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Ett fantastiskt 
lyft för ATG Live

Det luktar tidig spets...
HHExquisiteHSisu kan nog hålla 

upp ledningen om han vill men 
trampar SpicklebackHFace iväg 
på ett bra sätt får han säkert 
överta då han borde vara en bra 
rygg. Och i ledningen blir han 
svår att passera. Bästa hästen är 
DeimosHRacing. Rundar många!

Starten avgör mycket
 HFelfri borde det vara bra chans 

att nå ledningen för ReadyH
K.K.Hall och Ulf  Ohlsson känner 
hästen väl. Givet streck. Han har 
dock gjort bort sig på slutet och 
garderas. ManHofHSteelHär en 
vinnartyp och CashHSimoni vann 
på snyggt sätt senast. Lurigt!

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

Bengt�Adielsson: Stefan Hultman har 
gediget kunnande – delar generöst med sig  
Storlopp för tvååringar.

Och mycket svårbedömt?
Glöm det. Favoriterna dominerar.

Uppfödningslöpning för tvååringarna är en 
välbetald historia. Med 1,4 miljoner kronor till 
vinnaren.

Två hästar har överlägsna meriter. Smokin Joe 
och Global Welcome.

Mycket talar också för att två streck räcker 
långt. De senaste tio åren har favoriten vunnit sju 
gånger och andrahandaren två. Bara en gång har 
det ”skrällt”. Med en tiooddsare.

MmM Vem som vinner? Litet plus för Smokin Joe. 
Som är ettersnabb från början och spetsar.

- - -
Nästa vecka kommer ATG med en utvidgning 

av sin succé med ”tillsammans”. 
Fortsättningsvis ska man kunna spela med sina 

vänner via nätet.
Närmare detaljer om nyheten kommer på 

måndag.
- - -

Joakim Lövgren hade en fin 
kväll på Jägersro i tisdags med 
tre vinster. Och har häng på 
Christoffer Eriksson i champi-
onstriden (48 – 46).

Fin stallform är nyttig. 
Och jag kommer att lägga som 

ett villkor på mitt Jokersystem 
att Jocke ska ta minst en V75-
seger.

Jocke är inte främmande för att vinna 
med någon av sina hästar.

– RacingHMange har fått dåligt betalt 
den här säsongen. Han har gjort flera 
topprestationer i bästa sällskap, säger 
Jocke.

Jairo går med skor den här gången.
– Närmast en fördel gentemot många 

av konkurrenterna. 
Får Angle of Attack bestämma i 

ledningen blir det svårt men om det 
tävlas kan Jairo mycket väl vinna.

- - -
Stefan Hultman är ett fantastiskt 

lyft för ATG Live.
Stefan har ett gediget kunnande som 

han generöst delar med sig av och blick 
för hästarnas dagsstatus.

Inget predikande heller utan Stefan 

framför sina åsikter i en lättsam ton och med 
glimten i ögat.

- - -
Efter komplikationer vid födningen föddes 

Tough Sunday döv, blind och med ett blåsljud på 
hjärtat. 

Mamman övergav fullblodsfölet och han fick 
också lunginflammation.

Uppfödaren var nära att slakta sin häst. 
Men på sjätte dagen märkte han att hästens 

ögon följde honom. 
Framstegen fortsatte och det hela slutade som 

ett sannskyldigt mirakel.
MmM När femårige Tough Sunday årsdebuterade 

för någon vecka sedan slutade det med seger. 
Och då passerade han 200 000 dollar (drygt 
1,6 miljoner kronor) i insprungna pengar.

- - -
En minijackpott (femmorna från i söndags) att 

slåss om.
Men tyvärr. 
Med tre tunt besatta lopp, klar skiktning på 

hästar i flera lopp och en lätt och snabb bana att 
tävla på. 

Överhängande risk för att 
femmorna blir utan.

MmM Enda motgiftet för en spelför-
därvad individ som jag?

V5. Där man åtminstone vet att 
65% av insatserna går tillbaka 
till spelarna.

- - -
Skrälloppet? 
Bronsdivisionen har ovanliga förut-

sättningar. Med voltstart och lång 
distans.

