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Lätt val i Prix 
d’Amérique

Det är många med chans
HHDiabloHSisu och FaroukHB.R. 

gör nog upp om spets. Men det är 
långt till mål och mycket lär 
hända under vägen. VictoryH
Kåsgård är kapabel och lär fälla 
de flesta i felfritt lopp. Men 
känslan är ändå att det kan bli 
svårt att slå MakingHLove. Öppet!

Spetsstriden blir viktig
 HDet kan gå undan från start. 

Aileron försöker hålla ut trion 
HavbergsHKnight,HNoHLimitHL.A. 
och Dancelli och lyckas det så 
anför man det här loppet länge. 
Men då vi inte är helt säkra på 
spetsstriden blir det gardering. 
Dancelli har ruggig form!

V75-1� 3 120 meter, volt V75-2� 2 100 meter, auto

Bengt�Adielsson: Propulsion har alla 
de kvalitéer som behövs för att vinna 
Preparé senast.

Full laddning nu.
Lionel är bäst i Guld.

Vi som spelat och spikat Lionel senast fick inte 
mycket för pengarna. Det var preparé på bästa 
franska vis när Göran Antonsen satt och petade 
sig i näsan i kön.

Men Lionel visade fin form när han avslutade 
med ett varv efter 1.10 med full fart över linjen. 
Med ett lopp i kroppen, ett bättre startspår och 
snällare kamrater är Lionel spik of  the week.

- - -
Bye, bye RajeshHFace. Han lämnar Sverige och 

nästa år blir det USA. Varför?
– Jag tror att han kommer att trivas på stora 

banor. PasitheaHFace klarade sig ypperligt där 
och Rajesh Face är klassen bättre, säger Lutfi 
Kolgjini.

Sluttävlat i Sverige alltså?
– Tanken är att han ska starta i Grand Prix på 

Solvalla först.
- - -

Udessa Degli Dei var grym när 
hon sprintade runt på en låg 
1.11-tid senast. 

Det var första starten hos 
demontränaren JerryHRiordan 
och jag blir inte det minsta 
förvånad om han hittat en eller 
ett par växlar till i den här ita-
lienskan.

Kort senast och 2 100 meter nu? Inget 
som bekymrar mig. Pappan heter 
Varenne så styrkan finns där och jag 
chanssinglar 8-procentaren.

- - -
Skånska Travhästägarföreningen 

hade gjort en ambitiös satsning med en 
paneldebatt vid sitt höstmöte i onsdags.

Ett av ämnena var den kommande 
avregleringen av spelmarknaden.

MmM Jag är livrädd för vad som komma 
skall. 
MmM Livrädd för att det ska bli mindre 

pengar för att finansiera den otroligt 
fina travsport jag har glädje av varje 
dag.
Men ST´s ordförande Hans Ljung-

kvist (som gjorde ett starkt intryck rakt 
igenom i debatten) lindrade min oro en 

aning när han målade upp en ljus bild av framti-
den.

- - -
Några timmar i lopparkivet inför tävlingarna 

på Bjerke i morgon får mig att utbrista i ett usch. 
Ett trefalt usch. För den norska drivningen med 
tömmarna (i avsaknad av ett körspö) är för-
skräcklig att skåda. Men någon drivning behöv-
des inte när Dancelli vann på Bjerke i början av 
oktober. Med mycket medelmåttiga resultat 
bakom sig dansade han runt på 1.12,0/2 100a.

Tydligen lika bra nästa gång (finns inte i lopp-
arkivet) när han avslutade bättre än 1.10 till en 
lätt vinst. Aileron är given på lappen men han får 
sällskap av Dancelli.

	 	 - - - 
Eftersom jag för länge sedan köpt biljett till 

Paris och Prix d’Amérique tittar jag efter bra spel 
till det stora loppet.

I en stor intervju i Le Trot var Daniel Redén 
osedvanligt positiv beträffande Propulsion:

– PropulsionHa toutes les qualités requises pour 
remporter le Prix d’Amérique, sa 
Daniel.

   Ungefär: Propulsion har alla 
de kvalitéer som behövs för att ta 
hem Prix d’Amérique.

