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Vårt största 
framtidsnamn?

Vi inleder med favoriten
HHVästerboHPokerface körs 

framåt direkt och samtliga 
förutom HungarianHHotwax lär 
vara intresserade av att släppa. 
Det känns som att han ska ha en 
riktigt bra segerchans. HectorH
BokoHvisade fin inställning senast 
och ses som en outsider.

Jättesvårt – vi chansar
 HFrån springspår är SelmaHTöll 

favorit till ledningen och man 
släpper nog inte till vem som 
helst. Troligen inväntar man 
någon av hästarna på tillägg. 
Löser det sig för Dealwithakiss 
har hon ett väldigt vasst slutvarv 
att plocka fram. Chanstips.

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

Eskil�Hellberg: Oskar Kylin-Blom har rivstartat 
tränarkarriären – på lördag vinner Antonio Tabac 
Ung.

Hungrig.
Och ett stort framtidsnamn.

Oskar Kylin-Blom har rivstartat tränarkarriären. 
Tillsammans med sambon EmiliaHLeo har duon 
tagit för sig rejält. Till helgen kan det bli nya 
framgångar. Förvandlingsnumret AntonioHTabac 
jagar tredje raka V75-segern.

– Äntligen fick han ett bra spår och det ser 
jättespännande ut. Det ser ut som att jag får 
chansen att köra i spets, men jag behöver inte låsa 
mig vid någon taktik säger Oskar.

Förklara utvecklingen?
– Han har ett helt annat självförtroende än när 

han kom till mig. I de inledande starterna brukade 
han sig inte till 100 procent. Nu krigar han på ett 
helt annat sätt, säger Oskar.   

Sju startar i nya miljön har resulterat i 650 000 
kronor. Det kan bli ytterligare 150 000 in i morgon.

Maracanazo i V75-1?
– Han kändes väldigt bra i debuten för mig och 

hade inte gått några tempojobb 
före. Det blir barfota fram som jag 
tror får en positiv effekt eftersom 
han har lite platsproblem. Till 
skillnad från senast kommer jag 
även att köra med rycktussar. 

---
Måldomarna hade en jobbig 

kväll i tisdags i Sundbyholm.
Det hände mycket under tävlingarna.
LarsHErixon vann med liten margi-

nal med M.T.MagicHDream.
I utgången av sista sväng körde han 

klart utanför (flera decimeter) ban-
gränsen. Runt tio banpinnar passera-
des på fel sida. Trots det gav måldomar-
nämnden (som dock inte var enig) 
segern till M.T.Magic Dream. 

Min uppfattning är att ekipaget 
vann loppet på den manövern.

MmM I reglementet står det: 
Ekipaget som i sin helhet eller till 

del kör utanför bangränsen kan 
diskvalificeras. Ekipaget ska dock 
diskvalificeras om det vunnit fördel. 

---
Stor eloge till sportchefen MichaelH

WallinHoch måldomaren ThomasH
Flinck som efter tävlingsdagen berät-

tade om händelsen på Sundbyholms hemsida.
MmM Mer av den varan tack.

---
Volstead tog inte en längd självmant på CharruaH

Forlan när de möttes från exakt samma förutsätt-
ningar i Östersund i juni, men forcerades till spets.

Det är dock stor skillnad på spår ett i Östersund 
och Hagmyren.

Även om det är lättare att svara sida vid sida 
håller jag Volstead som knapp spetsfavorit.

MmM Hur ska han förlora då?
Och även om det skulle bli ett lopp utvändigt 

ledaren lever ändå hoppet. Volstead tar oftast ned 
den invändiga hästen och har flera starka insat-
ser från ”dödens”.

Jag blev ännu mer segerviss när jag läste 
StefanH”Tarzan”HMelandersHkrönika i veckan:

”Han har alltid varit bra men frågan är om han 
inte är ännu bättre nu? Jag är mycket nöjd på 
förhand och läget är ett plus. Han går barfota 
fram och med helstängt huvudlag”.

MmM Jag tolkar det som ett klartecken!
---

Det finns gott om unga norska 
kusktalanger. MagnusHTeienH
Gundersen är en. Det blev 
dubbla storloppssegrar för 
22-åringen när klasselöpsdagen  
avgjordes på Bjerke i söndags.

