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Jag garderar 
storfavoriten

Stark spik inleder dagen
HHLeonasHSami kan nog spetsa, 

men PlatonHFaceHlär komma 
tidigt och övertar kommandot. 
Han är stark och fredar sig länge, 
men ReadyHRibb känns ännu 
starkare och över 3 640 meter gör 
inte tillägget lika mycket. Bra 
chans trots läget med andra ord.

Bästa hästen får tipset
HHPrimaHItalia och GoingHPopp 

är de som kivas om ledningen och 
vi håller den förstnämnde som 
spetsfavorit. Kan leda länge, men 
bästa hästen är JuliaHafHSolnäs. 
Trots ett tråkigt läge kan hon gå 
runt samtliga och hon är en 
tänkbar chansspik.

V75-1� 3 640 meter, volt V75-2� 2 140 meter, auto

Bengt�Adielsson: Det blir minst två 
streck för mig i den tredje avdelningen 
Överlägsen klass.

Julia af Solnäs singlas.
Trots att floppfaktorn är hög.

En av mitt travårs praktnitar så här långt var när 
Julia af  Solnäs torskade på Jägersro i början av 
januari. Varvet från mål gick hon fram utvändigt 
om ledaren och jag gratulerade mig själv till ett 
bra singelstreck.

Mitt på sista långsidan var hon iskall.
– Ursäktad av en halsinfektion den gången. 

Julia af  Solnäs är bra och på sikt någonting för 
Stoeliten, säger PeterHUntersteiner.

- - -
När ATG fick kritik för att man valt ett svin-

dyrt positioneringssystem gick försvarstalet ut 
på att deras variant hade så mycket mer – att det 
skulle komma en mängd intressanta upplys-
ningar för spelarna ur systemet.

MmM Det här var i augusti 2015. Och jag väntar 
fortfarande på alla godsaker som ställdes i 
utsikt...

- - -
TimoHNurmos har haft en 

strålande inledning på säsongen 
med 31% vinnare. Och med hjälp 
av ReadlyHExpress har han 
redan dragit in nästan tio miljo-
ner kronor (drygt 80 000 kronor 
per start).

Timo har bra siffror också i 
V75 med 11 vinster på 45 försök (24% 
vinnare).

Fem från stall Nurmos den här 
veckan. Vad Timo tror?

– Mycket bra hästar. Allihopa har 
chans.

Så låter det varje vecka från Timo.
Korrekta uppgifter. 
Men inte mycket hjälp för oss stack-

ars spelare.
SirHRatzeputz är jättefavorit. Och 

vinner förmodligen.
Men 70%? På en häst som inte spet-

sar. Och tävlade barfota på hårt under-
lag så sent som i lördags.

MmM Det är frestande att gardera. Djali 
Boko är en av mina absoluta favoriter. 
Så det blir minst två streck.

- - -
SofiaHFrilén, 26 år, har marscherat 

snabbt de senaste veckorna. Från relativt okänd 
till kusklöfte.

Det började med att hon var nära en V75-skräll 
när 53-oddsaren Ellieann blev tvåa. 

Dagen efteråt sopade Sofia rent i kuponghögen 
när hon vann GS75-avslutningen med 45-oddsa-
ren Benita. Och i onsdags var det dags igen på 
den stora scenen när Sofia gjorde allt rätt bakom 
Ellieann. Och spurtvann i V86 på hemmabanan 
Bergsåker. Om Sofia kommer att rida på fram-
gångsvågen?  
Njaa, det blir ett tillfälligt stopp i kuskkarriären. 

Sofia är nämligen avstängd till 11 maj. För 
fyra förseelser.

- - -
ÖrjanHKihlström har haft ett närmast oavbru-

tet flyt i många, många år.
Men nu är det grus i maskineriet. 
Sedvanliga 18, 19 procent vinnare är nere på 

bleka 11 procent.
Klent också i V75 där 44 uppsittningar bara 

givit tre vinster.
MmM Förklaringen? 
Inte alls lika fina uppsittningar 

längre. När samarbetet med 
Tarzan är avbrutet, stall Redén 
går för halvfart och stall Wal-
mann har svårt att hitta riktig 
form.