Ett av nätbolagen bjöd 6,50 på 
Propulsion. Och då ett annat gav 
11,50 var valet lätt.

                    - - -
Var skrällen kommer? Jag tycker att 

ett sprinterlopp i näst lägsta klassen ser 
hellurigt ut. Och kommer att strecka 
allihopa. Femårige MuscleHMack i det 
loppet? Han har inte startat på två år. 
Och det är ju rena hånet mot oss spelare 
att en sådan häst är med på kupongen.

Men fem segrar, en andraplats och en 
tredjeplats på sju starter i Kanada är så 
pass starka papper att han åkte med på 
kupongen.

                             - - -
Jag fick glädjefnatt när Trav-Ronden 

hade en nätrubrik om tidigare starttid 
på lördagar. Men säg den glädje som 
varar beständigt. Det handlade tyvärr 
inte om V75-tävlingarna.
MmM Så det är fortsatt lördagsterror från 

Hasse Skarplöth mot oss stackars trav-
vänner.

VINNAREN
 H13 Making 

Love kommer 
från seger och 
formen pekar 
fortsatt uppåt. 
Distansen är ny 
för honom, men 
man hade 
knappast startat 
honom utan att 
tro att det ska 
fungera.

UTMANAREN
 H14 Victory 

Kåsgård gjorde 
bort sig som storfavorit senast. Men han 
borde sköta sig när det handlar om 
voltstart och hästen har visat både styrka 
och fart som räcker långt.

VINNAREN
 HRobert Berghs 

1 Aileron har 
visat finfin form 
och från det här 
läget är det 
laddning för 
ledningen som 
gäller. I den 
positionen trivs 
hästen väldigt 
bra och Aileron 
får tipset i ett 
lurigt lopp.

UTMANAREN
 H6 Dancelli har genomgått en förvandling 

i de senaste starterna. Dancelli har visat 
upp ett helt annat klipp i steget och är 
formen intakt så blir det en tuff motstån-
dare att räkna med.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Diablo Sisu, J. Untersteiner 6%
– Diablo Sisu har fin form och är bäst med  
lopp i ryggar. Han fick ett bra läge, säger 
Johan Untersteiner.

2 Russel Street, A H Stensen 1%
– Jag var nöjd med honom senast och 
formen är bra. Men det är lite för hårt 
emot för att han ska vara segeraktuell, 
säger Morten A Pedersen.

3 Cobra Vici, C. Eriksson –%
STRUKEN!

4 Darco, P O Midtfjeld 2%
– Han har gått bra över längre distanser 
och han borde kunna komma iväg bra 
härifrån. Det är tufft emot, men jag tycker 
inte att Darco är helt utan möjligheter, 
säger Sigbjörn Kolnes.

5 Perfect King, Ö. Kihlström 13%
– Perfect King gjorde väl sitt bästa lopp i 
karriären senast tycker jag. Han känns bra 
och jag tror att formen är okej även om det 
är ett tag sedan han startade senast. Jag 
tror att spår fem är bättre i Norge än i 
Sverige då det handlar om voltstart, säger 
Pär Pergenius i stallet.

6 Perillat, H R Tvedt 1%
Visat form i enklare gäng. Borde få svårt.

7 Farouk B.R., B. Goop 18%
– Farouk B.R. är en hygglig häst som var 
nära att kvala in till Derbyt i Norge. Han 
tränar okej efter en liten paus men han är 
trög ut i voltstart och från det här utgångs-
läget ligger jag lågt, säger Björn Goop.
3 140:

8 Skyfall, M A Pedersen 1%
– Jag är lite osäker på distansen och tror 
inte att han kan plocka in tjugo meter på 
min andra häst Russel Street. Det blir 
tufft, konstaterar Morten.

9 Marlon Donvici, J. Westholm 2%
– Gick ett snabbt slutvarv på V75 senast, 
gynnas av distansen denna gång. Han kan 
skrälla om det löser sig på vägen, säger 
Jörgen Westholm.

10 Double Spin, G. Austevoll 3%
Nyttig form och gått bra för kusken. 
Trea-fyra som bäst bland dessa.

11 Awesome Deal, K. Johansen 7%
– Han var bra senast när han vann ett 
sprinterlopp. Awesome Deal går på alla 
distanser och att han förlorade ett 
långlopp på Charlottenlund får jag ta på 
mig, jag använde inte huvudet, säger 
Flemming Jensen.

