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Wild Honey 
till Elitloppet

Vi går på knock direkt...
HHViHärHtämligenHövertygadeHomHattH

Floyd P.BokoHspetsarHfrånHettH
sjättespår.HOchHvemHiHdetHhärH
gängetHskaHsättaHuppHettHtempoH
iHdödens?HWalle WestHochHVidivici 
C.C.HärHrejäla,HmenHdetHmestaHtalarH
ändåHförHattHledarenHrinnerHundanH
påHGävlesHsnabbaHbana.HSpik!

Uppåtform och spetsläge
HHDetHlåterHpåställtHfrånHstallH

WestholmHpåHFirst Love BokoH
somHfickHettHsnälltHloppHiHcome-
backen.HHonHärHsnabbHutHochHviHserH
detHhögstHtroligtHattHhonHsitterHiH
frontHefterH500.HRuntHom?HHanky-
panky FrancesHochHTahays Blue 
AmberHärHsvårasteHhoten?

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

Bengt�Adielsson: En världsartist 
– och inte ens favorit på V75-spelet 
Hon är en världsartist.

Åtta raka med kusken.
Men inte ens favorit i morgon.

Wild Honey (V75-6) varHstjärnaHiHUSAHochH
köptesHtillHSverigeHefterHattHhaHtjänatHtolvHmiljonerH
somHtvå-HochHtreåring.

HonHgalopperadeHbortHsigHiHSverigedebuten.H
MenHdetHvarHinnanHÖrjan KihlströmHkändeH
henne.

SedanHdess?H
MmM De två är obesegrade i åtta lopp tillsammans.

JagHgillarHlångaHsegerrader.H
OchHtrorHattHWildHHoneyHgrejarHenHbiljettHtillH

ElitloppetHtrotsHattHhonHbörjarHfrånHettHjobbigtH
sjundespår.

- - -
NyaHspelbolagetHLegolasHärHenHnagelHiHögatHpåH

ATGHochHST.HJagHtyckerHattHgrabbarnaHskaHsansaH
sigHlite.

OchHbesinnaHattHmedHdenHnyaHordningHsomH
kommerHattHgällaHframöverHfårHATGHmycketHmerH
illasinnadeHkonkurrenterHattH
slåssHmot.

- - -
Jackpott-miljonerHsomHkittlarH

denHhärHveckanHeftersomHsön-
dagsomgångenHpåHCharlotten-
lundHvarHheltHomöjligHattHlösa.

Explosive RiverHochHFrisco 
FlameH(V75-1)HsågHutHsomHtigrarH
iHavslutningenHsenastHpåHÅby.H

OchHjagHtyckteHtillHenHbörjanHattHdeHvarH
tidigaHbudHiHmorgon.

Sanningen?HDeHvarHextremtHgynnadeH
avHöverpaceHiHettHloppHdärHsistaHfem-
hundringenHgickHiH1.13-fart.

NuHärHdetHvoltstart.HÖrjanHKihlströmH
spetsarHfrånHinreHspringspåretHmedH
Floyd P.Boko.HIngenHöverpaceHutanH
ÖrjanHtarHbortHenHbraHbitHmittHiHloppet.

MmM Sedan försöker konkurrenterna 
förgäves plocka längder i en snabb 
avslutning.
OmHjagHgarderarHloppet?HSåHblirHdetH

medHtvåprocentarenHSo Gå Ikaros.H
DetHvarHförvissoHettHskräploppHhanH

vannHsenast.H
MenHhansHsättHattHkrossadeHmotstån-

det?H
MmM Imponerande, mycket imponerande.

- - -
FinsktränadeHhästarHharHhaftHsvårtHiHV75HettH

tag.HMenHiHmorgonHkanHdetHvaraHdagsHförHenHseger.
–HJagHtyckerHdet,HsägerHKari LähdekorpiHsomHärH

delägareHi Regent ZetH(V75-5).
–HHanHvarHtvåaHiHGulddivisHionenHiHsinHsenasteH

startHmenHdåHvarHhanHliteHlojHochHinteHsomHbäst.H
RegentHZetHkanHbättre.

- - -
Ulf HörnbergHfårHgåHfrånHsinHpostHsomHvdH

iHSvenskHGalopp.
DetHärHingetHdukatHbordHhanHlämnarHefterHsig.H

MmM Så efterträdaren lär få kavla upp ärmarna …
- - -

FloydHP.BokoH(61%)HärHenHavHtvåHhästarHsomH
avgörHutdelningen.H

DenHandreHärHkallblodetHArt NökkveH(53%)H
iHV75-4.

