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En hel flock 
stjärnämnen 

Hon krossar allt igen!
HH1HHelgaHPalemaHska ha vettig 

chans att hålla upp sitt spår. 3H
EveningHPrayer verkar också 
snabb i benen. 14HSomeHSummitH
kommer inte sitta i kön och fisa 
om det går långsamt, utan tål 
dödens. Bra chans att krossa allt 
och det är så klart ett spikförslag.

Stark duo i A-gruppen...
 HÖppen spetsstrid men 4HMou-

ronHRouge kan lägga iväg rätt bra 
och går nu med optimal balans. 
Även 5HMinnestadsHDuabi, 6H
IslandHLife och 7HOsvarHRhodeH
kan vara med och hugga. 11H
Pardon väntar till 800 kvar och 
sedan kan det bara smälla till.

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

Bengt�Adielsson: Veckans godbit 
är tveklöst loppet för lägsta klassen
ATG tänker fel.

Vi vill inte ha jackpot.
Vi vill ha svåra omgångar.

Jackpot någon enstaka gång är en härlig krydda. 
Men för mycket krydda? Hela anrättningen blir 
osmaklig.

MmM Den här veckan? 
Tre jättefavoriter. Som alla ligger på kupongen. 

Och om SomeHSummit, CallHmeHKeeper och 
NadalHBroline gör sin plikt?

MmM Ny jackpot. Vilket säkert är tanken. Annars 
hade det öppna lördagsloppet legat inom V75-
ramen.
Normalt hade jag stått över omgången. 
Men en massa jackpot-miljoner från förra 

veckan lockar.
- - -

Det var en njutning att se ReadlyHExpress i 
Eskilstuna i onsdags. 

MmM Nytt svenskt rekord med 1.12,1/2 640a med 
ett sistavarv runt 1.09 i en bedövande uppvisning 
av sonen till Ready Cash.
Lite extra njöt säkert ägarna 

till de sextio ston som är dräktiga 
med den fantastiske fyraåringen.

Readly Express kostar 50 000 
kronor vid levande föl – ett pris 
som säkert kommer att raka i 
höjden om han fortsätter att 
leverera som i onsdags.

- - -
Veckans godbit är tveklöst loppet för 

lägsta klassen. Med en hel flock stjärn-
ämnen. 

Men jag kommer att chansa med ett 
singelstreck. 

För MinnestadsHDubai. 
MmM Dels för att jag gillar avkommor 

efter Ready Cash.
Men framför allt för att MattiasH

DjuseHbörjar bli varm i kläderna. 
Efter ett försiktigt första halvår (15 

vinster på 133 starter för stallet) har 
juli varit en lysande månad. 

MmM Med 5 vinster på 19 starter.
Och när mycket försiktige Djuse 

pratar om ett eventuellt kval till 
Derbyt.  Ja, då stärks min tro på 
ekipaget.

- - -

Vem som är sårbar av de tre storfavoriterna? 
VeijoHHeiskanen är helnöjd med hur SomeHSum-
mit känns efter första starten på tio månader.

MmM Men topphästar som gör comeback efter 
långt uppehåll? 
Ofta bra första gången.  Men eftersom de är 

topphästar ger de allt. Och risken för bakslag 
finns alltid där. Jag tror att NancyHAmerica är på 
väg tillbaka till vad hon en gång lovande. 

MmM Så det blir det två streck på min kupong.
- - -

Vart tar pengarna vägen? 
Det frågar sig travets folk. Men de aktiva i 

galoppen har minst lika stor anledning att ställa 
frågan.

MmM 2014 fick galoppen i runda slängar 150 
miljoner av ATG. Prispengar? Runt 60 miljoner. 
Men vart tog resten vägen?
	 	 - - -  
Åbergs på tisdag. YourHHighness hade otur och 

drog ett åttonde bakom bilen.  Så vadslagningen 
är redan igång. 

MmM Kommer, kommer ej . . . . . . 
Och allt som allt. 

En halvblek upplaga av den 
här sommarklassikern.              

                     - - -
Blek är däremot inte LutfiH

Kolgjinis aktion på måndag. 
Som travvän blir man lätt 

tårögd av att bläddra i katalogen 
med de blåblodiga ettåringarna. 