12 Dekadent K., E. Höitomt 4%
– Har vunnit väldigt lätt i enklare gäng på 
slutet. Jag tror inte att han gör bort sig här 
heller och vi rycker skorna nu vilket brukar 
ge effekt. Jag blir inte förvånad om han är 
bland de tre, säger Steen Juul.
3 160:

13 Making Love, R. Bergh 16%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
i sin krönika på annan sida.

3 180 m:

14 Victory Kåsgård, F. Jensen 16%
– Han galopperade senast men kusken 
tyckte att han kändes fin både före och 
efter galoppen. Om Victory Kåsgård sköter 
sig och håller sig lugn är det en bättre 
chans än Awesome Deal. Men går det för 
sakta i loppet kan han hetsa upp sig och 
då blir det problem, säger Flemming.

15 Onceforall Face, J. Juel 11%
– Jag var besviken när han inte vann 
senast. Men Onceforall Face blev för het 
och det straffade sig till slut. Nu lägger jag 
på ett skarpare bett och min häst är en av 
dem som kan vinna loppet, säger Jeppe.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Aileron, R. Bergh 34%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
i sin krönika på annan sida.

2 Havbergs Knight, F B Larsson 13%
Femte ytter senast och spurtade bra som 
tvåa bakom Qahar Q.C. i ett stayerlopp. Är 
startsnabb och får nog ett bra lopp. Kan 
inte räknas bort.

3 Monfalcone, T. Horpestad 6%
– Monfalcone fick göra lite för mycket 
jobb själv senast, det passar honom bättre 
att få smyga med lite längre. Jag har 
fräschat upp honom efter förra loppet och 
tror att det kommer att ha positiv effekt. 
Med en bra resa är han nog inte chanslös, 
säger Tom Horpestad.

4 No Limit L.A., P O Midtfjeld 4%
– Det är en häst som gick väldigt bra 
senast efter en kort paus. Han har tränat 
fint och har bra form men möter samtidigt 
bra hästar. Men han är kvick från start så 
jag kommer att köra till när bilen släpper 
då han visat sig vara bäst när han får 
springa där framme. Skulle vi komma till 
ledningen tror jag att han absolut ska vara 
med och kämpa där framme. Vi hoppas 
och tror på en plats bland de tre, säger Per 
Oleg Midtfjeld.

5 Trinty Lux, W. Paal 7%
– Jag var jättenöjd med honom senast och 
det känns som att han har hittat formen. 
Han är inget spetsbud men borde kunna 
hamna bra till. Det blir barfota fram igen 
och av mina två på lördag är det här bästa 
vinstchansen, säger Wim Paal.

6 Dancelli, O. Mikkelborg 12%
– Han har fått ett lyft sedan han kommit 
till en träningsanläggning och har varit 
väldigt bra i de två senaste starterna. 
Dancelli gick barfota runt om näst senast 
och barfota fram senast. Det blir åtmins-
tone barfota fram den här gången och i 
övrigt oförändrad utrustning. Dancelli har 
inte tävlat på ett tag men han brukar 
fungera bra med tid mellan starterna. Han 
är startsnabb, säger Olav Mikkelborg.

7 Touchee Bi, G. Smeby 0%
Gör debut i ny regi och har inte startat på 
en dryg månad. Svårbedömd form och 
känns inte het.

8 Rigoletto Jet, E. Höitomt 1%
– Han var jättebra vid segern näst senast 
och jag bedömer det som att formen är lika 
fin nu. Med ett bättre startspår hade jag 
varit optimistisk, men jag känner mig ändå 
inte slagen. Barfota runt om nu, säger 
Edvin Ceka.

9 Shelby Glide, J. Untersteiner 12%
– Han spurtade jättefint i skymundan i 
lördags och är fortsatt bra i ordning för 
dagen. Shelby Glide gynnas av ett högt 
tempo och är väl inte helt borta, säger 
Johan Untersteiner.

10 Great King Wine, Ö. Kihlström 8%
– Han känns jättefin i jobben och har varit 
mjuk och smidig efter vinsten på Axevalla.  
Hästen har stångats i tuff konkurrens och 
det blir inga ändringar, säger Admir 
Zukanovic.

