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Inte spets – seger ändå?
HHOmHStar Advisor JoliHkommerH

förbiHEmmett BrownHfrånHstartH
trorHviHinteHattHkuskenHharHenH
tankeHpåHattHsläppaHifrånHsigH
kommandotHfrivilligt.HMenHdetHkanH
bliHenHtuff HöppningHochHNadal 
BrolineHskaHkunnaHvinnaHettH
sådantHhärHloppHfrånHallaHlägen.

Bergh har laddat vapen
 HTudor Kronos harHöppnatHbraHiH

voltstartHförutHochHblandHnågraH
starttrögaHkännsHdetHsomHattHhanH
skaHhaHbraHchansHattHkommaHtillH
spetsHiHdetHhärHloppet.HHästenHärH
obesegradHiHårHochHförlängerHdenH
sviten?HAlbirHärHenHfinHtreåringH
somHkanskeHkanHutmana.

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

Bengt�Adielsson: Jag får räkna 
med hånfulla tillmälen om han vinner 
Som vanligt i Kalmar.

V75 är en fascinerande rebus.
Lösningen kommer att bli välbetald.

ATG´s satsning på turspelH(HarryHBoy,HdeHvirtuellaH
pållarnaHochHBoost)HärHiHminaHögonHrenHuppgivenhet.

ManHharHenHlysandeHprodukt.H
MedHhästar,HtränareHochHkuskarHiHvärldsklass.H
OchHdetHnaturligaHhadeHvaritHattHförsökaHföraHinH

flerHmänniskorHiHdenHvärlden.
FörHdenHsomHenHgångHblivitHintresserad?H

MmM Hen har ett intresse och en underhållning 
som aldrig släpper greppet. 

MmM Och har nästan varje dag något att se fram 
emot.
GulddivisionenHpåHsöndagHärHettHfintHexempel.H

ÄrHtioårigeHHarry HaythrowHtillbakaHiHsinHväl-
maktsHdagar?H

VarHstårHMagic Tonight?HFickHhanHknäckenH
iHUSAHiHfjol.HEllerHärHdetHtillfälligheterHsomHhållitH
honomHbortaHfrånHrampljuset?

VarHhamnarHTycoon Conway HallHfrånHsittH
åttondespår?H

HarHB.B.S.SugarlightsHstjärnaH
slutatHattHlysa.H

Royal Fighter?HVarHhanHursäk-
tadHiHÖstersund?HEllerHkanHhanH
kommaHtillbakaHsomHenHhästHförH
elitenH…

- - -
JagHstudsadeHnärHjagHhördeH

Daniel RedénHiHenHintervjuHdirektHefterH
Propulsions segerlopp.

–HHanHvarHinteHbraHiHuppvärmningen.HSåH
jagHfickHfickHmasseraHhonom,HsaHDaniel.

MmM Och jag som trodde att den gamla 
idiotregeln fanns kvar. 

MmM Och att det var 96 timmars karens 
för massage av tävlingshästar …

- - -
Tudor KronosH(V75-2)HvarHdenHsomH

hoppadeHutHurHstartlistanHiHsöndagsH
kväll.HHanHärHobesegradHiHfyraHstarterH
medHRobert BerghHiHsulkyn.H

OchHdetHhanHvisadeHvidHsegernHsenastH
påHJägersro?H

DetHbordeHräckaHochHbliHöverH…
- - -

InvigningenHavHBroHParkHblevHenHsuccé.H
JagHharHhaftH–HochHharH–HsynpunkterHpåH
galoppnissarnasHverksamhet.H

MenHsnackHochHsynpunkterHärHlättköptHgods.H
HandlingHärHnågontingHheltHannat.HOchHmycketH

svårare.
GaloppensHavgåendeHordförandeHHans HanssonH

harHvisatHhandlingskraft.HOchHmedHBroHParkHbyggtH
sigHettHäreminne.

FestkostymenHiHsöndagsHvarHoklanderlig.H
MenHdetHharHiHvissHmånHgåttHutHöverHvardagenH

ochHloppenHpåHgrusHiHonsdagsHvarHingenHhöjdare.H
PåHenHtightHbanaHdärHledningenHverkadeHvaraHenH

alltförHavgörandeHfaktor.
- - -

TidigareHfannsHenHregelHomHenHstartHiHnärtidH
innanHmanHfickHgåHutHiHV75.H

AttHdetHvarHidiotisktHattHplockaHbortHdenHregelnH
framgickHmedHönskvärdHtydlighetHnärHReady for 
MoreHfloppadeHförraHveckan.HIHsinHförstaHstartHpåH
tioHmånader.

