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Reijo har ny 
vinnare i guld

Det luktar spets och slut
HHIngaHstartkanonerHiHfältetHochH

detHtalarHförHattHSpringoverHhållerH
uppHledningen.HHanHvarHsmällfinH
vidHsegernHiHdebutenHiHnyHregiHochH
detHlåterHpositivtHfrånHstallet.HDetH
skaHvaraHenHbraHchans.HBottnas 
CommandeurHskaHtävlaHbarfotaH
ochHdetHärHettHklartHplus.

Tips på form och läge
HHViHärHliteHinneHpåHattHUnheard 

OfHkanHhållaHuppHledningenHochH
dåHärHhonHintressantHmedHtankeHpåH
formenHhonHvisat.HKanHdockH
anfallaHbakifrånHocksåHochHryggHpåH
O.M.Don’t CryHbehöverHinteH
hellerHvaraHfel.HDream LaneHärH
bästaHhästenHmenHlägetHärHsvårt.

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

Eskil�Hellberg: Nadal Brolines 
avslutningar får mig att älska trav 
Guldseger i lördags.

Ny fet chans i morgon.
Nadal Broline vinner.

Reijo Liljendahls Shadow WoodlandHhadeHlek-
stugaHmedHmotståndetHiHGulddivisionenH
iHSolänget.HMycketHtalarHförHattHReijoHtarHhemH
högstaHklassenHävenHtillHhelgen

Nadal Broline harHvaritHenHpersonligHfavoritH
länge.H

IHårsdebutenHsvaradeHhanHförHettHavHsäsongensH
häftigasteHupplopp.HDåHhanHosannoliktHhannHiHfattH
VolsteadHochHD.D.’s HitmanHpåHRommeHtrotsHattH
hanHhadeHenH”mil”HframH200Hkvar.

MmM Det ska inte gå att vinna på det viset. 
MmM Och det är den här typen av avslutningar som 

får mig att älska travsporten.
SenasteHinsatsenHiHSundsvallHOpenHTrotHvarHlikaH

vass.HNadalHBrolineHvarHknapptHslagenHavHRingo-
starr Treb.

–HViHförloradeHmotHenHförHdagenHbättreHhäst,HmenH
jagHvarHnöjdHmedHNadalHBroline.

–HJagHhoppasHochHtrorHattHhanH
kommerHattHutvecklasHytterligare.H
OmHjagHfåttHväljaHhadeHjagHtagitH
spårHtvå.HDetHblirHminstHbarfotaH
fram.HNadalHBrolineHharHvaritHfinH
iHveckansHjobbHochHjagHärHtillfreds,H
saHReijoHLiljendahl.

MmM Skön musik för öronen.
MmM Nadal Broline är i mina ögon 

den sannolikaste vinnaren på lördag. 
- - -

FörHcirkaHettHårHsedanHpresenteradeH
ATGHspeletHTopH7.

DetHärHabsolutHinteHmittHfavoritspel.H
MenHjagHvälkomnarHändringarnaHsomH
börjarHiHhelgen.H

NuHkanHmanH”spika”HbådeHettanHochH
tvåanHochHskapaHsinaHegnaHsystemHpåH
atg.se.

- - -
–HJagHhadeHhellreHtagitHbakspårHänH

spårHettHtillHGeneraal Bianco 
(V75-6),HsägerHPeter UntersteinerH
iH”Untersteiners”H(finnsHattHseHpåH
expressen.se/trav).

- - -
Förresten:H
VarförHtogHdetHsåHlångHtidHattHförändraH

TopH7?

- - -
VälHmedvetenHomHattHtoppkuskarHsällanHblirHfastH

närHdetHverkligenHgällerHärHdetHkittlandeHattHför-
sökaHfällaHspeedkulanHGeneraalHBianco.

MmM Calle Laday och Magic Gwin är bortglömda.
- - -

FöreHstartenHavHV86HiHonsdagsHprotesteradeH
JägersrosHtränarkårHvidHbankanten.

–HHInnanHnästaHövergripandeHbeslutHfattasHsomH
fårHkonsekvenserHförHverksamhetenHvillHviHtränareH
varaHförankradeHiHbeslutet.HGångHpåHgångHtasH
beslutHöverHvåraHhuvudenHochHdetHaccepterasHinteH
längre.HFörraHveckansHprocessHvarHverkligenH
provocerande,HförklaradeHtravtränarenHJoakim 
Lövgren.

TävlingsprogrammetHförHnästaHårHsläpptesH
iHfredags.HSolvallaHönskadeHegenHtävlingsdagHochH
fickH35H”supertisdagar”.H

NationalarenanHtävlarHdärmedHtolvHtisdagarH
samtidigtHsomHstorbananHJägersroHharHtävlingar.

