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Revansch för 
Alfas da Vinci

Vass form – vinner felfri
HHJohanHUntersteinerHtrorHattH

Shelby GlideHskaHklaraHavHspåretH
ochHefterHformintrycketHsenastHärH
detHsvårtHattHinteHtroHpåHhonom.H
MenHnågotHspetsbudHärHhanHinte.H
New LexingtonHellerHenHfelfriH
GlobalsatisfactionHtarHtroligtvisH
handHomHtäten.

Det luktar Deo lång väg
 HEthiopia River,HApple LeeHochH

Diva DeoHärHbraHfrånHstartHochH
skaffarHsigHbraHpositionerHdirekt.H
DivaHDeoHbordeHkunnaHbliHsläpptH
tillHledningenHochHdåHsäljerHhonHsigH
dyrt.HSundsvik MaydayHkanH
ocksåHöppnaHochHlöserHdetHsigHfrånH
lägetHärHhonHettHfarligtHhot.

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

Bengt�Adielsson: Punktering senast  
– men han såg lysande ut inför loppet 
Formtoppad senast.

Kom aldrig med i matchen.
Nu tar Alfas da Vinci revansch.

Alfas da Vinci (V75-7)HsågHlysandeHutHinförHSMHpåH
ÅbyHförHnågonHveckaHsedan.HOchHjagHvarHheltHinställdH
påHenHreprisHavHhansHsegerloppHfrånHåretHinnan.

MenHtravHärHtrav.HOchHnärHenHkonkurrentHpajadeH
hjuletHförHAlfasHdaHVinciHvarHdenHdagenHförstörd.

JagHtarHmedHmigHintrycketHAlfasHdaHVinciHgjorde.H
SåHdetHblirHomtagHmedHettHsingelstreckHiHfinalenHavH
jackpottomgången.

- - -
ApropåHÅby.HJagHharHvaritHskeptiskH–HmycketH

skeptiskH–HtillHopenHstretch.H
MenHharHtvärvänt.HOchHskulleHgärnaHseHattHminH

hemmabanaHJägersroHocksåHöppnadeHtvåHspårH
invändigtHpåHupploppet.

VarförHdå?HIHminaHögonHblirHalltingHuppenbartH
närHdetHärHexpresstravHpåHÅbyHochHSolvalla.

MmM I Stockholm? Ofta sömnpiller. 
MmM I Göteborg? Raffel från start till mål. Tävling. 

Med stenhårda slutstrider som 
ofta slutar med ett målfoto.

- - -
JagHvarHlängeHinneHpåHattHspikaH

Rawindski (V75-4).HHanHvisadeH
ingetHextraHsenastHpåHÅbyHsomH
tvåaHiHV75.HMenHgångenHinnan?H

MmM Jösses vilken avslutning.
OchHmedHjänkarvagnHdenHhärH

gångenHärHhanHstekhet.
BaraHenHlitenHbrasklapp.HJohan 

UntersteinerHharHettHkanonår.HMenHharH
haftHdetHförtvivlatHsvårtHattHfåHtillHdetH
iHV75HdeHsenasteHmånaderna.H

NärH37HstarterHiHelitserienHbaraHresul-
teratHiHenHsegerHtillHstallet.

SåHRawindskiHfårHsällskapHpåHlappenH
avHTo Be Or Not To Be.

- - -
LäckerbitenHiHförraHveckan?H
UtanHsomHhelstHtvekanHtvåårigeHCoin 

PerduH(döptHefterHettHvin)HsomHvarH
betagandeHvackerHnärHhanHlekteHsigHtillH
vinstHpåHSolvalla.H

Och jag hoppas verkligen att han 
kommer till Uppfödningslöpningen 
på Jägersro?

–HJa,HsägerHSvante BåthHsomHtränarH
detHlillaHkraftpaketet.

- - -
DetHgnällsHiHallaHtonarterHpåHATG.HOchHmerHavH

denHsortenHkommerHlängreHnerHiHspalten.
MenHmittHiHalltHgnället?H86HmiljonerHiHV75-omsätt-

ningHiHlördagsHvarHvälHenHhyfsadHsiffra?
- - -

DetHärHnästanHsommarklassHpåHloppenHiHmorgon.H
OchHdessutomHhurHsvårtHsomHhelstHattHhittaHrättH
iHstreckdjungeln.

MinHvägHtillHenHdelHavHmiljonerna?HJairo (V75-6).H
SomHfrånHandraHledetHkliverHinHiHmatchenHnärHdeH
andraHfåttHmjölksyra.HAvHdenHstenhårdaHöppningH
somHgårHattHräknaHmedHnärHdetHärHmångaHstart-
snabbaHochHspetssugnaHbakomHbilen.

