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Han tar minst 
en V75-seger

Starten blir nog viktig
HHInnerspåretHbakomHbilenHärHinteH

optimaltHpåHMomarkenHochHviHärH
inteHfrämmandeHförHattHBroadway 
AppoloHkanHtaHsigHförbiHClemenza 
AmHiHstartrusningenHochHiHsådanaH
fallHökarHvinstchansenHmarkant.H
BlirHdetHtuff HkörningHsåHkliverH
Heartbreaker V.S.HinHiHbilden.

Raise med lopp i kroppen
HHDetHlutarHåtHGlobal SupremacyH

ellerHRaise BrolineHiHledningen.H
FemtespåretHiHvoltstartHiHNorgeHärH
bättreHänHiHSverigeHochHkommerH
RaiseHBrolineHtillHspetsHkanHdetH
varaHöver.HPatricia HastrupHharH
enHvassHspurtHomHhonHfårHettHfintH
loppHpåHrulle.

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

Bengt�Adielsson: Mitt system litar 
på Johan Untersteiners färdigheter
Överraskande bra senast.

Nu förväntas en toppinsats.
Quick Fix blir svår att stå emot.

 Det var avslag påHQuick FixHsenast.HMenHefterHettH
perfektHsmygloppHvarHnioåringenHnäraHsegern.

–HOtroligtHöverraskad.HQuickHFixHhadeHinteHvisatH
någontingHiHträningenHinförHdetHloppet,HsägerH
Lutfi Kolgjini.

NuHärHdetHandraHtongångar.
–HNågonHformHavHettHstängtHhuvudlagHochHtroli-

genHettHoffensivtHupplägg.HJagHtyckerHattHdetHserHutH
somHenHtoppchans.

LuddeHtrorHalltidHpåHsinaHhästar.HMenHiHmåndagsH
varHhanHosedvanligtHuppåt.

–HToppchansHförHallaHminaHtreHuppsittningar,H
tyckteHLudde.

DeHandra?HClemenza Am.HSomHredanHvunnitHiH
SilverdivisionenHdetHhärHmeetinget.HOchHRush-
more Face.HSomHbörjatHanvändaHsinaHresurserHpåH
rättHsättHsedanHhanHkastrerats.

- - -
NästanH22HjackpotmiljonerHattH

slåssHomHochHförHandraHåretHiHradH
harHMomarkenHföräratsHdenH
godbiten.

DenHnorskaHbananHbjuderHpåHenH
mycketHfinHomgång.HOchHdetH
förlåterHdetHmesta.

MmM Men vettigt? Att svensk 
travsport ska gödsla de ekono-
miskt otroligt välmående norrmännen. 
Jag tycker inte det...

- - -
VeckansHgissningstävling?HHurHdetH

gårHiHkallblodsloppet.HMedHenHflockH
norskaHluringar.

Lille JimHärHminHförstahästHefterH
uppvisningenHpåHSolvalla.HMenHhärHgårH
detHåtHstreck.

- - -
DenH17HaugustiHrykerHStandoutsH

mossbelupnaHrekordH(frånH2H012)HpåH
1.10,9HförHtreåringar.

HurHjagHkanHvetaHdet?HJo,HförHdåHkörsH
kortaHE3HpåHGävlesHerkäntHblixtsnabbaH
bana.HDärHförHövrigtHStandoutHsatteHsittH
rekord.

- - -
IHonsdagsHpåHÅbyHgavHHurricane 

River,HIl BoscaioloHochHSatoHenHför-

smakHavHvadHtreårskullenHinnehåller.
OchHjagHgläderHmigHredanHåtHkommandeHfröjder.
MenHfällerHsamtidigtHenHtår.HNärHjagHtänkerHpåH

hurHmångaHlöftenHsomHkommerHattHdukaHunderHförH
barfotaeländet.

- - -
StrecketHförHFarouk B.R.HärHgivetHefterHuppvis-

ningenHsenast.HMenHlikaHgivetHärHdetHattHCode BonH
skaHmedHpåHlappen.

HanHhittadeHstilenHpåHhöstenHsomHtreåringHiH
USA.HOchHvannHsinaHtvåHsistaHloppHpåH1.10-tiderH
förHÅke Svanstedt.

IngenHstartHsomHfyraåring.HOchHinteHhellerH
någonHsomHfemåring.

NuHärHhanHtillbaka.HOchHdetHmedHbesked.HTreH
starterHiHårHharHresulteratHiHtreHlättaHsegrar.