Men? 
Surpris, surpris. 
Att det är svårt. 
Det har alla hittat...
Rundstreckningen är gigantisk. 
Med Whisky Akema som knapp 

streckfavorit med 15,7%.
MmM Jag vill gärna gå mot strömmen. Och 

hitta en spik här.
Apapmand kan vara lösningen. 

Femåringen är ruskigt fin. 
Och får kusken till det blåser dansken 

över det här gänget till slut.
MmM  Facit i V75 så här långt? Två starter, 

två vinster. Så till 6% sorteras det danska 
ekipaget in i fyndlådan.

VINNAREN
 H6 Spickleback 

Face är ensam 
på springspår 
och med en bra 
start från Robert 
Berghs sida så är 
det väldigt bra 
spetschans. 
Hästen borde 
nog kunna runt 
1.13,5 i den 
positionen och 
det gör honom svårfångad i sådana fall.

UTMANAREN
 HFjolårets Kriterievinnare 7 Deimos 

Racing har tävlat på duktigt även i år och 
även om han står med tillägg på tipsettan 
så är han den svåraste utmanaren på 
förhand.

VINNAREN
 H1 Ready 

K.K.Hall har tagit 
sina segrar från 
spets och Ulf 
Ohlsson lär få 
klara körorder 
om att ladda vad 
som går. Felfri 
tror vi att Ready 
Cash-sonen kan 
spåra det här 
loppet från start 
till mål.

UTMANAREN
 H5 Man of Steel har vunnit fyra av fem 

lopp hittills och vinnartyper är alltid 
aktuella. Men det lär nog krävas en rejäl 
rekordsänking för seger den här gången. 
Fixar han det?

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Exquisite Sisu, P. Nordström 2%
– Exquisite Sisu var duktig i kvalet till 
Breeders´ Crown men kom bort i finalen 
när det var dåligt tempo i inledningen. Han 
tränar riktigt bra för dagen och från det 
här utgångsläget tror jag att han kan få en 
hygglig slant. Det blir skor på den här 
gången men i övrigt inga ändringar, säger 
Per Nordström.

2 Neelix, A. Kolgjini 13%
– Neelix är stor (1,72 hög) och kan få 
problem med andraspåret. Men han är bra 
och om han tar sig iväg är han med i den 
främre träffen. Han har alltid gått med 
skor runt om och är gynnad gentemot 
några av de andra hästarna i loppet, säger 
Lutfi Kolgjini.

3 Carl Lewis, Ö. Kihlström 2%
– Han kan lite bättre än vad han visade 
senast och jag tror att kuskbytet kommer 
att ha en positiv effekt. Han borde kunna 
springa lite snabbare än vad han gjorde 
senast och det räcker förhoppningsvis för 
att vara bland de fyra-fem främsta. Carl 
Lewis går alltid med skor så det är en 
fördel för oss, säger Ken Ecce.

4 Red White N Blue, U. Ohlsson 1%
Besitter viss fart men det kan vara lite 
galopprisk från fjärdespåret. Plats som 
bäst felfri?

5 Elle Mearas, C. Eriksson 1%
– Hon var okej senast enligt kusken, även 
om jag inte var lika nöjd direkt efter loppet. 
Hon känns dock fin i träningen och ska ha 
gått framåt med det loppet i kroppen. 
Tyvärr fick vi ett dåligt spår. Jag tror hon 
travar iväg, men det blir ingen snabbstart 
och därmed är nog hästarna på tillägg 
snabbt bakom henne. Jag måste ligga lite 
lågt. Det blir inga ändringar, säger 
Carl-Otto Göransson.

6 Spickleback Face, R. Bergh 42%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
i sin krönika på annan sida.
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7 Deimos Racing, E. Adielsson 24%
– Deimos Racing var inte som bäst senast 
och har fått pusta ordentligt efter den 
starten. Nu känns han som vanligt i jobben 
igen men formen är ändå lite svårbedömd. 
Vi smyger med och med rätt resa slutar 
han säkert långt framme den här gången. 
På en garderad kupong tycker jag att 
Deimos Racing är ett givet streck, säger 
Svante Båth.

