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Hjärtat klappar  
för Heders-Harry

En dansk skalle inleder
HHFåHriktigaHstartkanonerHbäddarH

förHattHMellby ApolloHtarHled-
ningenHigen.HSenastHhöllHhanH
undanHförHAl’s WinnermedeHochH
bådaHärHtidigaHbudHpåHnytt.HMen...H
viHhållerHTripolini V.P.HsomHbästaH
hästenHochHhanHklararHavHattHvinnaH
loppHpåHolikaHsätt.

Ökenvinnare i stofinalen
 HZahara GojHöppnadeHriktigtHbraH

senastHmenHkanHändåHfåHsvårtHattH
taHenHlängdHpåHFlo Jo KeeperHsomH
ocksåHlärHladda.HUtifrånHärHGreece 
BokoHsnabbHut.HMenHdetHkännsH
somHattHZaharaHGojHharHmeraH
hårdhet.HVidHtufftHtempoHärHdetH
Uncertain AgeHsomHhotar.

V75-1� 2 100 meter, auto V75-2� 1 609 meter, auto

Bengt�Adielsson: Men det blir 
många streck på mina kuponger 
Klartecken igen.

För ny Kolgjinistjärna.
Marciano tar hem E3-loppet?

Lutfi Kolgjini var optimistHförraHveckanHbeträf-
fandeHDante Boko.HSomHleddeHruntHomHtillHgladaH
sjuHgånger.

LuddeHtrorHpåHenHnyHstorloppsseger.HMedHMarci-
anoHiHkortaHE3.

–HHanHgavHettHskrälloddsHiHförsöket.HHeltHobe-
gripligtHförHmigH–HhanHhadeHgåttH1,14,5/2H140H
meterHiHettHprovloppHinförHdenHstarten.

–HMarcianoHkändesHotroligtHfinHiHsinaHintervallerH
iHtisdags.HHanHärHunderHkraftigHutvecklingHochHjagH
trorHpåHvinst.

MmM Någon ändring?
MmM – Det blir rycktussar för första gången.

JagHharHförHdagenHsnöatHinHpåHhingstspåret.HOchH
eftersomHMarcianoHärHefterHMuscle HillHsåHkännsH
detHlättHattHchansaHmedHettHsingelstreck.

- - -
KommentatornHpåH”livens”HengelskaHversionH

väckteHinternationellHuppmärk-
samhetHnärHhanHrefereradeHOaksH
påHJägersroHiHsöndags.

–HWhatHaHbloodyHidiot,HsaHHarryH
CeadleHnärHJan-ErikHNeurothH
försökteHinvändigtHöverHupplop-
petHmedHstorfavoritenHAngelH
Love.H

AngelHLoveHhittadeHenHluckaH
ochHvannHtillHslutHsäkert.H

MenHHarryHgavHsigHinteHsåHlätt.HUtanH
fortsatte.

–HWhatHanHincrediblyHstupidHrideHbyH
Neuroth.

EngelskaHRacingHPostHlaHutHettHklipp.H
OchHdetHfinnsHnuHocksåHattHbeskådaHpåH
Trav-RondensHhemsida.

MmM I sakfrågan? Harry Cheadle hade 
fullkomligt rätt. 
DetHvarHslarvigtHavHJan-ErikHattH

chansaHpåHenHinvändigHlucka.HMedHenH
hästHsomHvarH30,H40HmeterHbättreHänH
konkurrenterna.

- - -
JagHfortsätterHpåHhingstspåret.HOchHärH

kanskeHocksåHaningenHhemmablind.HNärH
jagHchansarHmedHettHsingelstreckHförH
Ready Cash-dotternHFantasy RiverHH
iHstoupplaganHavHE3.

HonHinleddeHbländandeHiHvåras.HOchHiHförsöketH
sågHdetHutHsomHomHhonHkanHvaraHpåHvägHmotHenHnyH
formtopp.

- - -
SedanH2007HharHdetHvaltsHinHmedlemmarHH

iHsvensk-norskaHHallHof HFame.
MmM Ett lovvärt initiativ. 

DetHväckerHgodaHminnenHattHgåHigenomHlistanH
överHmänniskorHochHhästarHsomHbidragitHtillH
travsportensHutveckling.

MmM Men listan har för mig ett löjets skimmer över 
sig. Så länge Bo William Takter står utanför Hall 
of Fame.
DetHärHungefärHsomHomHkungenHinteHvaritHmedHH

iHadelskalendernH.H.H.
- - -

FlerHvinnareHfrånHJägersro.
–HJagHtyckteHattHloppetHpassadeHförHbäggeHminaH

hästar,HsägerHJoakimHLövgrenHsomHharHSpringo-
verHochHXlnt Conways ClassHtillHstartHH
iHV75-avslutningen.

