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Chansspik till 
fyra procent

Formstark och spetsläge
HHFaceHRibb,HToHBeHOrHNotHToHBe 

och UncleHTupelo är bra från 
start och vi tror att Christoffer 
Eriksson vinner spetsstriden med 
To Be Or Not To Be och det avgör 
också valet av tipsetta. Han visade 
fin form i lördags. MellbyHDrake 
står kvar i klassen. Fäller många!

Låg 1.12-tid ska räcka
 HTränaren till RekordHRune vill 

se sin häst i ledningen och det kan 
gå bli bra tempo i loppet. Slinker 
IagoHZon ner i en hyfsat slagläge 
tror vi att han blir tuff  att stå 
emot, ser ut att kunna en låg 
1.12-tid. BullseyeHPellini med 
lopp i kroppen är ett tidigt bud.

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

Bengt�Adielsson: Dreams Take Time 
kan bli fast – men en chans värd att ta
Alla får sitt i Uppfödningslöpningen.

En läckerbit för de sportintresserade.
Och en svårknäckt nöt för oss speltokar.

Svenskt trav har på ett halvsekel gått från divi-
sion fem till världsklass.

DonauHSpeedHvann den första upplagan av det 
anrika loppet som jag såg. 

MmM Året var 1958 och vinnartiden 1.26,6 …
 Ingen startbil då, annat underlag och annan 

utrustning. 
Men det är ändå en enorm utveckling.
När vinnaren i morgon kanske måste ner på en 

1.12-tid för att ta hem lagerkransen.
Vem som vinner? 

MmM Coin Perdu (V75-4) är inte bara en häst. Han 
är närmast ett konstverk, så sagolikt elegant är 
han på banan.
Och visst ska han vara favorit. Men han kom-

mer inte sovande till segern. 
VanquishHKronos är också obesegrad och ett 

motbud. 
Även om den senaste insatsen 

var aningen färglös.
Gemensam nämnare för de 

två? 
Avelsgiganten VikingHKronos. 

MmM Som är farfar till Vanquish 
Kronos. Och morfar till Coin 
Perdu.

- - -
Äntligen ljus i slutet av tunneln för 

dansk hästsport.
När den nya regeringen i sin reger-

ingsförklaring skrivit in att den vill 
säkra goda villkor för hästkapplöp-
ningssporten i Danmark.

För att uppnå detta kommer man att 
liberalisera spel på hästkapplöpningar. 

Och dessutom under en övergångspe-
riod lämna oförändrat understöd. 

MmM Ett glädjande besked för oss skå-
ningar som har Charlottenlund och 
Klampenborg som uppskattade vatten-
hål.

- - -
DatsHCaballo? 
Han har inte varit i närheten av 

förlust i sina fyra starter.
Och jag är ganska övertygad om att 

det finns orörda växlar.

Han är för övrigt den ende som får 700 000 
kronor vid seger. 

MmM De elva andra i fältet är premiechansade. 
MmM Och får det dubbla om de vinner.

- - -
V75 börjar med ett voltlopp. För att en eventuell 

omstart ska driva upp omsättningen någon 
miljon.

Listigt? 
Jag tror inte det. 
Det är vi speltorskar som går in med den miljo-

nen. 
Pengar som sedan fattas resten av tävlingsda-

gen.
Vad ATG borde koncentrera sig på? 

MmM Att hitta nya kunder. 
MmM Inte att skyffla runt de befintliga kunderna på 

olika spelformer.
- - -

Skotvång i morgon.
Det gör att jag kommer att chansa med ett 

singelstreck för DreamsHTakeHTime (V75-7).
Ja, ja, jag vet. 
Han kan hamna i tredje inner. 

Och det är risk att han aldrig ser 
dagsljus.

Men till 4% är det en chans 
som är värd att ta.

- - -
Harzand vann i somras både 

Derbyt på Epsom och det irländ-
ska på Curragh. 

Så det var väntat han hans mor 
Hazariya skulle bli dyr på en auktion 
i tisdags.

Men två miljoner guineas (runt 
24 miljoner kronor)? 

MmM Det var väl ändå i saftigaste laget för 
ett 14-årigt sto.