MmM Obesegrade treårsstoet 
Hillary B.R. är ett ämne långt 

utöver det vanliga.
---

Alla jackpotts på V75 framöver kom-
mer sparas. 80 procent går till sju-
rättspotten den 10 november i Eskil-
stuna, medan 20 procent går till 

omgången på nyårsafton.
MmM Men är det rätt att låsa in alla 
jackpott-pengar i två månader?

MmM Det är lång tid för spelarna. 
Och de negativa kommentarerna 

har inte låtit vänta på sig.
ATG har att lösa utmaningen med 

kommande registreringskrav, men 
frågan är om det är rätt väg att riskera 
förtroendet hos de kunder spelbolaget 
vill satsa mer på från årsskiftet?

MmM I min värld hade det räckt med att 
spara tio procent av alla jackpotts och 
dela ut en gång i kvartalet.

VINNAREN
 H7 Västerbo 

Pokerface var 
med i Derbykval 
senast och 
räckte inte riktigt 
till. Nu går han 
ner avsevärt i 
klass och med en 
lyckad start blir 
han nog svår att 
besegra i 
inledningen av 
streckspelet.

UTMANAREN
 H2 Hungarian Hotwax imponerade senast 

vid segern på en 1.13-tid och måste vara 
ett tidigt bud för den som garderar loppet. 
Men andraspåret i voltstart kan vara ett 
frågetecken.

VINNAREN
 H8 Dealwitha-

kiss har vunnit 
på V75 förut och 
är bra för 
klassen. Men 
utgångsläget är 
lite för chansar-
tat för att hon 
ska kännas som 
en stekhet 
vinnare, bör 
streckas dock.

UTMANAREN
 HJörgen 

Westholms 10 
Amalia Cash kan 
väldigt mycket när hon är i ordning och 
hon kommer från ett segerlopp på den 
aktuella distansen.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Pepper Broline, Ö. Kihlström 7%
– Han håller fin form och han har gått bra i 
de två senaste loppen. Allt verkar fint 
hemma. Han har bra förutsättningar, men 
det är svårt att bedöma spetschansen. Jag 
överlåter det taktiska till kusken. Han 
kommer att gå som han har gjort tidigare, 
så inget nytt. Han gör säkert inte bort sig, 
säger Rikard Björling.

2 Hungarian Hotwax, K. Widell 16%
– Har gjort det jättebra på slutet, han har 
börjat fatta vad det går ut på. Han ser fin 
ut i jobben och allt är bra hemma. Han är 
travsäker och han borde klara spåret, men 
det kanske inte går att ladda så hårt. Han 
går med vanlig vagn nu, men så har han 
vunnit förut. Inget annat nytt och han 
räknas, säger Thomas Lönn.

3 Maracanazo, O. Kylin-Blom 8%
– Han gick bra i debuten för mig som tvåa. 
Han var inte tempojobbad före och borde 
vara vassare nu. Jag körde med fast 
bomull senast, den här gången kör jag med 
rycktussar. Jag kommer även plocka av 
framskorna och det tror jag får positiv 
effekt, säger Oskar Kylin-Blom.

4 Titan Igiro, V. Karhulahti 1%
Hyfsad form men ingen V75-vinnare.

5 Wind Knight, O J Andersson 1%
– Har gjort bra insatser för oss, men han 
har galopperat från liknande lägen förut så 
spåret är ett minus. Sköter han sig och får 
en bra resa kan han vara bland de tre 
främsta. Det blir barfota och vanlig sulky, 
säger Jörgen Westholm.

6 Anddontsayitisover, K. Oscarsson 2%
– Vann på ett jättebra sätt senast och vi är 
fortsatt nöjda med hästen. Han har ett 
perfekt läge, det vi hade önskat om vi fick 
välja, och kommer jag till spets provar jag 
nog där, han går klart bäst där. Kommer att 
gå med vanlig vagn nu, säger Kevin.

7 Västerbo Pokerface, J. Kontio 41%
– Har fått två tuffa lopp på slutet och 
gjort det helt okej. Västerbo Pokerface 
känns fin i träningen och jag tror att han 
ska kunna öppna ganska snabbt från det 
här spåret även om det är ett tag sedan 
han var ute i voltstart. Han är en av de 
som ska streckas, men det är nog ingen 
man ska lämna ensam på kupongen, 
säger Andreas Lövdal i stallet.