VemHärHbäst?
–HJagHharHsvårtHattHskiljaHdemH

åt.HMenHSpringoverHärHgynnadHavH
enHstrykningHinnanförHochHomHjagH
prickarHfrånHspringspåretHkanH
hanHkanskeHnåHledningen.

- - -
GulddivisionenHärHveckansHnöt.H

JagHtrorHinteHattHNato DreamH
vinner.HOchHkanHkanskeHsorteraH

bortHettHparHtill.
MenHdetHärHsåntHloppHsomHskulleHfåHenH

nyHvinnareHvarjeHgångHdetHkördesHom.
MmM Hjärtat klappar för Heders-Harry. 

Men här blir det många streck på mina 
kuponger.

- - -
SommarenHärHsnartHöver.HMenHförHossH

travvännerHfortsätterHfesten.HPåHonsdagH
ärHdetHtolvHloppHpåHJägersroHdärHgräd-
danHavHfyraåringarnaHmötsHiHkvalHtillH
DerbytHochHStoderbyt.

Readly ExpressHfickHspårH3HiHsittH
heat.H

OchHdärmedHärHdetHvälHklartHvemHsomH
vinnerHDerbytHiHår.

BlandHstonaHärHdetHöppet.HIntressan-
tast?HRobertHBerghsHkulldrottningH
TimbalHsomHgörHcomebackHefterHskade-
problem.

VINNAREN
 H3 Tripolini V.P. 

är en riktig 
fighter som alltid 
gör bra lopp när 
han står på fyra 
friska ben. 
Insatsen senast 
var bra och i ett 
inte alltför tufft 
Silverlopp ger vi 
honom goda 
chanser att ta 
hem segern.

UTMANAREN
 H1 Mellby Apollo blåste till spets från ett 

åttondespår senast och vann säkert. Nu 
har han ett innerspår och taktiken är inte 
svår att lista ut. Håller han spets är han 
det svåraste hotet.

VINNAREN
 HSten O 

Jansson-tränade 
2 Zahara Goj har 
varit en kulltop 
från första 
början och 
verkar ganska 
komplett. Läget 
innebär en bra 
resa och hon blir 
vårt förstaval i 
stonas E3-final.

UTMANAREN
 HI den långa E3-finalen i Eskilstuna gick 

9 Uncertain Age segrande ur striden. Hon 
vann även försöket till den här finalen från 
ledningen i en snabb avslutning. Löser det 
sig från bakspåret måste hon vara ett 
tidigt bud.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Mellby Apollo, U. Ohlsson 33%
– Han håller fin form och har ett passande 
utgångsläge. Jag kan tänka mig att Ulf 
laddar från start och lyckas man svara upp 
innerspåret finns det ingen anledning att 
inte köra i ledningen. Vi siktar åter på 
barfota och jag ser honom som min bästa 
chans på V75. Troligtvis inga ändringar, 
säger Reijo Liljendahl.

2 Ruby Trap, Ö. Kihlström 6%
– Hon är riktigt på gång igen efter en lite 
sämre period. Ruby Trap kändes jättefin 
senast när hon fick en sen lucka och vi 
hade också tur och fick ett bra spår. Jag 
kan inte bedöma hur hon står sig i 
Silverdivisionen men tror på en bra insats, 
säger Stefan Melander.

3 Tripolini V.P., J. Juel 28%
– Han var på linje med fina hästar i mål 
senast på Axevalla. Tripolini V.P. är så 
bra han kan bli just nu och stämmer det 
på vägen kan han vinna. Utgångsläget 
blev perfekt och vi ändrar inget, säger 
Jeppe Juel.

4 Al’s Winnermede, S. Ericsson 19%
– Jag var otroligt nöjd med honom senast 
då han gick 1.10,8 sista 800 ute i spåren 
och han har inte varit toppad för de 
senaste uppgifterna. Vi har ett bra läge 
men tror inte att vi tar en längd på Mellby 
Apollo. Men jag ser ändå positivt på 
uppgiften och nu blir det nog barfota bak, 
säger Svante Ericsson.

5 Vacqueyras, P. Untersteiner –%
STRUKEN!

6 Julio de Luxe, B. Goop 2%
Visade lite förbättrad form senast och får 
Goop i sulkyn. Möter dock tuffare mot-
stånd nu, behöver få det serverat.