- - -
–HIngaHbevisHförHattHrakebackHförekommer.
HarHATGHtrumpetatHgångHpåHgång.HNuHfinnsHdetH

svartHpåHvittH–HdetHviHallaHvetat.HAttHrakebackH
förekommer.

Dennis EngelboHharHiHenHartikelHiHTrav-RondenH
visatHhurHettHtysktHspelföretagHbjuderH5%HiHåterbe-
talningHpåHspelHiHSverige.HTillHallaHochHenvar.

MmM Sedan står det var och en fritt 
att gissa hur mycket high rollers 
kan få i rakeback. 

MmM Det enda som är säkert? Då 
handlar det inte om 5%.

LikaHvillkor?HStoppaHutlands-
spelet.HFörHsåHlängeHdeHutländskaH
spelbolagenHharHjättemarginalerH
attHarbetaHmedH–HsåHlängeHkommerH

detHattHfinnasHrakeback.HIHHenHellerHannanH
form.

- - -
TopH7HsomHbörjarHiHmorgon?H
MmM Förhoppningsvis har jag fel. 
MmM Men i mina ögon? En ren pappers-

konstruktion. 
SomHblirHenHnyHkannibal.HDetHvillHsägaH

attHdeHmiljonerHsomHeventuelltHomsättsH
kommerHattHtasHfrånHredanHbefintligaH
spelformer.

DetHmestHbetänkliga.HEnHnyHhögskat-
teprodukt.HMedHettHvinstavdragHpåH35%H
påHettHlopp.

EnHregleringHavHspelmarknadenHstårH
förHdörren.H

OchHomHATGHtrorHattHhögskattepro-
dukterHärHvägenHattHvandra?H

MmM Då säger jag bara – kom in i verklig-
hetsrummet …

VINNAREN
 H2 Shelby Glide 

gick riktigt fort 
över mål senast 
och hade nog 
vunnit med lite 
bättre klaff på 
loppet. Hästen 
har verkligen 
visat toppform 
och kan vinna nu 
istället om inte 
det snäva 
andraspåret stäl-
ler till det för honom.

UTMANAREN
 H8 Aron Palema avgjorde på klasshästens 

manér senast och formen borde vara 
ytterligare framflyttad med två lopp 
i kroppen. Farlig om det löser sig från läget.

VINNAREN
 H5 Diva Deo är 

inte så rutinerad 
ännu men har 
hunnit visa hög 
klass och det är 
troligt att hon 
kan komma till 
ledningen tidigt. 
Med det scena-
riot känns detta 
som hästen att 
slå i loppet.

UTMANAREN
 H8 Sundsvik 

Mayday gick 
i mål med bra 
fart under hovarna senast. Möter enbart 
ston den här gången och måste streckas 
tidigt trots ett spår långt ute på vingen.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 New Lexington, C. Lugauer 23%
– En fin treåring. New Lexington utvecklas 
på ett bra sätt och vann med krafter 
sparade senast. Innerspåret är kanon och 
jag tror att vi kan hålla upp ledningen. Det 
blir inga ändringar, säger Conrad Lugauer.

2 Shelby Glide, J. Untersteiner 17%
– Shelby Glide är min hetaste chans 
i omgången. Han spurtade strålande 
i V75 senast. Han har galopperat när det 
varit voltstart tidigare, men gått felfritt 
i de två senaste voltloppen och han har 
varit stabil. Shelby Glide ska räknas med 
chans, säger Johan Untersteiner.

3 Tromb Access, P. Untersteiner 1%
– Han gick bra efter fel på Åby och kändes 
fin. Spår tre passar bättre än spår fyra 
som han hade senast. Formen är bra, 
säger Peter Untersteiner.

4 Globalsatisfaction, B. Goop 17%
– Vi var mycket nöjda med honom senast 
bakom Uncle Lasse. Jag tror inte att 
fjärdespåret ska vara något problem och 
det blir mest troligt barfota runt om igen 
och jag tycker att han ska räknas tidigt, 
säger Clas-Göran Björkroth i stallet.

5 Marta Chip, C. Eriksson 4%
– Hon var jättebra senast. Marta Chip låg på 
väldigt mycket och det var starkt att ta sig 
till mål på det sätt som hon gjorde. Jag vet 
inte hur hon är i voltstart, men tror inte att 
det ska vara några problem. Men det kan 
vara läge att köra henne bakifrån denna 
gång. Skulle det klaffa är vi säkert med och 
gör upp om segern, tror Christoffer.