IntrycketHsenast.HEnHriktigtHbraHhäst...
- - -

EnHspelareHgickHmisteHomHvinsterHpåH31H000H
dollarHnärHTag Up And GoHvannHpåHMeadowlandsH
förHnågraHårHsedan.

TagHUpHAndHGoHvarHdopad.HOchHnuHhjälperH
organisationenHPeopleHforHtheH
EthicalHTreatmentHof HAnimalsH
(PETA)HspelarenHattHstämmaH
tränarenHtillHdenHdopadeHhästenH
påHdetHbeloppet.

MmM Om spelaren vinner? En 
dammlucka som öppnas...

Johan Untersteiner vann femH
loppHpåHÅbyHiHonsdags.

Formtoppad?HNjaa,HdenHenklaHsan-
ningenHärHnogHattHJohanHärHenHavHdeH
allraHbästa.HBådeHsomHtränareHochHsomH
kusk.

OchHettHvillkorHpåHmittHsystemHiHmor-
gon?HAttHJohanHvinnerHmedHminstHenHavH
Broadway Appolo,HGute BandHochH
Pastore Bob.

- - -
ÅretsHfelbedömning?HDenHharHjagH

redanHgjort.HNärHjagHtroddeHattHBoldH
EagleHvarH”mätt”.

FörHsomHhanHsågHutHvidHsegernHiH
söndags?HEttHmonster.

MmM Så Anders Malmrot är att gratulera.
MmM ”Mors Dag” får ursäkta – vi är nog 

många som inte tänker missa matchen 
mellan Readly Express och Bold Eagle 
sista söndagen i maj.

VINNAREN
 H4 Broadway 

Appolo ska ha 
gått framåt med 
två lopp i 
kroppen efter 
vila och Johan 
Untersteiner 
låter också 
uppåt mellan 
raderna. Hästen 
är snabb ut och 
får ett lopp i den främre träffen. Det känns 
som att han kan vara segermogen.

UTMANAREN
 H1 Clemenza Am var fin senast. Visserli-

gen fick han det serverat men det var ändå 
ett klart fall framåt. Nu har han drömläge 
och Lutfi Kolgjini kan välja på spets eller 
rygg på ledaren?

VINNAREN
 H5 Raise 

Broline fullföljde 
klart bra som 
tvåa senast 
bakom skrällen 
Dealwithakiss. 
Ett bra formbe-
sked efter vila 
och hon kan vara 
snäppet bättre 
den här gången 
och då är det en 
bra segerchans.

UTMANAREN
 H10 Patricia Hastrup är den snabbaste 

hästen i fältet. Men över medeldistans och 
tillägg krävs det att hon får bra ryggar 
fram till 500 kvar om hon ska kunna 
avgöra loppet til sin fördel.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Clemenza Am, L. Kolgjini 28%
– Det gick enligt plan senast och Cle-
menza Am var riktigt bra. Jag hade honom 
i hand när han spetsade senast och han 
kan öppna riktigt bra. Han är allround 
distansmässigt och den här gången kör jag 
i ledningen om vi kommer dit. Jag har med 
mig tre hästar till Momarken och det ser ut 
som tre toppchanser på förhand, tycker 
Lutfi Kolgjini.

2 Evil Enok M.E., N. Braekken 4%
– Han behövde loppet senast och jag 
räknar med att han ska vara i betydligt 
bättre form på lördag. Han gick med skor 
senast, men tillåter banan blir det barfota 
runt om. Startspåret är bra och vi borde få 
en bra position. Jag tror att vi har bra 
chans att vara med bland de tre främsta, 
säger Noralf Braekken.

3 Photo va Bene, E. Höitomt 3%
– Insatsen senast var väldigt fin och 
hästen är i gott slag för dagen. Det är lite 
tuffare emot den här gången men jag 
tycker ändå att han ska räknas tidigt med 
tanke på läget. Inga ändringar är plane-
rade, säger Marius Höitomt.

4 Broadway Appolo, J. Untersteiner 21%
– Broadway Apollo har två lopp i 
kroppen och gick bra i skymundan 
senast. Formen är på väg mot rätt håll. 
Jag tror att han är gynnad av spets och 
det är läge att gasa lite från början. Det 
blir skor på hovarna men det fungerade 
bra på Solvalla. Min häst har härlig 
teknik och det blir troligen jänkarvagn, 
säger Johan Untersteiner.

5 Juvels Boy, M. Larsson 8%
Har pausat en dryg månad sedan förra 
loppet men visade klart bra form innan 
uppehållet. Bra spurtare, kanske kan vara 
ett skrällbud om det klaffar med tempot 
och positionerna.