SolvallaHkommerHävenHnästaHårHvaraHettHbenH
iHmångaHV86HXpress-tävlingarHpåHonsdagar.

Vad jag tycker omHdetHnyaHtäv-
lingsupplägget?

JagHärHförsiktigtHoptimistisk.H
OchHhoppasHverkligenHattH
banornaHmedHSolvallaHiHspetsenH
försökerHfåHtillbakaHpublikenHochH
inteHbaraHkommerHmedHtommaH
ord.HAnnarsHblirHdetHsvårtHattH

rekryteraHnyaHhästägare.
DetHtilltänktaHtävlingsprogrammetHblirH

ekonomisktHfördelaktigtHförHJägersro.HH
–HDetHlillaHviHharHsettHavHtävlingssche-

matHochHomHdetHstårHfastHkommerHviHdelaH
utHfemHmiljonerHkronorHmerHiHprispengarH

kommandeHsäsong.HDetHärHenHstarkH
siffra,HsägerHbanansHsportchef HMats 

Ahlkvist.
- - -

SpringoversH(V75-1)HupploppH
iHdebutenHförHPeterHUntersteinerHvarH

häftigt.
–HJagHvaknadeHpåHnattenHochHhadeH

rysningar.HInsatsenHberördeHmig,HsaHPeter.
Kan du utnyttja spår ett på lördag?
–HJagHvetHinteHriktigtHhurHsnabbHhanHär,H

menHomHviHkommerHtillHledningenHprovarH
jagHdär.

MmM Spik.

VINNAREN
 H1 Springover 

gillar 2 640 
meter och han 
var smällfin 
senast i debuten 
i ny regi då han 
speedade förbi 
bra hästar över 
upploppet. Blir 
inte läget en fälla 
tror vi att han 
har en ypperlig 
chans att vinna 
detta lopp.

UTMANAREN
 H11 Bottnas Commandeur har väldigt bra 

kunnande vilket han visat då han bland 
annat vunnit på V75 trots galopp. Har gått 
med skor på slutet men nu blir det barfota!

VINNAREN
 H1 Unheard Of 

var stor i neder-
laget senast och 
har verkligen 
samlat ihop till 
en seger. Är 
snabb iväg och 
kommer att få ett 
bra lopp i den 
främre träffen. 
Vårt val i ett 
öppet lopp.

UTMANAREN
 H12 Dream 

Lane behövde 
nog loppet 
senast och är kanske bästa hästen i fältet. 
Men vi har sett många gånger förut att det 
behövs klaff från spår tolv i stoloppen.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Springover, P. Untersteiner 49%
– Att Springover hade sådant spurtkrut 
som han visade i debuten för mig kunde 
jag inte drömma om. Det var underbara 
sista 300-400 han gjorde. Insatsen 
berörde och det är sällan man kör in på 
upploppet med en häst som har så 
mycket kraft kvar och går med full fart 
över linjen. Om jag håller upp ledningen 
provar vi i den positionen, säger Peter.

2 Danne Edel, K. Haugstad 5%
– Det var ingen dunderöverraskning att 
Danne Edel vann senast. Han trivs i led-
ningen och att tuffa på i sitt tempo. Han har 
gått bra för Kenneth Haugstad tidigare och 
kan vara med där framme igen. Det blir van-
lig vagn nu, säger Reijo Liljendahl.

3 Serious Try, H. Svensson 2%
– Han vara bara sådär senast, men jag tror 
inte att banan passade honom och 
dessutom gick han med skor bak. Täta 
starter brukar bara vara positivt och 
Bollnäs bana brukar vara bra. Han kan 
vara lite osäker i voltstart, men går han 
felfritt är han nog inte helt golvad, säger 
Henrik Svensson.

4 Västerbo Carrera, Ö. Kihlström 2%
Uppåtform. Värre emot nu. Bäst trea-fyra?

5 Stay Alert, U. Eriksson 1%
– Han fick ett perfekt smyglopp senast 
och gick helt okej utan att få plus i kanten. 
Spåret klarar han normalt. Mina hästar 
tävlar i vanlig sulky eftersom det är 
voltstart, säger Peter Untersteiner.

6 Nakoda Goj, U. Ohlsson 4%
– Han gick bra i samma lopp som Danne 
Edel vann senast. Han har haft bra form 
länge men inte fått någon utdelning. Han 
tränar bra, säger Reijo Liljedahl.

7 Make it Quick, J. Kontio 13%
– Han kördes fram till dödens senast och 
vann lätt till slut och vi var jättenöjda. Han 
kan vara svår i voltstart sägs det, men 
kommer han iväg bra blir det ett offensivt 
upplägg. Jag tycker att han ska räknas, 
säger Mika Haapakangas.