MmM Nää, ta tillbaka den gamla regeln. 
MmM Och då gärna med en start inom fyra veckor 

för att få lov att vara med i V75.
- - -

Edge BokoH(V75-5)?HHanHskaH
nogHvaraHfavorit.H

MenH53%?H
EfterHenHhalvblekHcomeback.H

OchHenHomotiveradHgaloppHsenast.H
Nää,HjagHpassar.H
OchHfårHgivetvisHräknaHmedH

hånfullaHtillmälenHiHmailboxenH
närHhanHvinnerHmedHhalvaHupp-

loppet.
- - -

SinnetHrannHpåHtoppjockyenHWilliam 
BuickH(150HmiljonerHinridetHunderHdeH
femHsenasteHåren)HnärHhanHfickH15HdagarH
avstängningHefterHettHloppHiHFrankrike.H
OchHiHmindreHvälHvaldaHordalagHtaladeH
hanHomHförHdomarnaHvadHhanHtyckte.

MmM Men i Frankrike är det inte de aktiva 
som har sista ordet. 

MmM Så Buick fick 15 dagar till för sitt 
obehärskade uppträdande.

- - -
HjärtatHbrukarHvarHenHmycketHsämreH

rådgivareHänHhjärnan.H
MenHdetHkanHinteHhjälpasH–HjagHkännerH

förHPajas FaceH(V75-4).H
OchHhanHblirHnogHmittHsingelstreckH

iHenHannarsHsvårlöstHupplagaHavHKalmar-
sundsstayern.

VINNAREN
 H5 Nadal 

Broline har varit 
struken efter 
förra starten 
men enligt 
tränaren var det 
inget allvarligt 
och han brukar 
dessutom ha 
hästarna bra i 
ordning. Nadal 
Broline är en 
häst utöver det vanliga och löper han upp 
till sitt bästa är han svår att besegra.

UTMANAREN
 H7 Takethem vann finalerna under 

Elitloppshelgen och är en riktigt kapabel 
häst. Kommer han ner i ett bra läge är han 
det största hotet för Nadal Broline.

VINNAREN
 H1 Tudor 

Kronos har 
vunnit alla sina 
fyra felfria lopp i 
år och verkar 
bara riktigt bra 
för klassen. Han 
kan öppna 
skapligt och det 
är inte omöjligt 
att han håller 
upp spets. 
Svårslagen då.

UTMANAREN
 H4 Albir travade 

en 1.13-tid över 
medeldistans i sin andra start i livet och 
verkar vara en spännande treåring. Ska 
med om man garderar.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Emmett Brown, E. Adielsson 8%
– Han blev sliten efter några bra insatser i 
vintras och fick en paus. Emmett Brown 
har tränat på fint och har ett passande 
innerspår men jag tycker att det här ser ut 
som en tuff uppgift och han får köra lite på 
chans den här gången, säger Stig H 
Johansson.

2 Star Advisor Joli, K. Eriksson 16%
– Han gick riktigt bra bakifrån senast och 
det var ett bra formbesked. Nu har han 
fått ett passande läge och det är klart att 
kusken kommer att prova för ledningen då 
han trivs väldigt bra där. Jag tycker att 
han ska räknas och det blir samma balans 
och utrustning som senast, säger Sofia 
Aronsson.

3 Coco de Vie, P. Lennartsson 2%
– Coco de Vie gör fina lopp hela tiden och 
hon kommer att gå bra igen. Men det här 
blev ju ett ruskigt bra lopp. Barfota fram 
och troligen ett helstängt huvudlag, säger 
Stefan Melander.

4 Dacke Håleryd, J. Takter 0%
– Dacke Håleryd vi haft i ett par månader. 
Han galopperade i de två första starterna 
för mig, men han fungerade fint som fyra i 
ett breddlopp senast. Nu är det värre emot 
och jag hoppas att han kan ta en slant, 
säger Peter Untersteiner.

5 Nadal Broline, U. Ohlsson 46%
– Jag tog bort honom från ett lopp 
nyligen men det var en bagatell och 
Nadal Broline har tränat kontinuerligt. 
Han känns fin och fick ett bra spår så jag 
tror på min häst även om jag har stor 
respekt för Takethem, säger Reijo 
Liljendahl.

6 Alkalizer Am, J. Untersteiner 3%
– Jag var mycket nöjd med honom senast, 
han gick så fort han kunde under slutvar-
vet efter 1.09,5. Han var inte trött men 
kunde inte springa fortare. Han känns bra 
i jobben men läget blev ju sådär och det är 
hårt emot ska man veta. Han är aldrig 
borta den här tycker jag. Vi kör med 
samma balans som på slutet, säger 
Marcus Lindgren.