6 Partizan Face, A. Kolgjini 3%
– Jag är lite bekymrad för stallformen men 
Adrian var mycket nöjd med alla starthäs-
tarna i tisdagsjobbet. Partizan Face kan 
mycket i ljusa stunder men är bara en 
outsider den här gången. Inga ändringar, 
säger Lutfi Kolgjini.

7 Jeter, M H Nielsen 0%
– Jeter har skaffat sig lite mer hår på 
bröstet genom att vara med i V75. Han 
kan kliva iväg hyggligt från start och jag 
tror att formen är bra, säger Tomas 
Malmqvist.

8 Aron Palema, J. Takter 18%
– Det är en riktigt bra häst. Aron Palema 
var inte mogen som treåring och i år har 
det krånglat med upprepade förkylningar 
men nu är han fin. Åttondespåret var inte 
bar men han är förnuftig och jag räknar 
med att han sköter sig. Inga ändringar, 
säger Pär Hedberg.

9 Zorn Brick, T. Uhrberg 6%
Fin vid V75-segern senast men fick en 
perfekt resa. Går upp en klass nu och fick 
ett bakspår igen. Bara aktuell vid större 
gardering.

10 Brilliance, C J Jepson 1%
– Formmässigt är hon bättre än någonsin 
tidigare. Brilliance kommer att göra ett bra 
lopp på lördag men från det här utgångs-
läget behöver vi tur på vägen, säger Ulf 
Stenströmer.

11 Mellby Drake, T. Jansson 3%
– Han gjorde det bra senast och höll fint 
efter en tuff inledning. Mellby Drake 
kommer att göra ett bra lopp igen men från 
det här läget ser jag gärna att det blir ett 
snällt upplägg. Inga ändringar, säger 
Robert Bergh.

12 El Salvador, U. Ohlsson 2%
– Han brukar göra sin bästa lopp då han är 
med i den främre träffen. Nu är det ju 
också hårdare emot på V75 och det känns 
inte som någon vinstchans den här 
gången, säger Morten Juul.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Ethiopia River, J. Jinesjö 7%
– Hon är i väldigt bra form och läget är 
gynnsamt eftersom jag tror att hon är bäst 
då hon får ha tätkänning direkt. Det blir 
barfota runt om och hon kan vara en 
outsider, säger Nicolaj Andersen.

2 Amphibian Madness, H. Larsen 2%
– Hon står hårt inne på pengarna men har 
ett bra läge och har tränat bra inför den 
här uppgiften. Amphibian Madness 
behöver rygglopp och får hon det räcker 
hon långt, säger Tommy Karlstedt.

3 Raven Chat, R. Swedberg 0%
Känns inte som någon V75-vinnare.

4 Apple Lee, A. Kolgjini 3%
– Hon gör det bra varje gång och hon har 
lyft sig lite på slutet. När hon vann senast 
var det tydligen nytt banrekord och jag 
tror på en bra insats igen. Det blir inga 
ändringar, säger Lutfi Kolgjini.

5 Diva Deo, L. Svensson 51%
– Har två galopper i raden men det har 
varit tillfälligheter och hon är inte alls 
ostabil. Diva Deo har gjort tre starter 
efter halsoperation och gjort det väldigt 
bra. Hon går från alla positioner men är 
startsnabb och fungerar bra i spets. Inga 
ändringar, säger Pär Hedberg.

6 Caddie Kasandra, M. Eriksson 1%
– Hon satt fast mot bra hästar senast och 
formen är riktigt bra. Nu lutar det åt att vi 
plockar bort skorna fram och det är ett 
plus. Jag tycker inte att man ska glömma 
bort henne, säger Ken Ecce.

7 Donatella Center, K. Oscarsson 2%
– Var lite seg senast men har nog gått 
framåt med loppet i kroppen och hon är 
bra i grunden. Vi är inne på att prova 
henne i jänkarvagn och sätta på ett 
helstängt huvudlag, säger Stefan Persson.

8 Sundsvik Mayday, C. Cracchiolo 10%
– Jag har två jättefina ston i det loppet 
och har svårt att skilja dem åt. Sundsvik 
Mayday tog på de främsta hela vägen in 
i mål senast och hon fick ett snällt lopp så 
hon kommer nog att vara vassare nu. Nu 
när det bara är ston går det att köra 
offensivt med henne och dödens behöver 
inte vara fel, säger Veijo Heiskanen.

9 A La Partenza, M. Elias 6%
– Hon har höjt sig ett snäpp och var rejäl 
senast. Det blir nog barfota runt om igen 
och med rätt lopp är hon säkert med där 
framme igen, säger Anton Sverre i stallet.