11 Facebook N.L., M T Gundersen 0%
– Jag har förväntat mig lite mer av honom 
och från ett dåligt läge vågar jag inte ha 
några större förhoppningar på honom. Vi 
får köra för en slant i första hand, säger 
Sigbjörn Kolnes.

12 Windy Ammik, B. Goop 3%
– Vi har haft henne i ungefär en månad. 
Windy Ammik har varit okej i lite skarpare 
jobb men från det här utgångsläget måste 
jag ligga lågt, säger Björn Goop.

RANKNING
13 Making Love
14 Victory Kåsgård
  5 Perfect King
15 Onceforall Face
  1 Diablo Sisu
11 Awesome Deal
  7 Farouk B.R.
  9 Marlon Donvici
10 Double Spin
  8 Skyfall
  4 Darco
12 Dekadent K.
  2 Russel Street
  6 Perillat

RANKNING
  1 Aileron
  6 Dancelli
  9 Shelby Glide
  2 Havbergs Knight
  3 Monfalcone
  8 Rigoletto Jet
12 Windy Ammik
10 Great King Wine
  4 No Limit L.A.
  5 Trinity Lux
  7 Touchee Bi
11 Facebook N.L.

 WTIDSRANKEN: 13,8: 14 Victory Kåsgård. 
14,5: 13 Making Love. 14,7: 15 Onceforall Face. 
14,8: 11 Awesome Deal. 15.3: 5 Perfect King.

 WTIDSRANKEN: 13,0: 3 Monfalcone.  
13,3: 1 Aileron. 13,4: 2 Havbergs Knight. 13,6: 
5 Trinity Lux, 8 Rigoletto Jet. 13,9: 9 Shelby Glide.

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

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

LILLA SYSTEMET 160 rader/80 kr
V75-1: 5, 13, 14, 15 ......................(1, 11)
V75-2: 1, 2, 3, 6, 9 ......................... (8, 12)
V75-3: 5 Lionel N.O. ....................... (2, 12)
V75-4: 8 Always On Time ..............(10, 1)
V75-5: 1 Nobel Amok .....................(10, 7)
V75-6: 2, 3 ...................................... (10, 5)
V75-7: 3, 5, 8, 10 ...........................(11, 7)

STORA SYSTEMET 1 920 rader/960 kr
V75-1: 1, 5, 11, 13, 14, 15 .............. (7, 9)
V75-2: 1, 2, 3, 6, 9 ......................... (8, 12)
V75-3: 5 Lionel N.O. ....................... (2, 12)
V75-4: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 ........(7, 12)
V75-5: 1 Nobel Amok .....................(10, 7)
V75-6: 2, 3 ...................................... (10, 5)
V75-7: 3, 5, 8, 10 ...........................(11, 7)

CHANSSYSTEMET 960 rader/480 kr
V75-1: 1, 5, 11, 13, 14, 15 .............. (7, 9)
V75-2: 1, 6 .........................................(9, 2)
V75-3: 5 Lionel N.O. ....................... (2, 12)
V75-4: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 ........(7, 12)
V75-5: 1, 2, 7, 10, 11 ...................... (3, 6)
V75-6: 2, 3 ...................................... (10, 5)
V75-7: 8 Bugatti Bick ....................... (5, 3)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 8 Always On Time,  
200 kronor vinnare, Bjerke lopp 8 (V75-4).

 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.

 HDealwithakiss fick ett tufft lopp och räckte inte. 

Disco Volante gick bättre och satt snabbt i led-
ningen och var överlägsen. 1.61 var förväntat 
lågt men inget kul odds att spela till, men en 
vinnare är alltid en vinnare.

 HAlways On Time vann på snyggt sätt på Åby. 
Hade spår tolv då och nu har han åter ett svårt 
läge från spår åtta men han kan vinna på sin 
toppform. En snabb fyraåring som har mycket 
att hämta framöver.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Draget har mycket att hämta framöver

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 18 november
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�BJERKE
Banbredd, 1640: 20,0 m. 2140: 20,0 m.
Upplopp: 200 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Nej.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se
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