7 Takethem, T. Uhrberg 18%
– Spår sju bakom bilen är aldrig roligt men 
Takethem tål att göra rätt mycket själv i 
loppen. Jag tror på en bra insats och det 
är en stor fördel om han får lite hjälp med 
hårt tempo, ännu så länge tycker jag att 
styrka är ett av hans främsta vapen. Han 
kommer att tävla barfota runt om som han 
gjort på slutet, säger Steen Juul.

8 October Kronos, P. Untersteiner 1%
– Han var riktigt fin vid segern och travade 
bättre än någonsin senast och jag kör ut 
med bra vibbar till det här loppet. Han är 
inte så startsnabb som många vill ha 
honom till. Jag kommer troligen att ta det 
lugnt och spara på krafterna till slut 
istället. Det blir inga ändringar, meddelar 
Peter Untersteiner.

9 Even’s First Boy, F. Jensen 2%
– Han har ännu inte vunnit något lopp i år 
och han möter ett par riktigt bra hästar 
den här gången. Jag är dock nöjd med 
läget och ett litet fält känns som en fördel. 
Jag tror att vi kan vara trea-fyra med en 
vettig resa, att vinna blir nog svårt, säger 
Flemming Jensen.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Tudor Kronos, R. Bergh 67%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
i sin krönika på annan sida.

2 Don Crowe, T. Uhrberg 2%
– Han kan bättre än vad han visade senast 
och nu blir det barfota igen vilket är ett 
klart plus. Vi ska testa ett norskt huvudlag 
vilket han inte gått med förut. Jag är nöjd 
med en bra slant, säger Ola Karlsson.

3 Tiger Woodland, K. Eriksson 2%
Fick inte chansen senast. Ett skrällbud.

4 Albir, P. Nordström 3%
– Han var bättre än resultat senast och 
avslutade mycket stark i ett lopp som gick 
sakta första varvet. Albir är en fin häst 
som nu får känna på 2 640 meter efter-
som vi tror att det är en häst för Kriteriet i 
höst. Han är klok och jag tror inte att 
fjärdespåret blir något problem. Det blir 
skor den här gången, säger Per.

5 Global Skipper, J. Moberg 0%
– Formen är bra men han kan inte öppna 
snabbt från det här spåret och det gör att 
man får ligga lite lågt. Barfota runt om är 
tanken, säger Jonas.

6 Flynn Rider, S. Persson 0%
Bara en seger hittills och bra den gången. 
En platsrysare om det klaffar lite.
2 660:

7 Spirit Laser, J. Hansen 2%
– Har tidigare varit osäker med volt och 
läget är lurigt. Jag ligger lite lågt även om 
formen är bra, säger Helena Egertoft.

8 Temple of Dreams, J. Tillman 7%
– Hästen har varit mycket positiv i de två 
senaste starterna, speciellt senast tycker 
jag att han var riktigt bra. Han är förstån-
dig och jag tror att han kommer att klara 
av voltstart bra, men hur snabbt han kan 
öppna låter jag vara osagt. Han är stark 
och jag har vissa förhoppningar på honom 
här, säger Per K Eriksson.

9 Dominator D.T., O A Lindqvist 1%
– Det är väldigt bra form på honom och 
distansen ser jag som ett plus. Han har 
inga problem med voltstart och är ganska 
rapp iväg. Det är bra att han får ett lopp i 
ryggar den här gången och jag är inte 
främmande för att han kan slåss om 
segern. Barfota fram igen, säger Rikard 
Lindh.

10 Raven Chat, T. Zackrisson 0%
Visat klart bra form. Ett av flera skrälbud.

11 Gold Twister, G. Jansson 0%
– Han är travsäker och borde kunna ta sig 
iväg på ett hyggligt sätt. Han var fin senast 
och jag tror inte att han gör bort sig på 
V75 heller, men för att han ska vinna här 
krävs det mycket tur, säger Göran.

12 Swimming Pool, T. Wallin 2%
– Han gjorde ett jättefint lopp senast när 
han var en halv decimeter från andraplat-
sen. Swimming Pool har haft lite strul på 
vägen men det känns som om det finns 
utveckling i honom. Han är stark och 
klarar distansen och går eventúellt barfota 
fram men det tar jag ställning till senare i 
veckan, säger Ulrika Wällstedt.