7 Clara R.C., J. Carlfjord 2%
– Clara R.C. känns fräschare än någonsin 
och det ska bli intressant på lördag. Jag 
ville inte köra för hårt från dödens senast 
men jag tycker att hon fullföljde bra bakom 
Order to Fly. Tyvärr fick de värsta hoten 
bättre lägen men vi får hoppas att det 
löser sig och hon kan absolut vara ett 
platsbud. Nu blir det lite ändringar, 
nämligen barfota runt om och en jänkvar-
vagn. Hon har gått barfota fyra gånger och 
vunnit två av dessa lopp, säger Johan.

8 Ni Talar Bra Latin, M J Andersson 2%
– Han har haft bekymmer till och från och 
senast i Visby stämde det inte alls för 
honom och han är behandlad efter det 
loppet. Han känns bra men formen är ändå 
diffus och läget blev inte vad vi hade 
önskat oss. Han kommer att gå med skor 
fram åtminstone, kanske runt om. Även 
om han är bra får jag ligga lite lågt, säger 
Lars Brindeborg.

9 On the Dot, S S Carlsson 0%
– Vi smyger med och jagar bara en peng, 
säger Sten S Carlsson.

10 Folli, J. Kontio 0%
Bra form, ska helst vara med där framme?

11 Origo Tilly, T. Jansson 2%
– Han har gjort tre jättefina lopp efter 
långt uppehåll och senast hade han 
dessutom mycket krafter kvar. Origo Tilly 
blir bättre och bättre för varje start, men 
från spår elva känns det tämligen hopp-
löst. Inga ändringar, säger Torbjörn 
Jansson.

12 A. Hannibal, Å. Lindblom 0%
– Jag körde medvetet snällt med honom 
senast och var nöjd med insatsen även om 
han blev oplacerad. Nu fick vi för dåligt 
läge och jag kommer att vara snäll mot 
honom igen. Inga ändringar, säger Åke.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Flo Jo Keeper, B. Goop 15%
– Flo Jo Keeper var fin senast då hon 
ledde från start till mål. Jag tror inte att 
någon tar en längd på henne från start och 
jag är säker på att Björn kommer att 
försöka leda runt om igen. Inga ändringar 
är planerade vad jag känner till, säger 
Anton Sverre i stallet.

2 Zahara Goj, T. Jansson 34%
– Allt verkar jättebra med Zahara Goj 
efter försöket. Hon har bara tagit det 
lugnt men förhoppningsvis har hon gått 
framåt av det loppet. För första gången i 
sitt liv ska hon gå med urryckare, säger 
Sten O Jansson.

3 Unique Juni, Ö. Kihlström 7%
– Hon spurtade jättebra senast och det 
var ett bra formbesked. Läget är ju också 
bättre den här gången och jag tror att det 
kan vara farligt att räkna bort henne. Vi 
kör med samma balans och utrustning 
som senast, säger Hans R Strömberg.

4 Fantasy River, S. Söderkvist 13%
– Hon känns bra för dagen. Hon var nära 
att rulla över i galopp in på upploppet 
senast, men det berodde på en mindre 
detalj som vi kommer att justera på lördag. 
Det blir inga ändringar i balansen och hon 
kan öppna bra. Men det blir svårt att ta sig 
förbi Goops och Janssons häst från 
början. Jag tror att Fantasy River kommer 
att göra en bra insats och helt borta är hon 
inte, säger Ola Samuelsson.

5 Greece Boko, J. Kontio 3%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna i 
sin krönika på annan sida.

6 M.T.Lindsey, D. Olsson 0%
Var lite uppåt senast som trea utan att få 
fritt till slut. Men det här känns som en 
övermäktig uppgift.

7 Unstirred Drink, E. Adielsson 6%
–  Fick dödens i försöket och höll med 
tanke på det farten riktigt bra. Det känns 
som att formen är fortsatt på topp och jag 
räknar med en bra insats. Från det här 
läget krävs det lite tur men skulle vi hitta 
en vettig position är hon inte helt borta. 
Inga ändringar, barfota runt om, säger 
Svante Båth.

8 Unica Gio, U. Ohlsson 2%
– Hon har ett dåligt utgångsläge och det är 
tveksamt var hon hamnar. Unica Gio är 
dessutom komplicerad av sig och får 
försöka få med sig pengar i första hand. Vi 
kör barfota runt om igen, säger Reijo 
Liljendahl.

