp i
första hand, det är ju V75 och det blir
första gången hon är ute över 2 640
meter. Tanken är barfota, det kan även bli
plastade hovar, säger Jan Karlsson.

11 Krångel, N. Blom

V75-5

3

0%

– Han är bra i ordning och satt fast med
en del sparat senast. Men femtespåret är
dåligt och det innebär också att det är lite
galopprisk. Jag hoppas först och främst
att han sköter sig och då kan det bli en
hyfsad slant, säger Peter G Norman.

6 Ni Talar Bra Latin, S. Söderkvist

64%

– Han kom aldrig till senast men det är
ingen fara med formen. Läget passar bra
och jag tror att han öppnar snabbt
härifrån. Distansen passar också bättre
än senast och det ser bra ut på förhand.
Det enda som kan vara ett minus är
resan, säger Lars Brindeborg i stallet.

7 Picasso, T. Andersen

4%

– Han gjorde ett bra lopp återigen senast
och formen ska hålla i sig. Han kan nog
öppna hyggligt från ett springspår och jag
tror att vi kan vara bland de tre. Kanske
måste gå med skor på lördag, men det blir
ett par lätta sådana i så fall och det ska
inte göra så stor skillnad, säger Troels.

8 Encore Zon, T. Uhrberg

Encore Zon gör ideligen bra lopp och
distansen ska passa bra. Kan vara ett
skrällbud om det löser sig från det
instängda läget.

9 Dollar Boko, P. Linderoth

5%

1%

– Jag tror att det kommer att passa honom
bra med täta starter och tror på en bättre
insats än förra veckan. Det är lite för tufft
emot för att Dollar Boko ska kunna vinna
loppet, en tredje- eller fjärdeplats är nog
vad man kan hoppas på. Inga ändringar,
säger Per Linderoth.

10 Ipod, U. Ohlsson

2%

11 Al’s Winnermede, S. Ericsson

0%

– Ipod har aldrig varit bättre och hade
varit tvåa med fritt i tid senast. Han är lite
osäker med voltstart och jag är nöjd med
spåret och jag hoppas att det blir körning,
säger Ulf Stenströmer.
Har vunnit tre av sex lopp i år och avslutade skapligt senast bakom Comte de
Pommeau. Trist läge, får nog vara nöjd
med om han kan vara trea-fyra härifrån.

12 Dominator, K. Haugstad

6%

– Han blev rädd för vingen senast och slog
ihop och galopperade i startögonblicket.
Men han har sett fin ut efteråt och det är
inget fel på formen. Allt kan hända över
den här distansen, bland de tre-fyra
främsta bör han kunna vara, säger Anton
Sverre i stallet.
WWTIDSRANKEN: 13,5: 1 Predator Icon, 6 Ni
Talar Bra Latin. 14,2: 10 Ipod. 14,3: 8 Encore Zon.
14,4: 4 Tequila Palema, 7 Picasso.

1 Part Nan Angelen, T. Jansson

11%

Robert Bergh uttalar sig om chanserna i
sin krönika på annan sida.

2 Beauty Run, D. Wäjersten

0%

3 Xlnt Conways Class, P. Ingves

1%

4 Staro Italy, T. Uhrberg

4%

5 Nose Gear, K. Haugstad

1%

6 Neutron Broline, P. Lennartsson

4%

7 Super Lux, R N Skoglund

1%

Möter för tufft motstånd.

– Kom aldrig till i loppet senast och var
ursäktad. Han är ingen snabbstartare utan
vi får hoppas hårt tempo och att han kan
ta några till slut, säger Peter Untersteiner.
– Han är stabil i voltstart men bara
medelsnabb ut. Formen är fortsatt bra och
även om det är tufft emot kan det vara ett
garderingsbud, säger Joel Uhrberg.
– Jag har varit lite besviken på honom,
men samtidigt har det varit lite strul i
loppen. Han känns ändå fin och ska ses
med platschans. Barfota fram, säger
Stefan Melander.

– Jag är nöjd med min häst men det är
svårt att sätta in honom i loppet. Jag
hoppas kunna nå ledningen. Det är möjligt
att de på tillägg är för tuffa, men jag vill
inte baissa chanserna för min häst helt
och hållet. Inga ändringar, säger Per.
Positiv senast. Ännu värre emot nu. Nja.
2 160:

8 Venkatesh, Ö. Kihlström

19%

9 Comte de Pommeau, P G Norman

14%

– Allt ser bra ut med honom efter det förra
loppet och han visade ju att formen sitter
där. Denna gång är ju förutsättningarna
lite annorlunda och vi får se hur det kan
lösa sig. Motståndet är tufft men det ska
det vara. Vi får hoppas på bra ryggar och
bra tempo, då kan Venkatesh avsluta bra,
säger Tommy Berghagen i stallet.

– Han gick jättebra senast. Han var lite
ofokuserad i första sväng, därav galoppen.
Han håller formen och jag vill gärna köra
honom bakifrån och det var därför jag gick
ut här även om han står lite hårt inne. Men
han vann åkandes senast och jag känner
mig inte helt slagen. Inga ändringar, säger
Peter G Norman.

10 Evasion Boko, K. Frick

0%

11 Tokio Hotel Hall, C J Jepson

4%

– Hon har verkligen toppform. Jag sätter
på ett norskt huvudlag nu när det är
voltstart och med en bra smygresa tror jag
att hon kan tjäna fina pengar, säger Kajsa.
– Hästen är ute i ett kanonlopp. Han får
svårt att vinna, tror Ulf Stenströmer.
2 180:

12 Traveling Man, U. Ohlsson

7%

13 Global Money, R. Bergh

15%

14 Quid Pro Quo, E. Adielsson

16%

– Han har lyft sig kolossalt i de senaste
starten och i lördags var det rejäl skjuss i
honom när han avgjorde. Två tillägg i ett
lopp med så bra hästar är jobbigt men jag
tror ända att Traveling Man kan vara med
och slåss om det, säger Daniel Redén.
Robert Bergh uttalar sig om chanserna i
sin krönika på annan sida.

– Känns riktigt bra och har nu fått några
lopp innanför västen. Voltstart kan bli lite
knivigt. Det är tuffa hästar emot men han
är en av dem som ska räknas tidigt.
Eventuellt kör vi barfota runt om denna
gång, säger Svante Båth.

15 Harry Haythrow, S. Söderkvist

3%

Fick aldrig chansen senast och har bättre
form än vad som går att utläsa av programraden. Platschans om det klaffar.
WWTIDSRANKEN: 12,3: 13 Global Money.
12,7: 12 Traveling Man. 12,8: 15 Harry Haythrow.
13,0: 8 Venkatesh. 13,2: 14 Quid Pro Quo.

