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Nytt system 
blir svindyrt 

Ørjan sitter sällan fast...
HHViHtrorHattHNelle Atticus JakeH

ärHsnabbareHänHPanoramicHfrånH
startHochHhinnerHtillHspets.HMenH
hanHärHnogHvassastHmedHettH
ryggloppHochHsläpperHtillHenHfelfriH
Abaz America?HNåväl,HÖrjanH
KihlströmHbrukarHinteHsittaHfastH
ochHhittarHlossHiHtid...

Bergh har Control i tät
HHSpetsstridenHstårHmellanHDigi-

tal ControlHochHBobbery.HMedH
invändigtHspårHsätterHviHenHslantH
påHattHDigitalHControlHkommerHtillH
spetsHochHvälHdärHbordeHhanHvaraH
hästenHattHslå.HMenHblirHdetHhögtH
tempoHkanHbådeHMontana CrownH
ochHLet it HappenHbliHnärgångna.

V75-1� 2 640 meter, volt V75-2� 2 140 meter, auto

Bengt�Adielsson: Det är svensk 
travsports riktigt stora huvudvärk
ATG skapar en speldag till.

Söndagarna får en ny kostym.
Siktet är inställt på de riktiga nördarna.

Förhandssnacket inför premiären låterHlock-
ande.HOchHjagHkommerHattHbänkaHmigHframförH
TV´nHpåHsöndag.

EnHextraHkryddaHförHmigHsomHgaloppnisse?H
MmM En Supertrio med femton hästar. 
MmM Där ATG slantar in 100 000 kronor i potten.

- - -
MenHinnanHdessHärHdetHV75HpåH”himmaplan”.H

MedHenHlitenHnäveHjackpottpengarHfrånHsöndagen.H
MmM I mina ögon är det en otroligt lurig omgång.

TioHmånadersHtävlingsuppehållHärHingetHplus.H
MenHDream With Me N.L.H(V75-7)HärHinteHenH
klassHbättreHänHmotståndarna.H

MmM Han är två klasser bättre. 
MmM Och Kolgjinis brukar inte fuska med träningen…

- - -
MötHvårenHiHSkåneHärHvälHattHtaHi.HMenHgästernaH

kanHräknaHmedHsex,HsjuHplusgraderHochHbaraH
någonHlitenHskvättHregn.HSåHdetHärH
bäddatHförHenHfinHtävlingsdag.

–HViHharHsiffranH2H300HåskådareH
attHslå.HOchHenHV75-omsättningH
påH74Hmiljoner,HsägerHsportchefenH
Mats Ahlkvist.

–HViHharHettHsamarbeteHmedH
RedhawksHdenHhärHgången.HDärHviH
harHmarknadsföringsaktiviteterH
påHderasHhemmamatchHiHkvällH(torsdag).H
OchHdeHsomHkommerHtillHtävlingarnaHiHenH
RedhawkströjaHfårHettHHarryHBoy-system.

Någon vinnare?
–HJagHtyckerHattHHank Von HålerydH

stårHpåHtur,HsägerHMats.
- - -

SupertrionHärHsuperintressant.HOchH
jagHkommerHattHläggaHnågraHtimmarHpåH
attHförsökaHbenaHutHdenHrebusen.H

FörstaHintrycket?HRex KalejsHmedH
alltidHpålitligeHPer-Anders Gråberg.

HetaHluringen?HAttila.HRejältHsänktH
iHviktHochHnuHmedHblinkers.

- - -
NyaHinnesporten?HSkällaHpåH

SkarplöthHochHgrabbarna.
JagHharHhaft.HOchHharHsynpunkter.H
PåHenHodugligHhemsida.H
PåHtriospelHiHallaHlopp.H

PåHettHdyrtH(alldelesHförHdyrt?)Hpositionerings-
system.HMedHmera,HmedHmera.

MenHnu?H
RåskällHfrånHallaHhåll.HSomHgränsarHtillHmobbning.H

MmM För allting är inte värdelöst. 
MmM Och faktum? Skarplöth försöker täta en båt 

som var på väg att sjunka.
KollapsenHiHlördags?H

MmM Ett problem som Skarplöth har ärvt. 
ATG´sHdatorsystemHskulleHvaritHutbyttHförH

många,HmångaHårHsedan.H
MenHstoraHkostnaderHharHgjortHattHdenHtidigareH

ledningenHskjutitHproblemetHframförHsig.
LägetHnu?HAttHgöraHnytt?HMinstHenHhalvHmiljard.
OchHettHparHårHinnanHsystemetHkanHsjösättas.
SägerHenHsomHkanHbranschenHtillHmig.

MmM Det är svensk travsports riktigt stora huvud-
värk.