- - -
Johan Jacobssons Minne (V75-3) är 

en lurig historia. 
Jag brukar hålla mig till treåring-

arna som har 20 meter till godo från 
start.

Men med bara fem hästar på start?
Då får någon av fyraåringar ett tidigt 

slagläge.
Många streck. 
Och det första sätter jag för TangoH

Negro.

VINNAREN
 H3 To Be Or Not 

To Be var tvåa 
i finalerna förra 
helgen och 
visade full form. 
Vi tror på ett 
offensivt 
upplägg av 
Christoffer Eriks-
son och kommer 
ekipaget till 
ledningen tidigt 
är det hästen att 
slå.

UTMANAREN
 H4 Mellby Drake har gjort mängder av 

fina lopp i V75 utan att få till det. Han 
spurtade fint senast och står kvar 
i klassen med några tusenlappar. Tidig!

VINNAREN
 H7 Iago Zon får 

tipsettan i ett 
öppet lopp. Men 
hästen var riktigt 
fin senast då han 
vann på en bra 
tid och kommer 
han bara ner i ett 
hyfsat slagläge 
tror vi att han 
blir att räkna 
med igen.

UTMANAREN
 H3 Bullseye Pellini återkom efter lång 

frånvaro senast och gjorde det bra som 
trea på en 1.13-tid över medeldistans. 
Han ska inte vara sämre med det loppet 
innanför västen och från ett bra spår är 
han en given utmanare om segern.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Face Ribb, A. Kolgjini 7%
– Hästen har visat klart bra form på 
sistone och den ska nog vara intakt. 
Startspåret är vi såklart nöjda med och 
skulle Face Ribb hålla upp ledningen är jag 
övertygad om att Adrian kör i den positio-
nen, säger Lutfi Kolgjini.

2 Cobbys Starlord, U. Ohlsson 0%
– Han var sämre senast men hade varit fin 
före det. Är åtgärdad efter senast och 
känns fin nu. Kommer att göra ett bra lopp 
och det blir kul att möta bättre hästar, så 
får vi se hur han duger. Han klarar spåret, 
säger Fredrik Wallin.

3 To Be Or Not To Be, C. Eriksson 26%
– Hästen gjorde ett topplopp på en för 
honom lite opassande bana senast. Han 
är mycket bättre på en fast bana. Nu har 
han gått upp en klass men han har gjort 
det så bra i V75 tidigare så det tror jag 
att han kommer att klara bra. Voltstart 
har gått bra i förut. To Be Or Not To Be 
har vunnit lopp med skor så att han 
måste ha det nu är inget superminus, 
säger Tomas Malmqvist.

4 Mellby Drake, R. Bergh 24%
– Han fick för långt fram senast men 
visade allt väl och står ju perfekt inne 
i klassen. Han ska inte ha några problem 
med spår fyra och det ser ut som en bra 
uppgift på papperet. Täta starter har inte 
varit något problem förut, säger Preben 
Sövik i stallet.

5 Uncle Tupelo, J. Untersteiner 4%
– Han fick iskallt läge. Han har tidigare 
galopperat från spår fem och galopprisken 
är 90 procent. Jag får vara extremt 
försiktig från start och hoppas att han går 
iväg felfritt, säger Johan Untersteiner.

6 Kabal, A. Svanstedt 6%
– Han möter ett helt annat mostånd den 
här gången och en plats är väl det vi 
i första hand siktar på. Kabal är gynnad av 
att det är voltstart och hygglig från början. 
Han har tidigare haft problem men skött 
sig bra i loppen på sistone, säger Anders 
Svanstedt.

7 Ritzo, T. Uhrberg 5%
Gjorde bort sig med galopp i första starten 
efter lång vila och formen är minst sagt 
diffus. Känns inte som något hett bud.

8 New Moon Pellini, P. Untersteiner 13%
– New Moon Pellini gick riktigt bra i skym-
undan i lördags och formen sitter där. Jag 
tror att det blir jänkarvagn eftersom vi fick 
spår åtta och jag kan ta ut volten. Han kan 
vara långt framme, säger Peter.

9 Staro Ivy League, J. Lövgren 6%
– Han är ingen blixt från början och då 
brukar det var svårt i V75. Men Staro Ivy 
League har mycket fin form och är gynnad 
om det blir hårt tempo, säger Joakim 
Lövgren.