13 Lobster’s Sam, J M Dagsvold 0%
Bra spurt senast men tuffare emot nu. Nej.

14 Reo, T. Blomqvist 0%
Bra insats efter vila senast. Ändå tufft nu.

15 Token Bi, U. Ohlsson 6%
– Är inte så tokig i grunden men han var 
ofräsch och svag i de senaste starterna. 
Nu tränar Token Bi bra igen. Han klarar 
distansen och är gynnad av det långa 
upploppet men läget drar ner förhoppning-
arna, säger Reijo Liljendahl.

RANKNING
  5 Nadal Broline
  7 Takethem
  2 Star Advisor Joli
  1 Emmett Brown
  6 Alkalizer Am
  3 Coco de Vie
  8 October Kronos
  9 Even’s First Boy
  4 Dacke Håleryd

RANKNING
  1 Tudor Kronos
  4 Albir
  8 Temple of Dreams
  3 Tiger Woodland
  6 Flynn Rider
12 Swimming Pool
15 Token Bi
10 Raven Chat
  7 Spirit Laser
  5 Global Skipper
  2 Don Crowe
  9 Dominator D.T.
11 Gold Twister
13 Lobster’s Sam
14 Reo

 WTIDSRANKEN: 11,9: 6 Alkalizer Am. 12,1: 
7 Takethem. 12,4: 9 Even’s First Boy. 12,5: 3 Coco 
de Vie. 12,6: 2 Star Advisor Joli.

 WTIDSRANKEN: 14,5: 8 Temple of Dreams. 
14,9: 7 Spirit Laser. 15,3: 10 Raven Chat. 15,4: 15 
Token Bi. 15,5: 1 Tudor Kronos, 12 Swimming Pool.

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

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

LILLA SYSTEMET 216 rader/108 kr
V75-1: 2, 5, 7 ................................... (1, 6)
V75-2: 1 Tudor Kronos .....................(4, 8)
V75-3: 2, 3, 8 ....................................(7, 1)
V75-4: 3, 10 ...................................(1, 14)
V75-5: 3, 5, 10 ................................. (4, 7)
V75-6: 2, 5, 9, 10 ............................. (4, 1)
V75-7: 1 Furious Francis ............... (2, 10)

STORA SYSTEMET 1 944 rader/972 kr
V75-1: 2, 5, 7 ................................... (1, 6)
V75-2: 1 Tudor Kronos .....................(4, 8)
V75-3: 1, 2, 3, 7, 8, 12................... (4, 11)
V75-4: 1, 3, 10, 12, 14, 15 ..............(8, 6)
V75-5: 3, 5, 10 ................................. (4, 7)
V75-6: 1, 2, 4, 5, 9, 10 ..................(12, 7)
V75-7: 1 Furious Francis ............... (2, 10)

CHANSSYSTEMET 900 rader/450 kr
V75-1: 5 Nadal Broline ..................... (7, 2)
V75-2: 1, 4, 8 ................................... (3, 6)
V75-3: 1, 2, 3, 7, 8, 12................... (4, 11)
V75-4: 3, 10 ...................................(1, 14)
V75-5: 3 Edge Boko ....................... (5, 10)
V75-6: 2, 4, 5, 9, 10 ...................... (1, 12)
V75-7: 1, 2, 5, 10, 12 ...................... (3, 9)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 7 Takethem, 200 kronor 
vinnare, Kalmar lopp 5 (V75-1).

 WUPPDRAG: Sören Englund höll en tusenlapp 
levande i Expressen genom spel i varje  
V75–omgång mellan den 18 oktober 1997 och 
28 februari 2016. Inte mindre än 1 025 spel ur 
en tusenlapp är ett svårslaget världsrekord som 
ger Sören hederstiteln permanent spelrekare.

 HTangen Haap var rätt favorit uppe i Boden. 

Björn Karlsson kunde göra segergest redan 100 
kvar och konstatera att han var ensam på plan.

 HNu till Midsommartravet i Kalmar. Takethem 
gör det bra varje gång han dyker upp i Sverige. 
Hittills fem segrar och fyra andrapris på elva 
starter. Thomas Uhrberg kör honom för andra 
gången (åtta i ett 3-åringslopp på Åby 2013). 
Takethem sänkte Sir Ratzeputz från dödens 
sist. Kanoninsats då och samma att vänta nu.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Jag tror på en ny kanoninsats från draget

LYSSNA P˚  
V75-PODDEN  
”SYSTEMET”

/trav

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Söndag 26 juni
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�KALMAR
Banbredd, 1640: 26,0 m. 2140: 25,5 m.
Upplopp: 207 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Nej.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se
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