8 Racing Mange, J. Lövgren 5%
– Han har varit ifrån ett tag, så det kanske 
inte är tal om någon toppform i första 
starten. Racing Mange var sjuk efter 
senaste loppet. Han har dock tränat på bra 
och är lättränad och jag tror att han 
kommer att göra en bra insats. Det blir 
kanske tufft att vinna loppet, men ett 
platsbud kan det väl vara. Att det är få 
hästar med i loppet gynnar honom. Vi kör 
som vanligt med honom vad det gäller 
utrustningen, informerar Fredrik Pedersen 
i stallet.

9 Friend of Nature, L. Kolgjini 2%
– I senaste starten var hästen missgynnad 
av ett underlag som inte alls passade 
honom. Friend of Nature kan bättre men 
har en tuff uppgift denna gång, säger Lutfi 
Kolgjini.

10 Electric Light, P. Untersteiner 7%
– Galopperna på sistone har varit tillfällig-
heter för Electric Light. Men man kan inte 
läsa sig till det och jag tror att han har 
smygform för dagen. Man ska nog inte 
nonchalera honom helt, säger Peter 
Untersteiner.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Ready K.K.Hall, U. Ohlsson 20%
– Han tappade 50, 60 meter senast när 
han totalbommade starten. Ready K.K. 
Hall gjorde senast ett starkt lopp som 
femma och var jättefin i fredagsjobbet så 
han tog inte skada av det tuffa loppet. 
Han är snabb ut så läget blev perfekt. 
Han har vunnit med skor och det är 
ingen större nackdel nu när alla går med 
skor. Jag räknar med att han går en låg 
1.12-tid om det blir bra förhållanden, 
säger Jan Hellstedt.

2 Bamboleo, C. Eriksson 7%
Lite uppåt senast som tvåa. Fint läge, men 
behöver tempohjälp. Bara en outsider.

3 Midnight Victory, E. Adielsson 2%
– Hästen kommer i bra form och gick en 
bra spurt senast. Läget kan vi inte klaga 
på men hon har väl bara öppnat medium, 
utan att vara någon raket. Skor, lätta 
sådana ska inte ställa till det som det 
känns. Hoppas på en bra insats, säger 
Ville Karhulahti i stallet.

4 Corky Ramirez, K. Eriksson 4%
– Har gått bra på sistone och har fina 
förutsättningar. Han ska tävla med ett 
helstängt huvudlag och återigen jänkar-
vagn. Platsaktuell, tror Jörgen Westholm.

5 Man of Steel, S. Persson 22%
– Man Of Steel var riktigt fin igen senast 
och vann väldigt enkelt. Han kan öppna 
rätt så bra bakom bilen. Han har tävlat 
med skor hela tiden. Han kommer att gå 
med jänkarvagn och halvstängt huvudlag 
denna gång, säger Stefan Persson.

6 Elsztain, A. Kolgjini 8%
– Han har krånglat en del i loppen och inte 
fungerat riktigt som jag vill. Nu ändrar vi 
på utrustningen och jag tror på en bättre 
insats av Elsztain. Han är för dagen den 
vassaste av mina två i loppet, säger Lutfi 
Kolgjini.

7 Cash Valley, J. Simoni 22%
– Jag startar honom här för jag vill se om 
han duger i det här sammanhanget. Cash 
Valley kan öppna snabbt men det blir ett 
lugnt upplägg den här gången och jag 
hoppas hitta en bra position. Senast på 
Lunden körde jag också ett avvaknade 
lopp och han har aldrig varit bättre. Han 
vann lätt på 1.13,1/1 600a men jag tror 
att han kunnat springa en sekund fortare 
den dagen. Skor igen, säger Jens Simoni.

8 Star Costashorta, P. Untersteiner 1%
– Är pålitlig och trevlig. Får för första 
gången en jänkarvagn på sig. Läget är 
tråkigt och vi får göra det bästa möjliga 
från det här spåret, säger Peter.

9 Toutou, L. Kolgjini 6%
– Han har hygglig form. Men jag tror att 
Toutou kan få svårt att komma in i 
matchen från sitt bakspår, säger Lutfi.

