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Cash Crowe 
tar revansch

Velvet Gio jagar ledaren
HHViHtrorHattHXanthis CoktailHkanH

sittaHiHspetsHtidigtHochHtränarenH
låterHhelnöjdHmedHformenHpåH
hästen.HMåsteHräknasHpåHläget.H
MenHtipsetHgårHtillHVelvet GioHsomH
görHbraHloppHvarjeHgångHochH
distansenHklararHhanHutanHbesvär.H
SvårstoppadHmedHbraHryggar?

Behöver inte bara Flax...
HHSpetsstridenHstårHtroligenH

mellanHGarcon AboveHochHFran-
ces YodaHochHdenHsomHkommerHditH
utanHattHbehövaHspillaHalltHförH
mycketHkrutHkanHhållaHhelaHvägen.H
MenHviHtyckerHattHO’Man FlaxHärH
bästaHhästenHochHhanHkanHhinnaH
ditHtrotsHbakspåret.

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

Bengt�Adielsson: Och jag lämnar henne 
ensam – Readly Express garderas dock...
Tre miljoner in i fjol.

I år har det gått mycket trögt.
Men nu är det dags för Cash Crowe.

Petri Puros stjärna CashHCroweH(V75-5)HspåddesH
enHlysandeHframtidHefterHenHtreårssäsongHsomH
inbringadeHdrygtHtreHmiljoner.HMenHhonHlysteH
längeHmedHsinHfrånvaro.

–HHonHharHhaftHproblem.HMenHnuHärHhonHiHgångH
ochHtränasHmedHsikteHpåHSto-SM.

SaHPetriHPuroHnärHjagHpratadeHmedHhonomHomH
CashHCroweH(V75-5)HiHbörjanHavHjuli.HOchHnuHärHdetH
dags.

Men var inte Cash Crowe aningen blek senast? 
När hon åkte på sin första förlust i ett felfritt 
lopp?
–HJagHärHganskaHsäkerHpåHattHdetHvarHdenHklad-

digaHbananHsomHfälldeHhenneHiHKalmar,HsägerH
kuskenHChristoffer Eriksson.

- - -
EfterHjackpottenHiHSkellefteåHiHlördagsHdrogHATGH

iHnödbromsen.HOchHslutadeHsamlaHinHpengarHtillH
detHstoraHkalasetHiHEskilstunaH
tiondeHnovember.

MmM Vill man vara snäll tar man det 
som ett bevis på att ATG lyssnat 
på en förbannad spelarkår.
MenHjagHärHinteHsnäll.H
ATGHbackarHbaraHförHattH

omsättningenHstörtdyktHdeH
senasteHveckorna.

NärHmanHdräneratHspelmarknadenHpåH
enHmassaHmiljoner.HOchHsamtidigtHretatH
uppHsinaHtrognasteHkunder.

- - -
JagHtänkerHspikaHCashHCrowe.HDetH

innebärHsamtidigtHattHjagHmåsteHgåHemotH
Readly ExpressH(V75-7).

MmM För om de två största favoriterna 
vinner? Ingenting till femmorna i mer än 
hälften av omgångarna.

MmM Och om det är någonting jag hatar. 
Så är det en återbetalning på 39%.
DetHärHklartHattH”risken”HärHstorHattH

ReadlyHExpressHbaraHlekerHmedHmotstån-
detHiHSM.

MenHhanHmåsteHfåttHblodsmakHiHmun-
nenHsenast.HOchHjagHblirHinteHförvånadH
omHReadlyHExpressHunderpresterar.

- - -
KonceptetHmedHSM-loppenHhållerHpåH

attHsättaHsig.HOchHmedHuppehållsväderHochHruntH20H
graderHtalarHalltHförHattHÅbyHfårHenHkanondagHiH
morgon.

Med ett lopp iHkroppenHochHSofia AdolfssonHiH
sadelnHblirHJulio de Luxe (V75-3)HstorfavoritHiH
Monté-SM.HMenHjagHstreckarHocksåHOrder to FlyHsomH
kanHvaraHettHblivandeHessHiHmonté,HWhisky AkemaH
somHvarHläckerHiHsinHdebutHiHdisciplinenHochHBonnies 
CelebrityHsomHharHradatHuppHsexHsnyggaHsegrar.