Och när det är motigt? 
Så blir det felbeslut. Där allting 

tidigare blev rätt.
Med det sagt. Kan Who’sHWhoHför-

lora?
Troligen inte. 
Men 41%. Från ett bakspår med rygg 

på en häst som kan stå och studsa i 
starten. 

MmM Nää, jag tar risken att få dumstrut på. 
Och garderar.

- - -
Min väg till jackpott-miljonerna?
Ett singelstreck för GuteHBand.
Skor på senast. Och när FaroukHB.R. 

spetsade slutade JohanHUntersteiner 
att tävla. 

Och gav sin häst ett träningsjobb i 
ryggar.

MmM Nu blir det barfota runt om. 
MmM Och förhoppningsvis ett offensivare 

upplägg.

VINNAREN
 H10 Ready Ribb 

räds inte den 
långa distansen 
och vann ju på 
den näst senast. 
Han är urstark 
och utan strul på 
vägen kommer 
han att bli 
svårslagen den 
här gången 
också. Vi inleder 
med ett singel-
streck!

UTMANAREN
 H11 Qahar Q.C. är ett annat styrkefeno-

men. Han känns inte lika stabil som 
tipsettan, men har han en bra dag är han 
nog den enda (?) som kan utmana.

VINNAREN
 H12 Julia af 

Solnäs har visat 
hög klass och 
Peter Unterstei-
ner håller henne 
också väldigt 
högt. Han tror att 
hon går hela 
vägen till 
Stoeliten. Och då 
kan man lösa 
den här uppgif-
ten även från ett 
tolftespår.

UTMANAREN
 H2 Prima Italia 

har ett tilltalande läge och kommer hon till 
ledningen så kan hon nog streta emot 
väldigt länge.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Jesper Sånna, K. Eriksson 1%
Glimtar till ibland och behöver vara på 
topp för att ta en framskjuten placering 
här. Inget hett bud dock.

2 Leonas Sami, O. Svanberg 2%
– Jag hade gärna sett att han fått ett lopp 
till i kroppen inför detta. Han borde kliva 
iväg stabilt men det är svårt att lägga upp 
någon taktik på förhand. Blir det toppenfin 
bana finns det möjlighet att vi kan tävla 
barfota men inget är bestämt. Jag är först 
och främst nöjd med fina pengar, säger 
Oskar Svanberg.

3 Real Doc, P. Karlsson 1%
– Real Doc möter för bra hästar för att det 
ska vara något vinstbud. Läget gör att vi 
kan hoppas på en bra resa och tjänar han 
lite pengar är vi nöjda. Eventuellt blir det 
barfota, säger Hans Karlsson.
3 660 m:

4 One Memphis, K. Widell 2%
– Han har tränat bra och gick bra direkt 
efter vila förra vintern. Distansen gynnar 
honom och blir det bra bana kan vi nog 
köra barfota runt om. Det är hårt emot, 
men skulle det stämma tror jag inte att 
han är helt borta, säger Jan-Ivar Jonsson.

5 Westline, Ö. Kihlström 2%
– Han har inga poäng och får gå ut där 
han kommer med. Insatsen senast är bara 
att glömma då han tappade en sko och 
formen är bättre än raden. Han har en 
grov aktion och har platsproblem ibland, 
men jag tror inte det är någon galopprisk 
från start. Jag tror inte att han gör bort sig 
och jag hoppas på en fin peng, säger 
Micael Broberg.

6 Picasso Tilly, C. Svensson 1%
– Han gick ett banjobb i tisdags inne på 
Vaggeryd och håller fin form, men räcker 
inte till mot de bästa i det här loppet. Vi 
kör snällt och hoppas på en slant. Han 
kommer att tävla med skor och kanske 
norskt huvudlag, meddelar Claes 
Svensson.

7 Platon Face, L. Kolgjini 17%
– Har fin form och skulle vi komma tidigt 
till ledningen ökar i så fall möjligheterna 
för Platon Face. Jag kommer att dra 
framskorna den här gången och tror det 
kommer att ge en extraväxel, säger Lutfi.
3 680 m:

8 Orne As, J. Kontio 1%
– Jag tycker att han avslutade jättebra 
senast och visade bra form. Jag är nöjd 
med läget då han ska hålla till på inner-
spåret i sådana här lopp. Det är för hårt 
emot för att tro på vinst och är han fyra 
eller femma är det bra. Inga ändringar, 
säger Lars Friberg.