- - -
NärHUp and Quick mangladeHBold EagleHöverH

sistaHlångsidan?HDåHvarHminHdegHpåHTimokoHredanH
hemma.HTroddeHjagHiHminHenfald.H

MmM Men Örnen är ett monster. 
MmM Som kommer att dominera den 

internationella scenen de när-
maste åren.

IHbackspegeln?HSkulleHjagHgivet-
visHgarderatHmigHmedHenHrakHkombH
påHBoldHEagleH–HTimoko.HSomH
betaladeHotroligtHgenerösaH7,90.

- - -
BacioH(V75-5)HharHbaraHenHsegerHsåH

härHlångt.HJagHtyckerHattHTarzanHbordeH
haHlektHfärdigtHmedHdetHhärHunderbartH
härstammadeHstoet.H

OchHsinglarHutanHattHensHfundera.
- - -

VemHsomHinteHfickHtillräckligHcreddH
förraHveckan?

MmM Krister Söderholm så klart. 
OmHÖrjan KihlströmHkörtHettHsåH

perfektHloppHsomHKristerHgjordeHbakomH
Myr Faksen?

MmM Då hade vi i media sjungit en lovsång 
utan slut.

- - -
VeckansHlås?HJagHtrorHattHJetsetH(V75-6)H

ärHöverlägsetHbäst.HMenHdetHkanHstrulaH
frånHåttondespåret.H

OchHiHsåHfallHblirHdetHCountrygirl ÅsH
frånHstartHtillHmål.

VINNAREN
 H1 Panoramic 

är inget spets-
bud men det är 
sällan som det 
INTE löser sig för 
Örjan Kihlström. 
Distansen är ett 
plus och hästen 
har ju gått bra 
hela vintern. 
Måste vara ett 
hett vinstbud 
som vi ser det och möjligheterna har inte 
blivit sämre efter strykningen av Eagle 
Shot.

UTMANAREN
 H11 Vivo Per Lei är i bra form och brukar 

göra sina bästa lopp hemma på Jägersro. 
Strular det för Panoramic blir han farlig.

VINNAREN
 H2 Digital 

Control vann för 
lärling på en bra 
tid senast och 
det tar vi som ett 
bra formkvitto. 
Kommer 
förmodligen att 
laddas för spets 
av Robert Bergh 
och det är vår 
vinnare i ett 
jämnt Klass 
I-försök.

UTMANAREN
 H1 Montana Crown kommer från  

V75-seger och har visat bra form i flera 
starter. Han slutar långt framme igen om 
det löser sig från innerspåret.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Panoramic, Ö. Kihlström 53%
– Han har varit kanonfin på slutet och är 
gynnad av den långa distansen. Han 
måste ses med chans och tävlar med 
öppet huvudlag, säger Stefan Melander.

2 Abaz America, A. Kolgjini 7%
– Han har varit ojämn. Senast var han 
dock mycket bra och vann lätt. Voltstart är 
ingen fördel men jag hoppas komma iväg 
bra och vill helst till ledningen. Lyckas vi 
med det ska han räknas, han har mött 
värre motstånd, säger Adrian Kolgjini.

3 Jupiter Rodney, P. Günther 0%
Fick ett bra lopp senast men var tämligen 
anonym till slut. Har nog inte den form 
som behövs för att segerstrida på V75.

4 Sander Esterel, K K Andersen 0%
– Kusken sa att han inte lydde senast, 
hästen var för pigg. Det är fortsatt bra 
efter och spåret tror jag att han ska greja, 
men vet inte om jag måste försöka byta 
huvudlag; öppna upp lite kanske. Han står 
sig bra i klassen annars, positionerna 
kommer att avgöra det här jämna loppet, 
säger Mats Öhman.

5 Com Åstad, K. Eriksson 0%
– Com Åstad är en trevlig och fin märr, 
men jag har svårt att se att hon ska vinna 
ett sånt här lopp. Hon brukar spurta bra 
till slut och jag hoppas på överpace, säger 
Lars I Nilsson.

6 Nelle Atticus Jake, S. Söderkvist 6%
– Han verkar fortsatt i bra form så det 
finns inget att klaga på. Han var pigg och 
glad i måndagens jobb. Han är travsäker 
och det går att ladda, men han är bäst på 
speed. Han ska ha chans om det klaffar 
och vi ändrar inget, säger Sören Norberg.

7 Eagle Shot, C. Eriksson –%
STRUKEN!

8 Tor Mento, T. Uhrberg 2%
– Han har gått sina vanliga standard-jobb 
fram till förra torsdagen då jag tog ut 
honom i ett provlopp och där kändes han 
fin. Jag är ganska säker på att han 
kommer att leverera en fin insats på 
lördag, men läget är minst sagt chansartat 
och det måste klaffa. Inga ändringar, säger 
Ola Karlsson.