PerfektHinmatchadHiHloppetHochHmedHdunder-
formHärHdetHbaraHettHfrågeteckenHförHstorfavoriten.

MmM Var hamnar han från start?
- - -

MestHuppseendeväckandeH
iHveckanHsomHgick?H

IHminaHögonHärHdetHpetningenH
avHJohnny TakterHsomHkuskH
bakomHD.D.’s Hitman.

Ulf OhlssonHlyckadesHutmärktH
iHFinlandHochHfårHnuHchansenH
iHElitloppet.

HårtHförHJohnny.H
MmM Men livet som catchdriver är fyllt av 

överraskningar. 
MmM Glada. Och mindre glada …

- - -
wHVarHdetHsmällerH1?H
EnHspårtrappaHförHstonH(V75-2)HärH

svårlöst.H
JagHkommerHattHstreckaHenHflock.H
OchHdenHjagHgillarHmestHärHGuinea 

Boko.H
EnHriktigtHtuff HtösHsomHtålHdetHgrov-

jobbHhonHfårHgöraHfrånHfjortondespåret.
- - -

wHVarHdetHsmällerH2?H
Donatella CenterHärHstorfavoritHiHdenH

avslutandeHV75-avdelningen.H
EnHtveksamHsådan.H
JagHtrorHattHhonHblirHöverHfrånHbörjanH

ochHsedanHharHJuhani PartanenHmångaH
problemHattHlösa.

VINNAREN
 H6 Floyd P.Boko 

har visat 
stigande form 
och från ett bra 
läge tror vi att 
han har bra 
chans även om 
han gått upp en 
klass efter förra 
segern. Örjan 
Kihlström brukar 
vara pålitlig 
i sulkyn och vi 
chansspikar.

UTMANAREN
 H12 Vidivici C.C. spurtade klart bra 

senast och blir det bara lite tempo på 
tillställningen så är han med i främre 
träffen trots utgångsläget.

VINNAREN
 H6 First Love 

Boko har fått en 
genomkörare 
i kroppen och är 
snabb bakom 
bilen. Stallet 
låter uppåt och 
från spets ska 
First Love Boko 
ses med en bra 
segerchans.

UTMANAREN
 H4 Hankypanky 

Frances kördes 
passivt senast 
och avslutade 
piggt sista biten. Det blev ett passande 
preparélopp inför detta och hon ska 
räknas tidigt.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Dinozzo Yamoz, O A Lindqvist 1%
Vann förvisso senast men det var i mycket 
enklare sällskap än detta. Får svårt att 
segerstrida trots innerspåret.

2 Axel Wadd, U. Eriksson 5%
– Han vann ett montélopp i den senaste 
starten och formen är fin. Axel Wadd 
räcker kanske inte till seger i V75 men jag 
hoppas att han kan vara trea, fyra, säger 
Mattias Djuse.

3 Explosive River, K. Haugstad 7%
– Explosive River går jämt och bra. Han 
har ett bra läge och kan kanske vara ett 
platsbud. Det blir inga ändringar, säger 
Kenneth Haugstad.

4 Frisco Flame, D. Olsson 7%
Var mycket positiv i skymundan i lördags 
i loppet som Nonstop Cheri vann. Har 
formen i zenit och ska inte nonchaleras.

5 So Gå Ikaros, C. Sjöström 2%
– Var jättefin senast och det var full 
spänst över mål med tussarna kvar. Det är 
bara fint efter det. Läget oroar inte och 
han är nog till och med rätt snabb, men om 
det är ett spetsbud vet jag väl inte. Jag 
tror att min häst är med där framme igen, 
inget ändras, säger Greger Hägglund.

6 Floyd P.Boko, Ö. Kihlström 61%
– Jag blev glatt överraskad av att det är 
voltstart. Floyd P.Boko är snabb från 
start. Han kommer mer och mer och jag 
tror på en bra insats trots att han har 
gått upp en klass, säger Daniel Redén.

7 Västerbo Grosbois, N. Westerholm 2%
– Jag blev närmast lite chockad när han 
gav upp i ledningen senast. Västerbo 
Grosbois var bättre i den första starten för 
mig och jag går nog tillbaka till utrust-
ningen han hade den gången, säger 
Nicklas Westerholm.

8 Lotus Gil, E. Lindegren 1%
– En fin häst och jag har siktat på det här 
loppet ett tag. Men tyvärr, han är en typisk 
frontrunner och stänkrädd bakom hästar 
så spåret var ett streck i räkningen. 
Barfota runt om och med ett bra spår hade 
jag trott på chans, säger Erik Lindegren.