10 Direktör Am, M. Pilenberg 1%
– Han fick en nyttig genomkörare i ett 
amatörlopp senast och allt ser bra ut inför 
den här starten. Jag tror inte att de 
springer ifrån Direktör Am men han är 
speciell och har haft problem i svängarna 
så jag ligger lågt den här gången. Skor bak 
är ingen jättenackdel men optimalt är det 
inte, säger Mikael Pilenberg.

11 Doyoucash In, J. Untersteiner 5%
– Han spurtade bra senast och duger bra 
för klassen. Att det är skotvång missgyn-
nar inte min häst. Han duger bra för 
klassen, men gynnas varken av distansen 
eller spåret. Jag får ligga lite lågt, säger 
Johan Untersteiner.

12 Gaya di Quattro, S. Söderkvist 1%
Har fart men läget försvårar mycket. Nja.

RANKNING
  6 Spickleback Face
  7 Deimos Racing
  8 Racing Mange
  2 Neelix
10 Electric Light
  1 Exquisite Sisu
  9 Friend of Nature
  4 Red White N Blue
  3 Carl Lewis
  5 Elle Mearas

RANKNING
  1 Ready K.K.Hall
  5 Man of Steel
  7 Cash Valley
  6 Elsztain
11 Doyoucash In
12 Gaya di Quattro
  8 Star Costashorta
10 Direktör Am
  2 Bamboleo
  9 Toutou
  4 Corky Ramirez
  3 Midnight Victory

 WTIDSRANKEN: 12,6: 10 Electric Light. 
12,7: 7 Deimos Racing. 14,0: Spickleback Face. 
14,1: 8 Racing Mange. 14,4: 9 Friend of Nature.

 WTIDSRANKEN: 13,0: 9 Toutou, 12 Gaya di 
Quattro. 13,2: 2 Bamboleo. 13,6: 1 Ready KK Hall, 
8 Star Costashorta, 11 Doyoucash In.
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V75�P˚�JÆGERSRO
•�TIPS�&�ANALYS�MED�FREDRIK�EDHOLM,�BENGT�ADIELSSON�&�ESKIL�HELLBERG

LILLA SYSTEMET 180 rader/90 kr
V75-1: 6 Spickleback Face ............... (7, 8)
V75-2: 1, 5, 7 ................................. (6, 11)
V75-3: 5 Angle of Attack ................. (6, 7)
V75-4: 3, 4 ........................................ (2, 1)
V75-5: 2, 6, 7, 9, 11 ....................... (4, 10)
V75-6: 8, 9 ......................................(10, 1)
V75-7: 3, 4, 6.................................... (1, 7)

STORA SYSTEMET 1 800 rader/900 kr
V75-1: 6, 7, 8 .................................. (2, 10)
V75-2: 1, 5, 6, 7, 11 ....................... (12, 8)
V75-3: 5 Angle of Attack ................. (6, 7)
V75-4: 3, 4 ........................................ (2, 1)
V75-5: 2, 6, 7, 9, 11 ....................... (4, 10)
V75-6: 1, 8, 9, 10 ............................. (3, 7)
V75-7: 3, 4, 6.................................... (1, 7)

CHANSSYSTEMET 864 rader/432 kr
V75-1: 6, 7 .........................................(8, 2)
V75-2: 1, 5, 6, 7 ...........................(11, 12)
V75-3: 5, 6, 7 ................................... (4, 1)
V75-4: 4 Global Welcome ................ (3, 2)
V75-5: alla tolv hästar ...................... (7, 2)
V75-6: 9 Sobel Conway ................. (8, 10)
V75-7: 3, 4, 6.................................... (1, 7)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 7 Cash Valley,  
200 kronor vinnare, Jägersro lopp 6 (V75-2).

 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.

 HNow or Never Flair fick inte aktionen att 

stämma hundra och såg aldrig segerfarlig ut. Har 
fått in att Mikko Aho missat hästen och att han 
har gått till Mattias Djuse. Perfect King tidigt 
slagen i söndags och agerade blekt.

 HPå lördag blir mitt spel Cash Valley. En vass 
travare som varit på Jägersro en gång tidigare 
med seger som resultat. Tuffare nu i V75 men 
han är vass och skall ses med bra chans. Tio 
segrar på 14 starter talar sitt tydliga språk.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Segerprocenten skojar man inte bort...

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 2 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: Ja.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se
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