6 Valokaja Hindö, M T Gundersen 2%
– Valokaja Hindö har gått bra en längre tid 
och formen ska vara bibehållen. Skorna 
får sitta kvar och vi kör med jänkarvagn, 
men det är inget nytt utan det brukar han 
tävla med. Med klaff är han säkert med 
ganska långt framme igen, säger tränaren 
Sigbjörn Kolnes.

7 Love Voice, L A Kolle 2%
– Han var inte till sin fördel senast och vi 
har behandlat honom efter det loppet. 
Love Voice kändes fin i ett jobb nyligen 
och jag hoppas att kusken kan hitta en 
vettig position i det här lilla fältet och hårt 
tempo vore ett stort plus. Hur långt det 
räcker är svårt att säga, men de svenska 
hästarna brukar vara bra i den här klassen 
och att vinna kan bli tufft, säger Jan-Kris-
tian Överdal.

8 Heartbreaker V.S., B. Goop 32%
– Heartbreaker V.S. känns stark i trä-
ningen och kommer från en bra insats. 
Åttondespåret spelar inte så stor roll efter-
som han ändå inte hade kunnat vara med 
och köra om ledningen från ett spår längre 
in i banan. Han får försöka hitta ett vettigt 
läge och att det är få hästar med i loppet 
är en fördel. Tveksamt om det blir några 
ändringar, det kan evetuellt kan bli barfota 
om underlaget är riktigt bra, säger Anton 
Sverre i stallet.

9 El Toro B.R., H J Eggen 1%
– Galoppen senast får jag ta på mig. Men 
hästen kändes väldigt bra och formen är 
mycket bättre än vad raden visar. Jag är 
nöjd med läget då jag vill ge honom ett 
smyglopp i det här gänget och tror inte på 
någon vinstchans utan är nöjd med en 
peng. Han går med skor som vanligt, säger 
Hans Jörgen Eggen.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Global Supremacy, E. Höitomt 4%
– Hon har fått dålig utdelning på formen. 
Hon är behandlad efter förra starten, men 
det var inga stora saker. När hon fungerar 
är hon bra och med tanke på läget borde 
hon ha platschans. Jag tror att hon kan ta 
ledningen eller hamna i rygg på ledaren, 
säger Marius Höitomt.

2 Zola Grand Cru, K. Eriksson 34%
Vann på 1.14,2/2 160 volt senast och var 
mycket rejäl. Kommer hon bara iväg på ett 
bra sätt från start så är hon en av de som 
krigar om segern.

3 Yankee Cat, Å. Tengsareid 4%
– Yankee Cat är ganska ny hos mig. Hon 
känns okej i jobben men jag vill gärna att 
kusken kör snällt och det är en premie 
som gäller i första hand, säger Anders 
Wolden Lundström.

4 Puisseguin, T. Aurell 1%
Vinner sällan men har visat nyttig form. 
Blir knappast bättre än fyra-femma i det 
här sällskapet.

5 Raise Broline, M T Gundersen 15%
– Jag var jättenöjd med henne senast 
och hon ska gå framåt med loppet. 
Tanken är att köra barfota runt om den 
här gången och jag tror på bra chans 
med tanke på insatsen senast, säger 
Ingemar Holm.

6 Simb Senta, T. Dalborg 4%
– Det har funnits förklarningar till insat-
serna på sistone och hon är bättre än så. 
Hon kommer eventuellt att tävla i en Mulit-
cam-vagn den här gången och jag hoppas 
att hon får visa vad hon kan. Jag tror att 
det kan bli en framskjuten placering om 
det stämmer, säger Tomas.

7 Invicta, K. Johansen 1%
– Jag körde fram i dödens mitt i loppet 
senast och det blev lite för jobbigt. Invicta 
kommer att få ett snällare lopp nu men jag 
tror inte på någon större vinstchans, säger 
Kai Johansen.
2 160:

8 Dizzy Broad, B. Goop 13%
– Dizzy Broad svarade för en bra avslut-
ning mot hingstar senast och känns fin för 
dagen. Utgångsläget är lite chansartat 
men stämmer det under vägen är jag inte 
främmande för att hon kan dyka upp på en 
plats bland de tre främsta, säger Anton 
Sverre i stallet.

9 N.Y.Diamond in the Sky, F. Hamre 4%
– Hon var ute i ett tufft gäng på Bjerke 
senast och gjorde det bra som fyra. Hon 
kan vara lite ojämn men har hon en bra 
dag kan det vara ett platsbud, hon vinner 
ju inte så ofta. Det blir knappast några 
ändringar, säger Frode Hamre.