9 Uncertain Age, C. Eriksson 13%
– Hon var jättfin i försöket och har faktiskt 
varit bra i alla sina starter på slutet. Vi 
måste ha en del tur från ett bakspår, men 
skulle det klaffa har hon visat sig duga väl 
mot dessa hästar. Inga ändringar, säger 
Tomas Malmqvist.

10 Unter Uns, J. Lövgren 1%
– Hon borde ha vunnit för att ha fått 
godkänt senast. Hon var i bättre form i 
E3-försöket på Bergsåker än senast och 
det vill till att hon höjer sig åtskilliga snäpp 
för att vara aktuell i detta lopp. Vi får slå 
ur underläge och balansen får jag klura 
lite på, säger Joakim Lövgren.

11 Inga in Heaven, U. Eriksson 0%
Nyttig sort som har gjort 13 starter utan 
att vinna lopp hittills. Det är väl inte troligt 
att hon ska spräcka nollan i det här 
sammanhanget.

12 Flicka River, M. Jakobsson 0%
– Hon står ju väldigt svårt till och är inget 
för spelarna. Vi är jätteglada för en slant, 
säger Ola Samuelsson.

RANKNING
  3 Tripolini V.P.
  1 Mellby Apollo
  4 Al’s Winnermede
  8 Ni Talar Bra Latin
  2 Ruby Trap
  7 Clara R.C.
11 Origo Tilly
10 Folli
  6 Julio de Luxe
12 A.Hannibal
  9 On the Dot

RANKNING
  2 Zahara Goj
  9 Uncertain Age
  1 Flo Jo Keeper
  4 Fantasy River
  7 Unstirred Drink
  3 Unique Juni
  8 Unica Gio
  5 Greeco Boko
10 Unter Uns
11 Inga in Heaven
12 Flicka River
  6 M.T.Lindsey

 WTIDSRANKEN: 12,1: 3 Tripolini VP. 12,8: 4 
Al’s Winnermede. 13,0: 2 Ruby Trap. 13,2: 1 
Mellby Apollo, 10 Folli. 13,3: 11 Origo Tilly.

 WTIDSRANKEN: 13,1: 9 Uncertain Age. 
13,2: 2 Zahara Goj, 4 Fantasy River. 13,3: 7 
Unstirred Drink. 13,4: 3 Unique Juni.

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

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

LILLA SYSTEMET 189 rader/94,50 kr
V75-1: 1, 3, 4 ....................................(8, 2)
V75-2: 2 Zahara Goj ......................... (9, 1)
V75-3: 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11 .............. (3, 2)
V75-4: 3, 8, 11 ................................. (6, 5)
V75-5: 2 Countdown Fougett .......... (3, 6)
V75-6: 4 Makethemark .................... (3, 2)
V75-7: 2, 3, 7.................................... (1, 4)

STORA SYSTEMET 2 016rader/1 008 kr
V75-1: 1, 3, 4 ....................................(8, 2)
V75-2: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ..........(10, 11)
V75-3: 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11 .............. (3, 2)
V75-4: 3, 6, 8, 11 ............................ (5, 4)
V75-5: 2 Countdown Fougett .......... (3, 6)
V75-6: 4 Makethemark .................... (3, 2)
V75-7: 2, 3, 7.................................... (1, 4)

CHANSSYSTEMET 960 rader/480 kr
V75-1: 3 Tripolini V.P. ...................... (1, 4)
V75-2: 1, 2, 4, 9 ................................ (7, 3)
V75-3: 1, 4, 6, 11 ............................. (5, 7)
V75-4: 3 Playboy Face ................... (11, 8)
V75-5: 1, 2, 3, 6, 10 ...................... (11, 9)
V75-6: 3, 4 .........................................(2, 9)
V75-7: 1, 2, 3, 4, 7, 10 ................... (12, 9)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 3 Eder Bob, 200 kronor 
vinnare, Örebro lopp 11 (V75-7).

 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.

 HJetset flög som lågt över upploppet men 

Bostonz Credit han undan. Jetset har en akilles-
häl i att hon är småseg från start och hamnar 
ofta långt bak. Spurterna är alltid förstklassiga.

 HEder Bob var första halvåret hos bröderna 
Martens i Belgien. Han kom tillbaka till Sverige 
och var svårbedömd i sin comeback. Lätt därtill 
att Per Henriksen inte kört på många år i 
Norden. Men vi fick se en grann vinnare och jag 
tror fortsättning följer. Hela vägen tack!

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Grann vinnare senast – fortsättning följer

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 20 augusti
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�ØREBRO
Banbredd, 1640: 20,8 m. 2140: 21,4 m.
Upplopp: 175 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Nej.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se

TRAV