- - -
Stochampionatet? 
MmM Allt, precis allt kretsar kring Pasithea 

Face. 
Och visst. Det ser upplagt ut efter ett 

sanslöst imponerande kval.
Men gammal kärlek rostar inte. 
Jag har överseende med att PrincessH

Face var svag/usel (stryk det som ej 
önskas) i sitt försök. För hon vet när 
det är allvar. Så på söndag stänger jag 
av analyshjärnan. Och spelar med 
hjärtat. På PrincessHFace och Johnny 
Takter.
MmM Mitt stora drag i morgon? Heartbrea-

ker V.S. Ja, ja, jag vet. Han blir över från 
början. 

Men om pappa Goop hittar ut? Då blir 
det åka av . . .

VINNAREN
 H14 Some 

Summit är 
obesegrad i sex 
starter för Veijo 
Heiskanen. Hon 
imponerade stort 
i årsdebuten och 
krossar troligen 
motståndet. Vi 
väljer att spika.

UTMANAREN
 H5 Nancy 

America började 
strålande men 
fick ett stopp 
efter kvalet till Stoderbyt. Nu är hon 
tillbaka och är kanske den som kan ge 
Some Summit en match. Givet bud om 
man väljer att gardera.

VINNAREN
 H5 Minnestads 

Dubai impone-
rade stort när 
han vann 
lördagsloppet i 
Eskilstuna 
nyligen. Fyraår-
ingen är ännu 
orutinerad men 
ser ut att 
innehålla en hel 
del. Man kommer 
att köra utan 
skor på nytt

UTMANAREN
 H11 Pardon har vunnit i åtta starter av 

nio den här säsongen. Vid förlusten var 
inte blodbilden den bästa men detta till 
trots kom han hem på 1.13,0/2 140a...

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Helga Palema, E. Adielsson 3%
Snabb ut och bra läge, platsbud.

2 Safra L.B., J. Takter 1%
– Safra L.B. blev det trångt för en bit efter 
start senast med galopp som följd. Nu är 
det tufft emot och kan hon få med sig en 
bra peng är jag nöjd, inga ändringar, säger 
Bo Westergård.

3 Evening Prayer, B. Goop 5%
– Evening Prayer vann på ett bra sätt 
senast och har jobbat på som vanligt efter 
det. Att slå Some Summit känns inte 
rimligt, men kan hon vara närmast bakom 
vore det bra, säger Anton Sverre.

4 Ahsoka, N. Westerholm 1%
– Hon var klart bra senast och hon vann 
lätt, jag var väldigt nöjd den dagen. Hon är 
ännu bättre efter loppet, faktiskt. Some 
Summit är tuff men min var rejäl senast 
och de på start matchar hon. Så det är ett 
platsbud. Vi kör som senast vad gäller 
balans, säger Nicklas Westerholm.

5 Nancy America, F. Jensen 6%
– Gick ut i Stoderbyt med bara sex lopp 
bakom sig förra året och det blev för hårt 
för henne. Nu är Nancy America på väg 
tillbaka och hon gick bra senast. Hon är 
inte ostabil men det blir inte någon snabb 
start från femtespåret. Hon klarar nog 
hästarna på samma start men jag har 
svårt att bedöma hennes chans mot de på 
tillägg, säger Flemming Jensen.

6 Above All, C. J. Jepson 0%
Räcker inte till här.

7 Olivia Trot, J. Untersteiner 3%
– Olivia Trot var bra senast, men det blev 
lite för tufft. Hon fick passande läge igen 
och är en av kandidaterna bakom Veijos 
häst Some Summit. Det blir vanlig vagn nu, 
säger Johan Untersteiner.

8 Baharat, T. Jansson 0%
Tveksam form, nej.

9 Navaj Brodda, H. R Strömberg 0%
– Fick äntligen vinna lopp senast och det 
var hon ju värd efter flera fina insatser. 
Hon har visat fin form och det är fortsatt 
bra som det känns. Hästarna på start kan 
vi matcha men Some Summit slår väl ingen 
här? Vi kommer inte att ändra något, säger 
Hans R Strömberg.