10 Dream Babe, P. Pettersson 1%
– Hon är bättre än vad de två senaste 
resultaten visar. Näst senast galopperade 
hon från start och senast gick hon bra 
i skymundan i ett tufft gäng senast. Om 
det stämmer tror jag att hon plockar ned 
många till slut, säger Johan Untersteiner.

11 Rainbow of Nando, F. Molin 5%
Visat toppform och kan vara en rysare 
trots orutinerad kusk.

12 Happy Loke, J. Svensson 0%
Enkel sort och svårt utgångsläge. Nej tack.

13 Bakers Ransom, B. Persson 2%
– En mycket fin märr som är kvick i benen. 
Bakers Ransom behöver klaff på vägen 
med det här spåret men hon har toppform 
och kommer att göra en bra insats, säger 
Veijo Heiskanen.

14 Navaj Brodda, J A Björk 0%
– Står tufft placerad i loppet, jag tror inte 
att det är nått för spelarna. Det är pengar 
som gäller, säger Hans R Strömberg.

15 Twin’s Zindy, F. Berg 3%
Bra form men svårt läge. Tål att göra lite 
jobb, en rysare om det klaffar.

RANKNING
  2 Shelby Glide
  8 Aron Palema
  1 New Lexington
  4 Globalsatisfaction
  6 Partizan Face
  5 Marta Chip
  3 Tromb Access
11 Mellby Drake
12 El Salvador
  9 Zorn Brick
10 Brilliance
  7 Jeter

RANKNING
  5 Diva Deo
  8 Sundsvik Mayday
13 Bakers Ransom
15 Twin’s Zindy
10 Dream Babe
  1 Ethiopia River
  2 Amphibian Madn.
  7 Donatella Center
  9 A La Partenza
  4 Apple Lee
  6 Caddie Kasandra
  3 Raven Chat
11 Rainbow of Nando
12 Happy Loke
14 Navaj Brodda

 WTIDSRANKEN: 12,8: 4 Globalsatisfaction. 
13,5: 11 Mellby Drake. 13,6: 2 Shelby Glide, 8 Aron 
Palema, 10 Brilliance. 13,7: 6 Partizan Face.

 WTIDSRANKEN: 13,6: 8 Sundsvik Mayday. 
13,7: 1 Ethiopia River, 10 Dream Babe, 13 Bakers 
Ransom. 14,2: 15 Twin’s Zindy.

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 162 rader/81 kr
V75-1: 1, 2, 8 ....................................(4, 6)
V75-2: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15 ....(4, 6)
V75-3: 12, 14, 15 ............................ (6, 1)
V75-4: 10 To Be Or Not To Be ......... (2, 3)
V75-5: 1 Augustus F. ........................(4, 6)
V75-6: 5 Thaiger Excusive ............ (2, 10)
V75-7: 4, 10 ................................... (2, 12)

STORA SYSTEMET 1 944 rader/972 kr
V75-1: 1, 2, 4, 8 ............................... (6, 5)
V75-2: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15 ....(4, 6)
V75-3: 12, 14, 15 ............................ (6, 1)
V75-4: 10 To Be Or Not To Be ......... (2, 3)
V75-5: 1 Augustus F. ........................(4, 6)
V75-6: 1, 2, 5, 6, 9, 10 .................. (4, 12)
V75-7: 1, 4, 10 ............................... (12, 2)

CHANSSYSTEMET 945 rader/472,50 kr
V75-1: 2 Shelby Glide ...................... (8, 1)
V75-2: 5, 8, 13 .............................(15, 10)
V75-3: 1, 5, 6, 11, 12, 14, 15 ...... (13, 9)
V75-4: 2, 3, 10 .............................(11, 12)
V75-5: 1, 4, 6 ...............................(10, 11)
V75-6: 1, 2, 5, 9, 10 ........................ (6, 4)
V75-7: 10 On Track Piraten ............ (4, 1)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 8 Aron Palema 200 kronor 
vinnare, Jägersro 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.

 HTellmeastory vann mycket lätt och kommer att 

duga en bra bit uppåt i klasserna. Tobin Kronos 
var inte alls bra i aktionen – att han blev tvåa var 
ett under. Kapacitet finns för stora pengar 
i UET-finalen om han hinner hitta stilen.

 HAron Palema var strålande i Åbysegern. Fram 
ytter om ledaren på slutvarvet och krossade 
denne och lämnade övriga konkurrenter långt 
bakom sig. Så ser en riktig vinnare ut! Ser fram 
emot en repris på detta och har stor tro på Aron.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Grym senast – ser fram emot en repris

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 29 oktober
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

TRAV