9 Elmer Gold, A. Eklundh 0%
– Han gick bra när jag vann med honom i 
Kalmar. Han avslutade starkt då men det 
är ju värre i V75 och det kan bli svårt för 
honom att runda alla kanske. Men som det 
kändes senast har hästen fin form, 
påpekar Peter Ingves som körde senast.

10 Mr Arkansas Rose, P. Ingves 4%
– Har gått riktigt bra i de här loppen jag 
har kört på slutet och det känns som om 
han är på gång. Distansen passar fint men 
det var ju synd på läget. Han ska ha fina 
lopp för att komma till sin rätt och vi får 
smyga. Det kan bli svårt att vinna men han 
är vass med rätt lopp, menar Peter Ingves.

11 Vivo Per Lei, J. Takter 11%
– Han gjorde ett bra lopp på en knepig 
bana senast. Han har stabiliserat sig och är 
mer pålitlig än tidigare. Jag tycker att han 
är bäst när han är med i främre träffen, 
men Vivo Per Lei vann bakifrån för ett par 
starter sedan. Det krävs högt tempo för att 
han ska komma in i matchen. Vi siktar på 
att ta bort brodden och återgå till den 
vanliga balansen, säger Lars I Nilsson.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Montana Crown, A. Eklundh 6%
– Var jag väldigt nöjd med i Axevalla. Trots 
att han fick gå två svängar i tredjespår 
blev det seger. Om det varit för tre 
månader sedan hade det blivit galopp. Han 
har fått bättre självförtroende. Jag 
provade att rycka tussarna på honom 
i veckans jobb och det fungerade bra. Det 
blir premiär för rycktussar på lördag och 
jag är nöjd med spåret, säger André.

2 Digital Control, R. Bergh 35%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
i sin krönika på annan sida.

3 Hank Von Håleryd, J. Untersteiner 12%
– Vi hade ändrat lite till senast, vi körde 
med vanlig sulky och så körde vi med fast 
huva för att han skulle sköta sig. Men han 
hade bara 82 i puls efter och han sprang 
mest och sov, så han var inte trött. Känns 
fin i jobben annars och nu blir det bike 
igen, och så provar vi en ryckhuva – hop-
pas att han blir lagom taggad. Ska räknas 
felfri, en outsider, säger Patrik Karlsson.

4 Bobbery, Ö. Kihlström 17%
– Bobbery var tunt jobbad inför förra 
starten och ska gå framåt med det loppet. 
Han är snabb ut men det är väl Berghs 
häst också så det finns risk för dödens. 
Jag tycker annars att det var ett klenare 
rikstotolopp än vanligt och garderar man 
så ska man ha med min häst. Det blir 
jänkarvagn och ett norskt huvudlag igen, 
säger Daniel Schützer.

5 Neptunus Face, A. Kolgjini 1%
– Känns väl minst het av våra tre hästar 
på kupongen. Jag kör en bit för att komma 
ner på innerspår och är nöjd om han skulle 
sluta trea eller fyra, säger Adrian Kolgjini.

6 Sugarboy Petoj, S. Persson 0%
– Hästen gick riktigt bra på Axevalla och 
har nog aldrig varit bättre. Nu är det ett 
varv kortare men han går över alla 
distanser. Inga ändringar, säger Stefan.

7 Let it Happen, J. Lövgren 7%
Fick ett vettigt lopp senast men visade 
inget extra när han fick chansen. Var 
bättre näst senast och står perfekt inne 
i klassen på pengarna. Ska inte glömmas.

8 Unity Knick, C. Eriksson 1%
– Han har fått en liten tävlingspaus men 
gick ett jobb inne på banan i tisdags efter 
19/1 600 meter och det var allt väl. Från 
det här läget kommer det att bli till att 
backa och sedan är planen ett snällt lopp, 
men om det stämmer duger han ju gott. 
Inga ändringar, säger Christoffer Eriksson.

9 B.O.Ris, P Berg Thomsen 0%
– Det har gått troll i det hela när vi provat 
på V75 men jag tycker att han ska duga 
i klassen och läget är jag nöjd med. Loppet 
senast är bara att glömma då banan inte 
alls passade honom. Han känns jättefin 
i träningen och vore gynnad av överpace, 
säger Per Berg Thomsen.

10 Usain Colt, J. Takter 2%
– Vek ner sig från dödens senast och har 
inte visat någon gnistrande form. Han har 
tävlat sämre med skor än vad jag trodde 
från början och kusken får smyga med och 
ta vad som bjuds, säger Ola Samuelsson.

11 Cash Lane, P. Untersteiner 11%
– Han har nyttig form och vann från spets 
senast. Från spår elva blir det jobbigt. Det 
blir jänkarvagn igen, säger Peter.