- - -
FackorganetHTrav-RondenHblirHalltHvassare.HOchH

drarHsigHinteHensHförHattHhaHsynpunkterHpåHstor-
husseHATG.

IHonsdagsHhadeHmanHenHstorHartikelHomHdenH
dåligaHstämningenHpåHKanal75.

MmM Och trots den höga svansföringen. Nu har 
ATG problem. Både med sina kunder. Och med 
sina anställda.

- - -
Smokey HermanH(V75-4)HärHenHmassivHfavorit.H

OchHvisst.HOskar JHärHettHtungtHnamnHiHettHlärlings-
lopp.HOchHdeHtvåHvannHtillsam-
mansHiHdenHsenasteHstarten.

MmM Men det finns en annan sida 
av myntet. Smokey Herman i V75? 
Galopp, galopp, galopp. I alla sju 
starter han gjort i elitserien.

MmM Så. Han får kanske ett streck. 
Men singelstreck? Absolut inte.

- - -
JockeynHJoao MoreiraH–HTheHMagicH

ManH–HhadeHtänktHflyttaHfrånHHongHKongH
tillHJapan.HDetHsprackHtyvärr.HMoreiraH
fickHinteHgodkäntHiHenHskriftligHexamenH
omHjapanskHkapplöpningshistoria...HHHHHHHH

- - -
Var det smäller? 

JagHtrorHpåHhäftigHöverpaceHiHUng-
doms-SM.HHeltäcker.HOchHhoppasHattHenH
piggH25-oddsareHkommerHflygandeHsistaH
biten.

- - -
JätteomsättningHiHEskilstunaHtiondeH

november.HOchHomHdetHblirHjackpott?
DåHgårHpengarnaHtillHnästaHomgång.H

PåHBjerke...H
MmM Antingen så har man inte tänkt på det 

på ATG. 
MmM Eller också har man tänkt på det. I så 

fall nästan ännu värre...

VINNAREN
 H8 Velvet Gio är 

en allround 
travare och 
stallformen hos 
Magnus Dahlén 
verkar vara 
fortsatt hög. Han 
borde kunna få 
ett hyggligt lopp 
trots tilläggen 
och därmed kriga 
om segern.

UTMANAREN
 H2 Xanthis 

Coktail får Örjan 
Kihlström i 
sulkyn denna gång och det är inte 
otänkbart att ekipaget kan leda det här 
loppet väldigt länge.

VINNAREN
 H11 O’Man Flax 

har toppform 
enligt stallet men 
inte fått full 
utdelning på 
sistone. Han har 
V75-luft i 
lungorna så trots 
ett bakspår är vi 
inne på att han 
kan lösa den här 
uppgiften 
tillsammans med 
Mercedes Balogh.

UTMANAREN
 H3 Garcon Above har ett bättre utgångs-

läge än tipsettan och visat bra form. Han 
borde få en bra position och kan bli en tuff 
motståndare.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Anotherdewey, A. Eklundh 1%
– Han har toppform, men det blev lite för 
lite hästar på start och de som står fyrtio 
meter bakom kommer för lätt in i matchen. 
Han får smyga med och kanske kan vara 
femma-sexa. Vi plockar av bakskorna den 
här gången, säger Glenn H Persson.

2 Xanthis Coktail, Ö. Kihlström 10%
– Han gick starkt efter galoppen senast 
och måste ha haft vinstchans annars. Han 
känns bra i jobben efter det och även om 
det strulat mycket måste han ha lite chans 
här, säger Reijo Liljendahl.