10 Oh Goodness, U. Ohlsson 1%
– Hon har fått en liten träningspaus och 
hon har känts fin inför detta. Some 
Summit är ju med och den slår väl ingen 
om den tävlar på topp? Jag tror i alla fall 
på en bra insats och nu blir det vanlig 
vagn, säger Reijo Liljendahl.
2 160 m:

11 Evin Boko, J. Kontio 1%
– Känns fin för dagen och med lite klaff 
kan vi dyka upp bland de tre, fyra främsta, 
tror körande Jorma Kontio.

12 Cantabs Fortune, Ö. Kihlström 2%
– Hon gick mycket bra i skymundan 
senast när hon avslutade vasst efter en 
sen lucka. Får Cantabs Fortune sitt lopp 
på rulle fäller hon många över Axevallas 
långa upplopp. Inga ändringar, meddelar 
Daniel Redén.

13 Olympia Gold, P. Linderoth 1%
Fin senast! Med där framme.

14 Some Summit, V. Heiskanen 77%
– Överraskade mig positivt senast och 
det är ju en helt underbar travare. Some 
Summit känns bättre ändå i jobben efter 
den starten och kommer att göra ett bra 
lopp igen, hon tog det senaste finfint. 
Jag har inte bestämt mig helt för 
fortsättningen, säger Veijo Heiskanen.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Hush Teemer, R. Svanstedt 1%
Under utveckling, väl hårt emot?

2 Pirate Broline, E. Svensson 1%
Kanske lättas i balansen, tufft ändå?

3 Mellby Drake, Ö. Kihlström 10%
Uttalar sig Robert Bergh om in sin krönika 
på annat ställe.

4 Mouron Rouge, B. Goop 4%
– Mouron Rouge har nu fått ett lopp i 
kroppen och av jobben att döma är formen 
framflyttad. Detta är en häst med väldigt 
hög kapacitet som måste ses med lite 
chans om han sköter sig. Senast gick han 
med skor, men nu är tanken att köra 
barfota bak, säger Anton Sverre.

5 Minnestads Dubai, M. Djuse 15%
– Har öppnat bra bakom bilen förut även 
om han bara haft det här läget en gång. 
Minnestads Dubai vann på ett bra sätt 
på distansen senast så den klarar han. 
Skulle det visa sig att han räcker i de här 
sammanhanget kan det bli aktuellt med 
kval till Derbyt även om han är lite färsk 
ännu. Han går barfota runt om igen, 
säger Mattias Djuse.

6 Island Life, T. Jansson 9%
– Island Life hade varit ifrån länge inför 
senast och gjorde det bra direkt. Det är 
knäna som har varit problemet och han 
blev opererad i slutet av förra året och det 
tog sin tid att få tillbaka honom. Har tränat 
på ganska lugnt efter segern senast och 
jag är väldigt nöjd. Han är stark varför 
distansen inte är några problem och det 
blir skor runt om som senast. Han gick 
barfota innan skadan, men det är inget 
som är aktuellt. I ett jämnt lopp är han en 
av flera, säger Peter G Norman.    

7 Oscar Rhode, C. J. Jepson 2%
– Oscar Rhode var jag jättenöjd med i 
lördags. Han var ute över opassande 
distans och jag trodde inte att han kunde 
avsluta så fort. De avslutade 8,1 sista 500 
och då var min ute i spåren. Distansen 
passar bättre nu och formen finns där, 
säger Ulf Stenströmer.

8 Patriot Face, S. Söderkvist 2%
– Han svarade för en sjukt bra avslutning 
och hann fram till seger i ett lopp där det 
var klen fart de första varven. Det var 
första gången kusken ryckte tussarna och 
Patriot Face svarade mycket bra på det. 
Han är småtrög och distansen ser jag som 
en fördel. Hårt tempo gynnar Patroíot Face 
och det långa upploppet är också bra. Inga 
ändringar, säger Admir Zukanovic.

9 Sallys Boy, J. Westholm 2%
– Får smyga med och det blir troligen inga 
ändringar, säger Patrik Fernlund i stallet. 

10 Cantona Mearas, E. Adielsson 11%
– Var jätteduktig senast. Nu är förutsätt-
ningarna helt annorlunda med bakspår 
och när han dessutom är klar för 
V75-finalen så blir det skor bak den här 
gången. Det gör lite på kapaciteten, men å 
andra sidan så blir han stabilare med skor 
bak. Han känns fortsatt fin och jag tror att 
han kan vara bland de tre främsta trots 
läget, säger Svante Båth.