10 Aneou, Ö. Kihlström 2%
Inget extra senast och verkar inte vara 
i samma fina form som under hösten. Ett 
bakspår försämrar också möjligheterna att 
vinna.

11 Stefan Laday, M. Djuse 0%
– Han var godkänd senast i ett billigt gäng. 
Helt annan klass på loppet nu och han är 
bäst i främre träffen. Vi chansar med 
rycktussar och norskt. Bakskorna måste ju 
sitta på men det ska fungera. Jag ligger 
lågt, säger Fredrik Wallin.

12 Flo Rida Sea, E. Adielsson 1%
Vann trots galopp senast och visade form. 
Men betydligt hårdare emot denna gång 
och det är ju inte tillåtet att tävla barfota 
som senast. inget hett bud.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Cantab’s Alfa, J. Takter 2%
– Gick ett bra lopp senast, gick en hyfsad 
tid då och fick stryk av en bra häst. Hon 
kan öppna rätt bra och borde få en fin 
resa. Rygg på en favoritspelad behöver 
inte vara fel, och hon kan vara med på en 
plats. Vi kör som vanligt, om inte kusken 
vill byta vagn, säger Lars I Nilsson.

2 Rekord Rune, C. Cracchiolo 6%
– Jag är inte överraskad över insatserna 
på slutet, jag visste att han var bra men 
det har krånglat mycket tidigare. Han ska 
gå med lättare skor för första gången 
i lopp nu och det har känts bra med den 
balansen i träning. Han är snabb ut och 
jag blir inte förvånad om han vinner igen, 
säger Fredrik Steffensen.

3 Bullseye Pellini, P. Untersteiner 19%
– Var riktigt fin i comebacken. Han fick ett 
tufft förstavarv och höll till 50 kvar och jag 
var mycket nöjd. Det bästa av allt är han 
han tagit loppet bra och han bör vara 
bättre till den här starten. Spåret passar 
bra. Det blir inga ändringar, säger Peter.

4 Kung Edward, Ö. Kihlström 5%
– Han var klart slagen av Iago Zon när de 
två möttes men den gången blev han  
störd och tappade 20 meter i inledningen. 
Kung Edward vann på ett bra sätt senast 
och blir det hårt tempo kan han plocka 
många till slut. Han kan öppna snabbt 
utan att vara någon katapult från start, 
säger Nicklas Dyrberg.

5 Stella Newmen, F. Jensen 7%
– Hon vann på ett bra sätt senast men det 
var enkelt motstånd. Hon har form och är 
en typisk sprinter men det är hårt mot-
stånd och jag tror hon får svårt att vara 
med bland de tre främsta, säger Flemming.

6 Caddie Jo, S. Söderkvist 21%
– Han blev sparkad i hagen och fick ingen 
säsong som fyraåring. Nu är Caddie Jo 
tillbaka och jag har varit mycket nöjd med 
honom i de fyra segerloppen eftersom han 
gått framåt hela tiden. Han är både stark 
och speedig och är han bara med dom så 
kan han avsluta starkt sista halvvarvet. 
Han har gått med huva så här långt men 
den tar vi av på lördag så att han blir lite 
mer fokuserad, säger Admir Zukanovic.

7 Iago Zon, J. Lövgren 26%
– Har vunnit i sina två starter hos mig 
utan att jag har behövt röra alla väx-
larna. Jag har respekt för uppgiften från 
det här spåret men tror att Iago Zon 
kommer att göra ett bra lopp. Han går 
med skor denna gång men det gör alla 
och jag tror inte att de lätta framskorna 
gör någon stor skillnad på min häst, 
säger Joakim Lövgren.

8 Yoghurt Composite, K. Haugstad 0%
Toppform men hade otur i spårlottningen. 
Plats som bäst?

9 Tour de France, E. Adielsson 2%
– Han behövde loppet senast och jag tror 
att han kommer att göra en bra insats. 
Hårt tempo vore en fördel och jag tror att 
han kan vara bland de tre om det stämmer, 
säger Henrik Thomsen.