3 Albert G., J. Partanen 0%
Enkel, krigar bara om en matlapp.
2 660 m:

4 Viking’s Topline, A. Svanstedt 6%
– Jag är jättenöjd med honom och han är i 
knallform, det är lite av hans årstid nu. Det 
gynnar de där bakom att det är få framför 
men vi ska försöka ge dem en match. 
Distansen är ett plus och voltstart gynnar 
oss också även om han inte är snabb ut. Vi 
har maxat nu och det blir inga ändringar, 
säger Anders Svanstedt.

5 Ferry Boko, J. Henriksson 1%
Är inte så tokig i grunden. Ett skrällobjekt.

6 Joyride Cane, P. Ingves 3%
– Han tränar bra och jag tror på en bra 
insats. Vinna kan bli svårt men jag tror att 
han kommer att tjäna fina pengar. Jag 
ändrar inget, barfota fram och jänkarvagn, 
säger Veijo Heiskanen.
2 680 m:

7 Asterix Hornline, P. Untersteiner 1%
Ute på lite för djupt vatten denna gång.

8 Velvet Gio, C J Jepson 18%
Höll fint senast som fyra. Går på alla 
distanser och blir farlig med klaff.

9 Louie Brodde, E. Adielsson 15%
– Han har en egenhet att han brukar 
somna in på sista långsidan och tappar 
ofta mark där. Jag kommer därför att 
utrusta honom med ett norskt huvudlag till 
den här starten och sedan fäller vi fram 
det redan 800 kvar. Faller det väl ut så har 
han både fart och form som räcker en bit 
och då tycker jag att han ska ha en vettig 
platschans, säger Svante Båth.

10 He’s a Diffacolt, S. Persson 0%
– He’s A Diffacolt har presterat över 
förväntan och jag är jättenöjd med hans 
insatser. Han har varit ute i helt andra 
omgivningar och tjänar han pengar är jag 
nöjd, säger Stefan Persson.

11 Mamasan, B. Goop 9%
– Hon är i absolut toppform och trots läget 
tycker jag inte att man ska glömma bort 
henne helt. Hon går med en vanlig vagn 
som hon även hade när hon vann på 
Jägersro, säger Anton Sverre i stallet.

12 Kung Edward, R. Malmqvist 0%
Glimtar till ibland. En platsskräll?

13 Great King Wine, S. Söderkvist 11%
– Han håller fin form och det var bra i puls 
i sista jobbet i torsdags. Jag är optimist 
vad gäller uppgiften och han är van 
distansen och det här motståndet. Vanlig 
vagn som ändring, säger Admir Zukanovic.

14 Aileron, R. Bergh 15%
– Han gillar verkligen inte förutsättning-
arna här med bakspår på tillägg. Men han 
har riktig toppform och går inte att räkna 
bort ändå, säger Robert Bergh.

15 Explosive Merlot, P. Lennartsson 5%
– Uppträdde konstigt i loppet senast men 
vi har inte hittat några fel. Han har sett bra 
ut i träningen efteråt och duger normalt 
bra här, säger Robert Bergh.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Space Star, B-E Daggert 1%
– Jag tycker att hon kändes klockren 
senast och hon var även fin i ett jobb förra 
veckan. Hon kan öppna men jag tycker att 
hon är bäst med ett lopp på rulle. Hon gick 
med skor och jänkarvagn senast och det 
blir exakt samma nu. Får vi ett bra lopp 
ska hon inte vara helt borta, säger 
Bengt-Erik Daggert.

2 Micro Vick, D. Ottosson 2%
– Hon var inte så hårt jobbad inför loppet 
senast och var bättre än vad jag trodde. 
Hon ska ha tagit det loppet bra och läget 
är jag nöjd med. Men hon kan knappast ta 
spets från början, men hon har ju visat att 
hon är effektiv i ryggar. Jag ändrar inget, 
säger Emma Holmquist.

3 Garcon Above, R A Kerttu 10%
– Gick intervaller i lördags och allt var bra 
enligt rapporten jag fick. Han var tuff som 
kunde vinna försöket från dödens. Han är 
bäst utan rygg så det blir full laddning och 
jag hoppas på spets. Han ska ha fötter att 
gå barfota om banan inte är katastrof, 
säger Robert Kerttu.