12 The True F., S. Söderkvist 2%
– Hästen har absolut toppform för dagen 
och det är en häst som klarar av att gå två 
speeder i loppen. Läget är förstås trist 
men jag känner mig ändå inte helt slagen 
med honom, säger Helena Burman.

RANKNING
   1 Panoramic
 11 Vivo Per Lei
  6 Nelle Atticus Jake
  2 Abaz America
10 Mr Arkansas Rose
  8 Tor Mento
  4 Sander Esterel
  9 Elmer Gold
   5 Com Åstad
  3 Jupiter Rodney

RANKNING
   2 Digital Control
  1 Montana Crown
   7 Let it Happen
  3 Hank Von Håleryd
11 Cash Lane
  4 Bobbery
  8 Unity Knick
10 Usain Colt
12 The True F.
  6 Sugarboy Petoj
  5 Neptunus Face
  9 B.O.Ris

 WTIDSRANKEN: 15,0: 1 Panoramic.  
15,3: 6 Nelle Atticus Jake. 15,4: 2 Abaz America, 
10 Mr Arkansas Rose. 15,6: 5 Com Åstad.

 WTIDSRANKEN: 14,2: 8 Unity Knick. 14,6: 
3  Hank von Håleryd. 14,7: 11 Cash Lane. 14,8: 
10 Usain Colt. 14,9: 1 Montana Crown, 2 Digital Control.

SENASTE�NYTT�INFØR�V75�P˚�WEBBEN�&�MOBILEN
 WFØLJ�TÆVLINGARNA�LOPP�FØR�LOPP�4�LÆS�RICKARD�HANSSONS�TRAVBLOGG�4�EXPRESSEN.SE/TRAV

V75�P˚�JÆGERSRO
•�TIPS�&�ANALYS�MED�FREDRIK�EDHOLM,�BENGT�ADIELSSON�&�ESKIL�HELLBERG

LILLA SYSTEMET 200 rader/100 kr
V75-1: 1 Panoramic ....................... (11, 6)
V75-2: 1, 2, 3, 7, 11 ..........................(4, 8)
V75-3: 6, 11 ..................................... (1, 8)
V75-4: 2 Ellix Rhyme ........................(6, 9)
V75-5: 2, 6 ......................................... (7, 3)
V75-6: 1, 4, 6, 8, 9 ........................... (3, 2)
V75-7: 3, 4 .........................................(5, 9)

STORA SYSTEMET 2 160 rader/1 080 kr
V75-1: 1 Panoramic ....................... (11, 6)
V75-2: 1, 2, 3, 4, 7, 11................... (8, 10)
V75-3: 1, 6, 11 ............................... (8, 12)
V75-4: 2 Ellix Rhyme ........................(6, 9)
V75-5: 2, 6 ......................................... (7, 3)
V75-6: 1, 4, 6, 8, 9 ........................... (3, 2)
V75-7: alla tolv hästar ...................... (3, 4)

CHANSSYSTEMET 972 rader/486 kronor
V75-1: 1, 2, 6, 8, 10, 11 ..................(4, 9)
V75-2: 2 Digital Control ................... (1, 7)
V75-3: 6 Edward Ale ......................(11, 1)
V75-4: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14 .(1, 11)
V75-5: 2, 6, 7 ................................... (3, 4)
V75-6: 1, 6, 9 ....................................(4, 8)
V75-7: 3, 4 .........................................(5, 9)

TUSENLAPPEN�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 4 Dream With Me N.L., 
100 kronor vinnare, Jägersro lopp 11 (V75-7).

 WFØRE�VECKANS�SPEL: 421 kr.
 WUPPDRAG: Sören Englund har förvaltat en 

tusenlapp sedan den 18 oktober 1997.
 HPonce de Leon galopperade i ledningen i sista 

kurvan. D1g står det i resultatlistan. Camilo Boko 
var en chansning som aldrig var med i loppet. Stor 
startgalopp. Lätt att få dystra tankar...

 H421 kronor på kontot. Spela aldrig mera än en 
femtedel av spelkapitalet säger regeln. Min 
strategi närmaste veckorna blir fyra hundrakro-
nors om inget positivt händer. Kan bara hoppas.

 HPå lördag tycker jag Dream With Me N.L. har 
en passande uppgift. Han har levererat direkt 
efter vila tidigare. Han gjorde dessutom alla  
toppinsatser förra säsongen med skorn på 
fötterna.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Har levererat direkt efter vila förut...

LYSSNA P˚  
V75-PODDEN  
”SYSTEMET”

/trav

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 6 februari
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�JÆGERSRO
Banbredd, 1640: 23,0 m. 2140: 23,0 m.
Upplopp: 190 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Ja.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se
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