8 Antonio Tabac, E. Adielsson 2%
– Han har bra form för dagen och fick ett 
passande smygläge. Får han ett bra lopp 
kan han spurta bra till slut. Distansen vet 
jag inte om det är något plus, men han 
klarar den bra med vilsam resa. Inget nytt, 
säger Ville Karhulahti i stallet.

9 Mountain Cleaver, S. Raitala 2%
Toppfin som trea på Solvalla näst senast 
i hårdare sammanhang. Verkar vara klart 
bäst barfota, så håll koll på balansen på 
lördag. En outsider.

10 Furious Francis, B. Goop 5%
– Var kanske lite blek på Åby men det är ju 
en humörhäst och jag tror att formen är 
rätt så okej i alla fall. Han klarar distansen 
bra men är väl inget hett segerbud utan 
kan han vara trea-fyra är det okej, säger 
Anton Sverre i stallet.

11 Bottnas Commandeur, K. Widell 15%
– Han gjorde ett bra lopp vid andraplatsen 
och fick stryk av en bra häst så jag var 
nöjd med honom. Distansen är ett plus 
men inte läget. Jag tror ändå att han duger 
bra i Silverdivisionen och med lite klaff är 
han kanske inte helt avsågad. Barfota runt 
om är tanken, säger Hans R Strömberg.

12 Valentino Strix, S. Söderkvist 1%
– Läget blev inte optimalt med tanke på att 
han är ny i klassen. Han är ju stark så 
distansen är i alla fall en fördel och vi kör 
barfota runt om ifall banan tillåter. Men vi 
får sikta på en bra slant i första hand, 
säger Admir Zukanovic.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Unheard Of, S. Söderkvist 17%
– Känns väldigt bra i träningen, nästan 
bättre än vanligt kanske. Men det där är 
svårt att säga. Vi fick ett kanonläge då 
hon är snabb ut och det där taktiska 
sköter kusken, hon är allround av sig 
i alla fall. Kanske tunna, tunna tåskor 
fram bara, men det bestäms senare. Bör 
inte påverka, säger Rolf Johansson.

2 Amazing la Marc, H. Svensson 1%
– Hon har jättebra form och jag är sugen 
på att testa barfota den här gången. På 
läget ska hon kunna plocka en fin slant, 
säger Lars Wikström.

3 Tanya Gel, Ö. Kihlström 3%
Inte startat på länge. Formen är diffus.

4 Edindy, U. Eriksson 3%
Positiv V75-fyra senast. Kan dyka upp på 
en plats från det här läget.

5 Diamondinthesky, P. Grundmann 2%
Maxutdelning senast. För tufft emot?

6 O.M.Dont Cry, B. Goop 11%
– Blev lite sur sista 200 senast men var 
inte supertrött i mål. Var ändå lite ursäk-
tad. Skulle hon komma till ledningen och 
få styra och ställa en bit ska hon räknas, 
det blir nog jänkarvagn den här gången, 
säger Anton Sverre i stallet.

7 Dicks Denja, R. Pöllänen 2%
– Har visat jättebra form. Spåret är inte 
det bästa men hon är snabb ut och jag 
kommer att ladda. Hon var fin när hon 
vann i Bollnäs över medeldistans så den 
biten ser jag inte så något problem. Det 
ser ut som ett jämnt lopp där positionerna 
kommer att avgöra, jag känner mig inte 
slagen. Inga ändringar, säger Rauno.

8 Kitspirit, T. Andersen 6%
– Hon blev behandlad efter senaste 
starten. Hon går alltid bra efter paus så jag 
tror på en bra insats. Vi har ett jobbigt läge 
men hon är snabb iväg och jag måste 
ladda. Hon kan vinna om det stämmer och 
det är ett givet streck. Barfota runt om, 
säger Troels Andersen.

9 Fortune Teller, C. Sjöström 7%
– Var ju riktigt positiv vid segern efter vila 
och jag tycker att hon var godkänd senast 
också, det blev helt enkelt lite för långt 
fram. Läget behöver inte vara helt fel och 
formen ska vara bra. Däremot behåller vi 
nog skorna på, säger Claes Sjöström.

10 Firewire, N. Stenquist 13%
Härlig form. Får inte glömmas bort.

11 Sangria Knight, P. Untersteiner 8%
– Hon ser bra ut och håller fin form. 
Senaste insatsen är bara att glömma. Jag 
har feeling för att hon ska gå bra och form 
det har hon, säger Peter.