10 Patricia Hastrup, L A Kolle 19%
– Insatsen senast var bra, hon fick 
attackera lite för tidigt för att det ska 
passa henne. Får hon sitta still i ryggar till 
400 kvar är hon riktigt vass och jag tycker 
att uppgiften ser vettig ut på förhand. Jag 
tycker att hon måste streckas, säger Jens 
Kristian Brenne.

11 Starfish and Coffee, H W Storås 1%
– Hon gör så gott hon kan och målet är att 
tjäna en slant igen. Jag tror att det blir 
tufft för henne att blanda sig i segerstri-
den den här gången, säger Hans Wilhelm.

12 S.J.’s Victoria, D S Dalen 1%
– Formen är bra. Men hon hamnar bland 
de sista från det här läget och behöver 
hjälp med tempot om hon ska kunna sluta 
långt framme. Jag hoppas på en fin bana 
då hon presterar bäst om det går att köra 
barfota fram, säger Björn Larsen.

RANKNING
   4 Broadway Appolo
  1 Clemenza Am
  8 Heartbreaker V.S.
			2	Evil	Enok	M.E.
		3	Photo	va	Bene
		5	Juvels	Boy
		6	Valokaja	Hindö
		7	Love	Voice
   9 El Toro B.R.

RANKNING
   5 Raise Broline
10 Patricia Hastrup
  2 Zola Grand Cru
			9	N.Y.	Diamond	In	th.
		8	Dizzy	Broad
		1	Global	Supremacy
		3	Yankee	Cat
		6	Simb	Senta
   7 Invicta
12 S.J.’s Victoria
11 Starfish and Coff.
  4 Puisseguin

 WTIDSRANKEN: 13,0: 8 Heartbreaker VS. 
13,2: 1 Clemenza Am. 13,5: 5 Juvels Boy, 6 
Valokaja Hindö.

 WTIDSRANKEN: 14,4: 8 Dizzy Broad. 14,8: 
5 Raise Broline. 14,9: 2 Zola Grabd Cru. 15,2: 6 
Simb Senta. 15,3: 4 Puisseguin.

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

LILLA SYSTEMET 189 rader/94:50 kr
V75-1: 4 Broadway Appolo ............. (1, 8)
V75-2: 2, 5, 10 ..................................(9, 8)
V75-3: 2, 7, 9 .................................... (6, 4)
V75-4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 ...........(10, 15)
V75-5: 4 Farouk B.R. .....................(1, 11)
V75-6: 10 Sir Ratzeputz .................. (2, 1)
V75-7: 4, 6, 10 ................................. (2, 3)

STORA SYSTEMET 2079 rader/1039:5 kr
V75-1: 1, 4, 8 ................................... (2, 3)
V75-2: 2, 5, 10 ..................................(9, 8)
V75-3: alla elva hästar ...................... (7, 2)
V75-4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 ...........(10, 15)
V75-5: 4 Farouk B.R. .....................(1, 11)
V75-6: 10 Sir Ratzeputz .................. (2, 1)
V75-7: 4, 6, 10 ................................. (2, 3)

CHANSSYSTEMET 840 rader/420 kr
V75-1: 1, 4, 8 ................................... (2, 3)
V75-2: 5 Raise Broline ................... (10, 2)
V75-3: 2, 6, 7, 9 .................................(4, 8)
V75-4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 ...........(10, 15)
V75-5: 4 Farouk B.R. .....................(1, 11)
V75-6: 1, 2, 5, 7, 10 ..........................(4, 6)
V75-7: 4, 6 ...................................... (10, 2)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 4 Farouk B.R. 200 kronor 
vinnare, Momarken lopp 9 (V75-5).

 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.

 HStaro Ivy League fick en perfekt resa av kusk-

löftet Henriette Larsen. Vinsten togs i mycket 
säker stil och oddset blev 3,83.

 HFarouk B.R. var strålande bra då han gick 
undan för Hobby d’Iton senast. Sandra Eriksson 
körde förtjänstfullt då. Denna gång tar tränaren 
Björn Goop över tömmarna från samma läge 
som senast. Hästen är obesegrad i loppen han 
nått ledningen så taktiken känns given på 
förhand. Alltså, snabbt till spets och bra chans.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Obesegrad från ledningen – given taktik

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 17 mars
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�MOMARKEN
Banbredd, 1640: 20,0 m. 2140: 20,0 m.
Upplopp: 240 m.
Open stretch: Ja.
Vinklad vinge: Ja.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se
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V75�P˚�MOMARKEN
•�TIPS�&�ANALYS�MED�FREDRIK�EDHOLM,�JONAS�NOREEN�&�ESKIL�HELLBERG