9 Raggamuffin, T. Uhrberg 4%
Hängde med bra som trea i V75 senast 
och håller nyttig form. Behöver maxklaff 
för att räcka till seger och är ett platsbud i 
första hand.

10 Ready Ribb, C J Jepson 43%
– Han vann på ett bra sätt senast och 
Ready Ribb har tränat på bra efter det 
loppet. Ett halvvarv till klarar han utan 
problem och det blir samma utrustning 
som senast, säger Björn Goop.

11 Qahar Q.C., U. Ohlsson 27%
– Han galopperade senast och det kan ha 
varit för att han gick barfota bak på ett 
underlag som var lite för stumt för att 
passa honom. Jag tror att det blir skor på 
den här gången och Qahar Q.C. jobbar 
fortsatt mycket fint. Den långa distansen 
ser jag som en stor fördel och voltstart 
borde han klara när det bara är fyra hästar 
på hans volt, säger Stefan Melander.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Jula Menuett, K. Eriksson 1%
– Hon kommer att behöva det här loppet. 
Jula Menuett är mycket hjälpt av att gå 
barfota runt om men den här gången är jag 
nöjd om hon får med sig en fin peng, säger 
Ulf Stenströmer.

2 Prima Italia, V. Heiskanen 19%
– Hon galopperade senast och jag har 
ingen riktigt bra förklaring till varför. Prima 
Italia har fin form och hon är så pass 
snabb att hon får spets eller åtminstone 
ett bra läge och hon borde duga en bit. Det 
blir troligen skor på den här gången, säger 
Veijo Heiskanen.

3 Zarah Zolide, I. Riesterer 2%
Hygglig avslutning senast och håller fina 
formen. Bättre läge nu. En platsrysare.

4 Iris Palema, M J Andersson 3%
– Jag var fullt nöjd med insatsen senast 
och formen är lika bra som när hon vann 
på V75 tidigare i vinter. Tanken är att köra 
barfota och läget är bra. Jag tycker inte 
att man ska räkna bort henne helt, säger 
Pär Hedberg.

5 Going Popp, J. Untersteiner 7%
– Going Popp galopperade när jag laddade 
iväg henne från start. Hon kändes fin i 
övrigt och vi testar igen. Jag provar från 
start men laddar inte lika mycket som 
senast, säger Johan Untersteiner.

6 Kahleesi, C J Jepson 3%
– Hon har visat att hon duger i den här 
klassen. Nu har Khaleesi ett lopp i kroppen 
och hon kommer också att gå barfota runt 
om den här gången. Jag har förhoppningar 
om att hon kan vara med där framme och 
hugga, säger Ulf Stenströmer.

7 Julia Pellini, T. Jansson 4%
Gått bra utan att vinna. Kapabel och kan 
överraska om det stämmer på vägen.

8 Unaffected Laugh, E. Adielsson 3%
– Hon har fin form och gör bra lopp varje 
gång. Jag räknar med en bra insats den 
här gången också och kan vi bara hitta 
ned i ett vettigt läge så är hon inte borta. 
Det blir barfota bak, säger Svante Båth.

9 Tahays Blue Amber, P. Ingves 6%
– Hon fick backas ner senast men 
spurtade bra och har fin form. Tahays Blue 
Amber sitter i ett andraspår direkt och bör 
kunna ta en bra placering, säger Peter 
Untersteiner.

10 Mellby Exotic, Ö. Kihlström 6%
– Mellby Exotic var jättefin vid segern 
senast och formen är på topp för dagen. 
Även om det är ett tråkigt utgångsläge tror 
vi på lite vinstchans, säger Kenneth 
Haugstad i stallet.

11 Dealwithakiss, C. Sjöström 11%
Var mycket fin vid V75-segern senast och 
en liknande insats räcker långt igen. Bland 
de tre?

12 Julia af Solnäs, P. Untersteiner 25%
– Jag har haft semester men fick fina 
rapporter på henne förra veckan. Vi har 
siktat på det här loppet under en tid och 
jag tycker att Julia af Solnäs är en häst 
med kapacitet för Stoeliten, säger Peter 
Untersteiner.