12 Dream Lane, E. Adielsson 17%
– Hon var helt okej senast men kan bättre. 
Kommer att gå framåt med det loppet och 
hon ska vara nära formen. Nu har vi 
sämsta läget och det behövs lite tur, men 
hon duger utan tvekan. Barfota runt om, 
säger Ville Karhulahti i stallet.

13 Carja, J. Sidbäck 4%
– Hon tog det förra loppet bra. Kommer 
hon igenom och får ett vettigt lopp tycker 
jag att hon är en outsider att se upp med, 
säger Thomas Lönn.

14 Oceanic Clearence, J. Takter 4%
– Hon har superform och gick jättebra 
senast trots seg rygg. Har samma läge 
igen, men det kan gå med lite tur. Barfota 
fram, det kan bli runt om också, säger 
Stefan Melander.

15 Tro Lo Lo, O J Andersson 3%
Var nedsatt av brunst senast. Kan slå till!

RANKNING
   1 Springover
11 Bottnas Comman.
  7 Make it Quick
  6 Nakoda Goj
  9 Mountain Cleaver
  2 Danne Edel
  3 Serious Try
10 Furious Francis
  5 Stay Alert
   8 Antonio Tabac
12 Valentino Strix
  4 Västerbo Carrera

RANKNING
   1 Unheard Of
12 Dream Lane
  6 O.M.Don’t Cry
10 Firewire
   9 Fortune Teller
11 Sangria Knight
14 Oceanic Clearence
13 Carja
  4 Edindy
  8 Kitspirit
15 Tro Lo Lo
  3 Tanya Gel
  2 Amazing la Marc
   5 Diamondinthesky
  7 Dicks Denja

 WTIDSRANKEN: 13,4: 9 Mountain Cleaver, 
10 Furious Francis, 11 Bottnas Commanduer.  
13,5: 1 Springover. 13,7: 8 Antonio Tabac.

 WTIDSRANKEN: 13,1: 1 Unheard Of.  
13,2: 13 Carja, 15 Tro Lo Lo. 13,5: 11 Sangria 
Knight. 13,6: 9 Fortune Teller, 10 Firewire.

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

V75�P˚�BOLLNÆS
•�TIPS�&�ANALYS�MED�FREDRIK�EDHOLM,�JONAS�NOREEN�&�ESKIL�HELLBERG

LILLA SYSTEMET 192 rader/96 kr
V75-1: 1 Springover.......................(11, 7)
V75-2: 1, 6, 10, 12 ........................ (9, 11)
V75-3: 7, 11 ...................................... (1, 6)
V75-4: 3, 5, 8, 15 ........................(13, 12)
V75-5: 2 Nadal Broline .................... (1, 3)
V75-6: 1, 7, 10 ................................. (3, 2)
V75-7: 6, 10 ................................... (4, 12)

STORA SYSTEMET 1 944 rader/972 kr
V75-1: 1 Springover.......................(11, 7)
V75-2: 1, 6, 9, 10, 11, 12 ...........(14, 13)
V75-3: 1, 6, 7, 9, 11, 12 ................ (10, 3)
V75-4: 3, 5, 8, 12, 13, 15 .............(11, 7)
V75-5: 2 Nadal Broline .................... (1, 3)
V75-6: 1, 7, 10 ................................. (3, 2)
V75-7: 4, 6, 10 .............................(12, 11)

CHANSSYSTEMET 900 rader/450 kr
V75-1: 1, 6, 7, 9, 11 ......................... (2, 3)
V75-2: 1, 12 ................................... (6, 10)
V75-3: 7 Weekend Fun ..................(11, 1)
V75-4: 3, 5, 8, 12, 13, 15 .............(11, 7)
V75-5: 2 Nadal Broline .................... (1, 3)
V75-6: 1, 7, 10 ................................. (3, 2)
V75-7: 4, 6, 10, 11, 12 ..................... (7, 3)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 6 Kung Edward, 200 kro-
nor vinnare, Bollnäs 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.

 HPalermo Broline hade inte en av sina bästa dagar. 

Han var borta från hetluften på en tidig galopp. 
Gick starkt som femma så kunnande finns för 
tätplats inom kort.

 HKung Edward känns klart aktuell. Spetsläge 
och Johnny Takter i sulkyn gör spelet extra 
intressant. Hästen var nära att nå Derbyt i näst 
senaste starten. Matchningen ditåt kan ge bra 
utdelning i V75-lopp i stället. Kung Edward 
känns som ett bra spel denna vecka.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Johnny Takter och spetsläge – jag spelar!

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 16 september
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�BOLLNÆS
Banbredd, 1640: 22,0 m. 2140: 22,0 m.
Upplopp: 207 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Nej.

Eskil��
Hellberg
eskil.hellberg 
@v.se

TRAV