8 You to Neat, M B Svedberg 1%
– Blev sjuk efter han vann så formen var 
inte på topp senast, han borde vara 
vassare nu. Jag är ganska nöjd med läget 
och öppnar ettan bra kan vi hamna bra på 
det. Västerbo Pokerface är bra men 
annars räknar jag med att vara långt 
framme, säger Markus B Svedberg.

9 Hector Boko, D. Spangenberg 18%
Imponerade vid segern på Solvalla senast. 
Får inte nonchaleras.

10 M.T.Machiavelli, J. Westholm 4%
– Han har inte presterat som bäst på 
sistone, men varit bra innan det. Formen 
är på gång igen och han räcker i samman-
hanget. Vi kör barfota och med en 
jänkarvagn, säger Jörgen.

11 Prinsen One, R N Skoglund 0%
– Prinsen One trivs bäst i främre träffen så 
vi ligger lågt från detta utgångsläge. Det 
blir barfota, jänkarvagn och första gången 
med rycktussar, säger Jörgen Westholm.

12 It Happend Again, G. Wester 1%
– Han är pigg och glad och allt är bra efter 
senast, men vi har ett dåligt läge och det 
är ett helt annat motstånd den här gången. 
Kan vi vara femma-sexa så är jag nöjd, 
säger Göran Wester.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Sister Morphine, K. Oscarsson 2%
– Hon är i bra form och mötte fina hästar 
senast. Satt lite halvfast i den starten. Hon 
borde vara vassare med det loppet i 
kroppen men hon behöver ett rygglopp för 
att komma till sin rätt. Skulle precis allt 
stämma är det klart att hon kan duga. Går 
med lätta skor nu, säger Kevin Oscarsson.

2 Amanda Rose, J. Kontio 19%
Vunnit 11 av 13 i år. Lite hårdare emot nu 
men en vinnartyp ska aldrig räknas bort.

3 Annie Oakley Zenz, M. Andersson 0%
Är lite för enkel för V75-sammanhang.

4 Be Bop a Lola, R N Skoglund 0%
– Det är värre emot nu och hon får jaga 
pengar, säger Niklas Sköld.

5 Tequila Gel, P. Eriksson 0%
– Har haft lite problem senaste loppen, det 
har inte blivit något bra med löpningarna 
men så kan det vara. Hon är stabil från det 
här spåret. Det kanske blir svårt att vinna 
men jag hoppas hon är med en bit fram. 
Vanlig vagn den här gången, säger Peter.

6 Selma Töll, T. Pettersson 5%
Hyfsad från spets senast. Provar där igen? 
En outsider.

7 Dame Dream, M B Svedberg 1%
– Har bra form just nu och har gått i mål 
med sparat tre gånger i rad. Hon är snabb 
första stegen så hon borde hamna bra på 
det. Inga ändringar, säger Markus B.
2 660 m:

8 Dealwithakiss, C J Jepson 13%
– Känns bra och jag har inget negativt 
att rapportera om. Hon har varit mycket 
ute i spåren och det kanske hon slipper 
den här gången. Det är debut över 
distansen men jag tror det ska gå bra. 
Inga ändringar, säger David Persson.

9 Linda’s Girl, O. Kylin-Blom 18%
– Hon var inte som bäst senast och hon 
blev helt enkelt på dåligt humör efter alla 
omstarter. Jag tror att formen är bra och 
helt borta ska hon inte vara, säger Oskar.

10 Amalia Cash, J. Westholm 14%
– Hon gick starkt senast och gynnas av 
distansen samt om det blir högt tempo. 
Formen är fortsatt fin, hon kan mycket väl 
vara i segerstriden. Barfota och vanlig 
vagn, säger Jörgen.

11 Ma Running, O J Andersson 6%
– Hon krokade ihop i startögonblicket 
senast, det loppet är bara att glömma. Ma 
Running har visat fin form på sistone och 
det blir barfota och jänkarvagn igen, säger 
Jörgen Westholm.

12 Gathania, U. Ohlsson 1%
Jämn och nyttig men ingen riktig tiger i 
slutstriderna. Får det kämpigt att vinna.
2 680 m:

13 Calamara’s Girl, Ö. Kihlström 8%
– Satt fast senast. Förhoppningsvis så är 
hon på väg att hitta toppformen nu och jag 
tycker den här uppgiften ser intressant ut. 
Får vi lite hjälp på vägen så slår vi många 
till slut. Vanlig vagn nu, säger Svante Båth.