9 Scarlet Ribb, U. Ohlsson 5%
– Hästen gjorde sig illa i en framkota 
i samband med en tilltänkt start i derby-
kvalen och det krånglade länge. Jag tycker 
att han gick riktigt bra i comebacken, han 
fick toktryck på sista bortre långsidan, 
annars hade han vunnit loppet. Han har 
känts fint efteråt och ska gå framåt med 
genomköraren. Bakspår på V75 är aldrig 
lätt, men han är redo för en bra prestation, 
säger Reijo Liljendahl.

10 Falco di Quattro, T. Jansson 1%
– Han har dåligt med poäng och det var 
oväntat att han kom med. Falco di Quattro 
får försöka få en slant. Han går barfota 
bak och med ett stänkhuvudlag, säger Erik 
Lindegren.

11 Walle West, J. Westholm 6%
– Han gjorde ett jättebra lopp senast 
i Finland och har knallform. Bakspår är 
gynnsamt för hans utsikter att gå felfritt 
men jag måste ändå varna för att det är 
stor galopprisk. Walle West är på sin höjd 
ett skrällbud på sin knallform, säger 
Jörgen Westholm.

12 Vidivici C.C., M H Nielsen 3%
– Han har gått bra i tuffa sällskap och det 
var synd att han fick det här läget. 
Voltstart gör också att det är liten chans 
för överpace. Men Vidivici C.C. duger 
i klassen och har lite chans trots läget. Det 
blir skor bak den här gången, säger 
Mattias Djuse.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Scoccans Finest, R. Pöllänen 2%
– Har gjort flera bra lopp och hade gjort 
sig förtjänt av segern senast. Nu har hon 
ett bra läge och jag tror att hon kommer 
att göra en bra insats och rekordsänka. 
Men det är mycket tuffare emot än på 
slutet, det blir svårt att vinna. Barfota igen 
(fel i programmet senast), säger Rauno.

2 Tirunesh, M. Schön 2%
Drömresa vid segern senast. Inte het nu.

3 Genuine Boko, M H Nielsen 10%
– Hon galopperade senast när hon slog 
i en jänkarvagn och blev stressad. 
Genuine Boko gick bra efter galoppen och 
har fin form och jag tror att hon har bäst 
chans av våra hästar. Det blir vanlig vagn 
och barfota bak, säger Mattias Djuse.

4 Hankypanky Frances, N. Westerholm 14%
– Hon gick över mål med sparade krafter 
senast och gången innan vann hon trots 
att hon blev lite flegmatisk. Jag funderar 
på att sätta på henne ett halvstängt 
huvudlag och tror att hons kommer att 
svara bra på det. Jag tror att hon har bra 
chans om hon går felfritt, säger Nicklas.

5 Chenin Blanc, K. Åkerlund 5%
– Hon rumplade till strax före mål senast, 
det var starkt av henne att vinna trots det. 
Hon var försiktigt jobbad inför årsdebuten 
och blir bättre med loppet i kroppen. Men 
hon är ingen blixt från start och det kan bli 
positionsproblem, säger Thomas Lönn.

6 First Love Boko, J. Westholm 18%
– Hon gick bra i årsdebuten. Hon är 
snabb ut och får springa på en bit från 
början. Jag tycker att First Love Boko 
bör ha vinstchans och det är den av 
mina tre som jag tror mest på. Barfota 
runt om som senast, säger Jörgen.

7 Tahays Blue Amber, P. Untersteiner 12%
– Är mer stabil men är inte helt pålitlig. 
Hon hamnar oftast på vingel och får göra 
grovjobbet och det blir nog så igen. Hon 
reser på fredag men är cool och det går 
nog bra. Inga ändringar, säger Peter.

8 Elita Memphis, U. Eriksson 2%
– Gick bra till slut senast och har fin form. 
Hon är snabb bakom bilen och jag blir inte 
förvånad om hon tar ledningen trots 
spåret. Jag är lite inne på att prova henne 
med en jänkarvagn, det får jag fundera på 
under veckan, säger Thomas Lönn.

9 Mellby Exotic, Ö. Kihlström 10%
– Fick ett okej läge och kan med tempo 
och vettig resa vara med långt framme, 
tror Kenneth Haugstad i stallet.

10 Kitspirit, T. Andersen 4%
– Var rejäl senast och är i jättebra form. 
Visst är det tufft i V75, men hon fungerar 
i ryggar och vi ska göra ett allvarligt försök 
med att vara med där framme, jag känner 
mig inte slagen, säger Troels Andersen.