11 Pardon, J. Juel 41%
– Det är kapabel och fin häst som jag tror 
på. Han förlorade mot en bra häst senast i 
Sverige när han var tvåa på Åby på en 
13-tid. Då var inte blodvärdena optimala. 
Det är alltid svårt att vinna i V75 från ett 
bakspår men Pardon går bra i ryggar och 
han kommer att göra ett bra lopp. Han går 
som på slutet, säger Jeppe Juel.

12 Bound For Glory, K. Eriksson 1%
Tillräckligt stark, men läget...

RANKNING
 14 Some Summit
   5 Nancy America
12 Cantabs Fortune
  1 Helga Palema
  3 Evening Prayer
  7 Olivia Trot
10 Oh Goodness
13 Olympia Gold
11 Evin Boko
  2 Safra L.B.
  4 Ahsoka
   9 Navaj Brodda
  6 Above All
  8 Baharat

RANKNING
  5 Minnestads Dubai
11 Pardon
10 Cantona Mearas
  8 Patriot Face
  6 Island Life
  3 Mellby Drake
  4 Mouron Rouge
12 Bound For Glory
  9 Sallys Boy
  7 Oscar Rhode
   2 Pirate Broline
  1 Hush Teemer

 WTIDSRANKEN: 13,2: 14 Some Summit. 
14,1: 12 Cantabs Fortune, 5 Nancy America.     
14,3: 11 Evin Boko, 7 Olivia Trot.

 WTIDSRANKEN: 14,3: 6 Island Life.        
14,9: 10 Cantona Mearas. 15,3: 7 Oscar Rhode. 
15,5: 11 Pardon. 15,6: 12 Bound For Glory.

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

V75�P˚�AXEVALLA
•�TIPS�&�ANALYS�MED�JONAS�NOREEN,�BENGT�ADIELSSON�&�ESKIL�HELLBERG

LILLA SYSTEMET 192 rader/96 kronor
V75-1: 14 Some Summit ............... (5, 12)
V75-2: 5, 11 ................................... (10, 8)
V75-3: 2, 5, 9 ....................................(8, 3)
V75-4: 1, 5 ...................................... (4, 11)
V75-5: 3, 4, 7, 15 ........................... (14, 6)
V75-6: 11 Nadal Broline .................. (6, 1)
V75-7: 1, 3, 4, 8 ............................. (2, 12)

STORA SYSTEMET 1 536 rader/768 kronor
V75-1: 14 Some Summit ............... (5, 12)
V75-2: 5, 11 ................................... (10, 8)
V75-3: 2, 5, 8, 9 ............................... (3, 4)
V75-4: 1, 4, 5, 11 ............................ (8, 7)
V75-5: 3, 4, 7, 15 ........................... (14, 6)
V75-6: 11 Nadal Broline .................. (6, 1)
V75-7: Alla 12 ...................................(4, 3)

CHANSSYSTEMET 480 rader/240 kronor
V75-1: 5, 14 ...................................(12, 1)
V75-2: 5, 11 ................................... (10, 8)
V75-3: 9 Call Me Keeper .................. (5, 2)
V75-4: 1, 4, 5, 8, 11 ......................... (7, 6)
V75-5: 3, 4 ......................................(15, 7)
V75-6: 1, 6, 11 ..................................(4, 3)
V75-7: 1, 3, 4, 8 ............................. (2, 12)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 11 Pardon, 200 kronor 
vinnare, Axevalla lopp 6 (V75-2).

 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.

 HSmokey Herman galopperade. Bara glömma.

 HNu till Axevalla och Trippeltravet. Fyra år går 
snabbt. 2012 drog Jeppe Juel till Axevalla med 
stallets kommande stjärna Stelton till ett 
V75-lopp. Sista 500 blev en uppvisning i den 
större skolan och segern mycket lätt. Nu kan 
det vara dags igen då Jeppe kommer med stora 
löftet Pardon. Han missade på Åby näst senast 
men ”en förlust är ingen förlust men två blir en 
vana”. Välkommen till vinnarcirkeln!

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

DANSK GLÆDJE I VINNARCIRKELN P˚ LØRDAG

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 23 juli
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�AXEVALLA
Banbredd, 1640: 22,5 m. 2140: 21,6 m.
Upplopp: 227 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Nej.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se

TRAV