14 Ellieann, S Frilén 11%
– Hon fick göra grovjobbet senast och 
fullföljde bra med tanke på löpningsförlop-
pet. Jag tror att vi kan köra med jänkar-
vagn den här gången och lång distans 
passar henne bättre än medeldistans. Hon 
ska räknas, tycker Ingemar Söderberg.

15 Olympia Gold, P. Linderoth 1%
– Hon har stått över lite och jag misstän-
ker att det fattas lite till toppformen. Det 
blir ett snällt upplägg och sedan får vi ta 
vad som går. Barfota runt om är tanken, 
säger Per Linderoth.

RANKNING
   7 Västerbo Pokerfa.
			2	Hungarian	Hotwax
		9	Hector	Boko
		3	Maracanazo
10	M.T.Machiavelli
		5	Wind	Knight
		1	Pepper	Broline
   8 You To Neat
  6 Anddontsayitsover
  4 Titan Igiro
12 It Happend Again
11 Prinsen One

RANKNING
   8 Dealwithakiss
10 Amalia Cash
14 Ellieann
			9	Linda’s	Girl
		6	Selma	Töll
		2	Amanda	Rose
13	Calamara’s	Girl
11	Ma	Running
15	Olympia	Gold
		1	Sister	Morphine
   7 Dame Dream
  5 Tequila Gel
12 Gathania
  4 Be Bop a Lola
  3 Annie Oakley Zenz

 WTIDSRANKEN: 13,2: 9 Hector Boko. 
13,3: 7 Västerbo Pokerface. 14,3: 4 Titan Igiro. 14,4: 
12 It Happend Again. 14,5: 2 Hungarian Hotwax.

 WTIDSRANKEN: 13,9: 14 Ellieann. 14,5: 
8 Dealwithakiss. 14,6: 9 Linda’s Girl. 15,0: 10 Amalia 
Cash. 15,1: 13 Calamara’s Girl. 15,2: 11 Ma Running.

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

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

LILLA SYSTEMET 192 rader/96 kr
V75-1: 7 Västerbo Pokerface ...........(2, 9)
V75-2: 8, 9, 10, 14 ...........................(6, 2)
V75-3: 2, 5 ...................................... (10, 3)
V75-4: 3, 5, 12 ............................... (15, 2)
V75-5: 3 Antonio Tabac ....................(2, 8)
V75-6: 2, 11 ..................................... (1, 5)
V75-7: 3, 4, 6, 10 ............................. (1, 5)

STORA SYSTEMET 1 728 rader/864 kr
V75-1: 7 Västerbo Pokerface ...........(2, 9)
V75-2: 8, 9, 10, 14 ...........................(6, 2)
V75-3: 2, 5, 10 ................................. (3, 9)
V75-4: 1, 2, 3, 5, 10, 12, 14, 15 ..(13, 7)
V75-5: 3 Antonio Tabac ....................(2, 8)
V75-6: 1, 2, 11 ................................. (5, 6)
V75-7: 1, 3, 4, 5, 6, 10 .................... (2, 7)

CHANSSYSTEMET 810 rader/405 kr
V75-1: 2, 3, 7, 9, 10 ......................... (5, 1)
V75-2: 8, 10, 14 ................................(9, 6)
V75-3: 2, 5, 10 ................................. (3, 9)
V75-4: 12 U.R.Faxe .......................... (5, 3)
V75-5: 3 Antonio Tabac ....................(2, 8)
V75-6: 1, 2, 11 ................................. (5, 6)
V75-7: 1, 3, 4, 5, 6, 10 .................... (2, 7)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 6 Flash Hammering, 
200 kronor vinnare, Hagmyren 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.

 HFame Boko fick inte se dagens ljus. Följde 

vinnaren Roheryn in i mål med sparade krafter.
 HFlash Hammering är stark och tuff. Han har 

levererat bra flera gånger från svåra lägen på 
slutet. Formen blir allt bättre och i ett passande 
2640-lopp skall han ses med bra chans. Lite 
rädd för Tesios grymma kapacitet är man alltid 
men Flash startar från ett öppet spår och bättre 
spår och har då chansen att sitta bättre till 
tidigt i loppet vilket kan bli avgörande.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Bättre spår än motbudet blir avgörande

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 15 september
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.04
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�HAGMYREN
Banbredd, 1640: 22,0 m. 2140: 21,5 m.
Upplopp: 161 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Nej.

Eskil��
Hellberg
eskil.hellberg 
@expressen.se

TRAV