10 Sadik America, J. Untersteiner 5%
– Har vunnit tre enkla lopp, men gjort det 
på bra vis efter kastrering. Det blir 
jänkarvagn nu och han gynnas av hårt 
tempo, säger Peter Untersteiner.

11 Bonnies Celebrity, C. Eriksson 0%
Har ryckt upp sig, men från ett bakspår 
i V75 känns det inte som något hett bud.

12 Elof Palema, R. Malmqvist 0%
Bra form men fick ett iskallt läge. Får jaga 
en peng i första hand.

RANKNING
  3 To Be Or Not To Be
  4 Mellby Drake
  9 Staro Ivy League
  6 Kabal
  8 New Moon Pellini
  5 Uncle Tupelo
  1 Face Ribb
10 Aneou
  7 Ritzo
12 Flo Rida Sea
  2 Cobbys Starlord
11 Stefan Laday

RANKNING
  7 Iago Zon
  3 Bullseye Pellini
  6 Caddie Jo
  4 Kung Edward
10 Sadik America
  5 Stella Newmen
  2 Rekord Rune
  9 Tour de France
  1 Cantab’s Alfa
11 Bonnies Celebrity
  8 Yoghurt Composite
12 Elof Palema

 WTIDSRANKEN: 13,9: 1 Face Ribb.  
14,0: 4 Mellby Drake. 14,4: 3 To Be Or Not To Be. 
14,5: 5 Uncle Tupelo. 14,8: 9 Staro Ivy League.

 WTIDSRANKEN: 12,8: 7 Iago Zon.  
12,9: 3 Bulleseye Pellini. 13,5: 1 Cantab’s Alfa. 
14,0: 2 Rekord Rune. 14,2: 12 Elof Palema.

SENASTE�NYTT�INFØR�V75�P˚�WEBBEN�&�MOBILEN
 WFØLJ�TÆVLINGARNA�LOPP�FØR�LOPP�4�LÆS�TRAVSPELBLOGGEN�–�DAGENS�BÆSTA�SPEL�–�VARJE�DAG

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

LILLA SYSTEMET 150 rader/75 kr
V75-1: 3, 4, 6, 8, 9 ......................... (5, 10)
V75-2: 3, 6, 7 ................................. (4, 10)
V75-3: 4, 5 .........................................(8, 9)
V75-4: 2 Coin Perdu ........................ (3, 6)
V75-5: 5 Tjacko Zaz..........................(2, 9)
V75-6: 2 Isor Håleryd ...................... (6, 1)
V75-7: 1, 3, 7, 8, 10 ....................... (12, 2)

STORA SYSTEMET 1 800 rader/900 kr
V75-1: 3, 4, 6, 8, 9 ......................... (5, 10)
V75-2: 3, 6, 7 ................................. (4, 10)
V75-3: 1, 4, 5, 8, 9, 10 .................. (3, 11)
V75-4: 2 Coin Perdu ........................ (3, 6)
V75-5: 2, 5, 8, 9 .............................(11, 7)
V75-6: 2 Isor Håleryd ...................... (6, 1)
V75-7: 1, 3, 7, 8, 10 ....................... (12, 2)

CHANSSYSTEMET 1 008 rader/504 kr
V75-1: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ................(10, 7)
V75-2: 3, 7 ........................................ (6, 4)
V75-3: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ..... (2, 7)
V75-4: 2 Coin Perdu ........................ (3, 6)
V75-5: 2, 5, 8, 9 .............................(11, 7)
V75-6: 2, 6 ........................................ (1, 3)
V75-7: 8 Takethem ............................ (7, 3)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 10 Fire to the Rain, 
200 kronor vinnare, Jägersro 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.

 HAron Palema vann med tre längder i lördags. 

Då även Aileron vann i söndags trots att han hade 
en lite kämpig stil så kan jag bara konstatera att 
spelformen sitter.

 HFire to the Rain har gjort flera riktigt bra 
prestationer i karriären. Han rullade över 
i galopp då det såg ut som han satt klorna 
i kommande vinnaren Nahar 100 före mål på 
Bjerke. Det kan vara läge för revansch direkt 
och en riktig formhäst är det alltid läge att följa.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Galopp i segerläge senast – revansch nu!

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 3 december
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: Nej.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se

TRAV