11 Alvena Ullabella, U. Ohlsson 1%
– Har hygglig form men härifrån är det en 
bra slant som gäller, säger Mattias Djuse.

12 Oceanic Clearence, E. Adielsson 11%
– Vann med krafter kvar senast och hon är 
i ruggigt fin form för dagen. Skulle det 
stämma lite på vägen tycker jag att hon är 
en av de som ska räknas. Inga ändringar, 
säger Marcus Schön i stallet.

13 So Gå Imponera, C. Sjöström 0%
– Vi behöver tur från det här spåret och 
det kan bil svårt att vinna med tanke på 
läget, säger Greger Hägglund.

14 Guinea Boko, L-G Söderberg 8%
Kapabel och fäller många med lite klaff.

15 Feria de Mayo, J. Kontio 1%
Hopplöst läge, vinst känns långsökt.

RANKNING
  6 Floyd P.Boko
12 Vidivici C.C.
11 Walle West
  5 So Gå Ikaros
  3 Explosive River
  4 Frisco Flame
  8 Lotus Gil
  9 Scarlet Ribb
  2 Axel Wadd
  7 Västerbo Grosbois
  1 Dinozzo Yamoz
10 Falco di Quattro

RANKNING
  6 First Love Boko
  4 Hankypanky Frances
  7 Tahays Blue Amber
  3 Genuine Boko
14 Guinea Boko
12 Oceanic Clearence
  5 Chenin Blanc
10 Kitspirit
  9 Mellby Exotic
  8 Elita Memphis
11 Alvena Ullabella
  2 Tirunesh
15 Feria de Mayo
13 So Gå Imponera
  1 Scoccos Finest

 WTIDSRANKEN: 13,8: 3 Explosive River. 
14,2: 4 Frisco Flame. 14,5: 2 Axel Wadd.  
14,6: 9 Scarlet Ribb, 12 Vidivici C.C.

 WTIDSRANKEN: 14,5: 7 Tahays Blue Amber, 
9 Mellby Exotic, 12 Oceanic Clearence.  
14,6: 6 First Love Boko, 15 Feria de Mayo.

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

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

LILLA SYSTEMET 160 rader/80 kr
V75-1: 6 Floyd P.Boko .................(12, 11)
V75-2: 3, 4, 6, 7 ...........................(14, 12)
V75-3: 1, 2, 7, 9 .................................(8, 3)
V75-4: 11 Art Nökkve .................... (10, 9)
V75-5: 10 Whitehouse Express ...... (2, 7)
V75-6: 1, 4 ........................................ (5, 7)
V75-7: 2, 4, 5, 8, 9 ........................... (3, 1)

STORA SYSTEMET 1 800 rader/900 kr
V75-1: 6 Floyd P.Boko .................(12, 11)
V75-2: 3, 4, 6, 7, 12, 14 ................. (5,10)
V75-3: 1, 2, 3, 7, 8, 9 ....................... (6, 4)
V75-4: 11 Art Nökkve .................... (10, 9)
V75-5: 1, 2, 4, 7, 10 ..........................(8, 3)
V75-6: 1, 4 ........................................ (5, 7)
V75-7: 2, 4, 5, 8, 9 ........................... (3, 1)

CHANSSYSTEMET 864 rader/432 kr
V75-1: 3, 4, 5, 6, 11, 12 ..................(8, 9)
V75-2: 4, 6, 7 ................................. (3, 14)
V75-3: 1, 7 .........................................(9, 2)
V75-4: 1, 9, 10, 11 .......................... (3, 5)
V75-5: 10 Whitehouse Express ...... (2, 7)
V75-6: 1 Twister Bi .......................... (4, 5)
V75-7: 2, 3, 4, 5, 8, 9 ...................... (1, 6)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 6 Floyd P.Boko,  
200 kronor vinnare, Gävle 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.

 HGreat King Wine var knappt slagen. Han vinner 

snart igen. Victory Kåsgård kördes offensivt. Han 
satt i spets och väl där höll han nosen först som 
han är så bra på. Odds 4,64.

 HFloyd P.Boko går på knock. En självskrivande 
kommentar. Hästen bra också. Efter loppet han 
satt fast som trea bakom Candor Hall och före 
Nahar har han tagit två raka. Fina 4,74 och 
8,75 i odds. Jag hittar inget bättre spel – får 
nöja mig med drygt dubbla pengarna på lördag.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Jag ser fram emot tredje raka segern

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 20 maj
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�GÆVLE
Banbredd, 1640: 20,3 m. 2140: 22,6 m.
Upplopp: 178 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Nej.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se
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