13 Kendra Silvio, T. Uhrberg 1%
Blev oplacerad från ett liknande läge 
senast. Kendra Silvio är helt klart bäst när 
hon får vara med där framme och känns 
inte het.

14 Above All, L. Sedström 0%
Full form men besvärligt läge igen. Rundar 
knappast hela gänget.

15 Ulriika Highness, S. Söderkvist –%
STRUKEN!

RANKNING
10 Ready Ribb
11 Qahar Q.C.
  7 Platon Face
  9 Raggamuffin
  2 Leonas Sami
  4 On Memphis
  1 Jesper Sånna
  6 Picasso Tilly
  5 Westline
  8 Orne As
  3 Real Doc

RANKNING
12 Julia af Solnäs
  2 Prima Italia
11 Dealwithakiss
  9 Tahays Blue Amber
10 Mellby Exotic
  5 Going Popp
  7 Julia Pellini
  6 Kahleesi
  8 Unafftected Laugh
  4 Iris Palema
  3 Zarah Zolide
14 Above All
13 Kendra Silvio
  1 Jula Menuett

 WTIDSRANKEN: 15,1: 10 Ready Ribb.  
15,6: 11 Qahar QC. 15,9: 7 Platon Face. 16,9: 9 Rag-
gamuffin. 17,2: 8 Orne As. 17.3: 6 Picasso Tilly.

 WTIDSRANKEN: 14,4: 12 Julia af Solnäs. 
14,6: 5 Going Popp, 13 Kendra Silvio.  
14,7: 7 Julia Pellini. 14,8: 10 Mellby Exotic.

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

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

LILLA SYSTEMET 200 rader/100 kr
V75-1: 10 Ready Ribb ...................(11, 7)
V75-2: 12 Julia af Solnäs .............. (2, 11)
V75-3: 2 Sir Ratzeputz .................... (3, 7)
V75-4: 1, 8 ...................................... (10, 9)
V75-5: 1, 6, 11, 12 ........................ (10, 2)
V75-6: 1, 2, 4, 5, 9 ......................... (10, 8)
V75-7: 1, 3, 6, 9, 12 .........................(2, 8)

STORA SYSTEMET 1 800 rader/900 kr
V75-1: 10 Ready Ribb ...................(11, 7)
V75-2: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ....(4, 3)
V75-3: 2 Sir Ratzeputz .................... (3, 7)
V75-4: 1, 8 ...................................... (10, 9)
V75-5: 1, 6, 11, 12 ........................ (10, 2)
V75-6: 1, 2, 4, 5, 9 ......................... (10, 8)
V75-7: 1, 3, 6, 9, 12 .........................(2, 8)

CHANSSYSTEMET 900 rader/450 kr
V75-1: 7, 10, 11 ................................(9, 2)
V75-2: 12 Julia af Solnäs .............. (2, 11)
V75-3: 2, 3, 7 ....................................(9, 6)
V75-4: 1, 6, 8, 9, 10 ...................... (2, 12)
V75-5: 1, 6, 11, 12 ........................ (10, 2)
V75-6: 1, 2, 4, 5, 9 ......................... (10, 8)
V75-7: 3 Titan Brodde ..................... (1, 9)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 5 Erik Sting, 200 kronor 
vinnare, Mantorp lopp 10 (V75-6).

 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.

 HFarouk B.R. gick bara undan. Han vann utan 

problem till 2,21 i odds. För övrigt vilken dag 
Björn Goop hade på Momarken. Snyggt att kunna 
räkna in fyra V75-segrar en sådan dag!

 HErik Sting blir allt bättre då han kunnat starta 
på lite tätare. Upphämtningen senast var 
mycket stark. Nu Carl Johan Jepson som tar för 
sig allt mera mot landets kusktoppar. Det är bra 
chans att Jepson sätter dit Erik direkt. Ett 
perfekt femtespår gynnar också lite extra.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Perfekt spår och formen blir allt bättre

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 24 mars
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�MANTORP
Banbredd, 1640: 23,6 m. 2140: 23,4 m.
Upplopp: 177 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Nej.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se
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