4 Frances Yoda, J. Åsén 24%
Vann på en 1.13-tid senast över distansen 
och har toppform. Kan öppna snabbt och 
måste streckas tidigt.

5 Primus Altero, H. Ehn 2%
– Jag körde ett jobb med honom i söndags 
på 1.25/1 600 meter och han känns 
laddad och fin. Han har inte rest så här 
långt förut men han är lugn och cool så 
det borde gå fint. Han kommer att gå på 
samma sätt som senast, han har för dåliga 
hovar för att det ska gå att köra barfota. 
Jag hoppas på andra-tredje ytter och med 
lite flyt är vi inte helt borta då loppet ser 
jämnt ut, säger Helena Ehn.

6 Bottnas Ambassadör, K. Aikio 1%
Vann ett billigt lopp senast. Värre nu.

7 Mellby Entre, M. Viklund 4%
– Känns otroligt fin i träningen. Nu vet jag 
inte hur han tar den långa resan. Dess-
utom är läget svårt. Skulle han komma till 
från start så slutar han i striden och jag 
vill inte byta häst med någon i loppet. 
Eventuellt barfota runt om samt norskt 
huvudlag, säger Markus Pihlström.

8 B.T.’s Viclando, L. Svedin 1%
– Han är kanske bättre än någonsin för 
dagen. Han har gjort bra lopp bakifrån, 
men från det här läget måste vi hoppas på 
överpace för att ha någon vinstchans. Inga 
ändringar, säger Tord Andersson.

9 Everest Sisu, E. Lundholm 21%
Kommer med tre raka segrar och full form. 
En outsider trots bakspåret.

10 Triton’s Angel, P. Nordlund 4%
– Han har jättefin form och har även fått 
utdelning på den på sistone. Läget gör inte 
så mycket, han är som bäst med ett lopp 
på rulle till 300 kvar och får han ett 
sådant lopp är han inte helt borta. Vi 
ändrar inget och streckar man ett par 
stycken ska man inte glömma bort honom, 
säger Krister Jakobsson.

11 O’Man Flax, M. Balogh 25%
– Känns faktiskt riktigt fin, loppet senast 
kan vi glömma då det blev helt omöjligt 
med tufft tempo i dödens. Han har varit 
fin innan dess och trots läget tycker jag 
att han ska räknas med chans, han tål 
att göra en del själv om det behövs. Han 
har höjt sig på slutet och det här med att 
han mest vunnit i spets tar jag inte så 
hårt på ändå. Han kommer att gå precis 
som han gjort på slutet och jag måste tro 
att han kan vinna, men bakspår på Åby 
är lurigt, säger Ulf Stenströmer.

RANKNING
   8 Velvet Gio
  2 Xanthis Coktail
14 Aileron
  4 Viking’s Topline
15 Explosive Merlot
13 Great King Wine
  9 Louie Brodde
  5 Ferry Boko
  6 Joyride Cane
11 Mamasan
12 Kung Edward
   1 Anotherdewey
10 He’s a Diffacolt
  3 Albert G.
  7 Asterix Hornline

RANKNING
 11 O’Man Flax
   3 Garcon Above
  4 Frances Yoda
  7 Mellby Entre
  9 Everest Sisu
10 Triton’s Angel
  2 Micro Vick
  1 Space Star
  8 B.T.’s Viclando
  5 Primus Altero
  6 Bottnas Ambass.

 WTIDSRANKEN: 13,2: 14 Aileron.  
13,6: 9 Louie Brodde. 13,8: 13 Great King Wine. 
14,0: 8 Velvet Gio. 14,4: 15 Explosive Merlot.

 WTIDSRANKEN: 14,0: 11 O’Man Flax.  
14,2: 4 Frances Yoda. 14,5: 9 Everest Sisu.  
14,6: 2 Micro Vick. 14,8: 4 BT’s Viclando.

VINN�P˚�V75�TILLSAMMANS�MED�EXPRESSENS�EXPERTER
 W NYHET:�LÆS�MER�OM�ANDELSSPELEN�OCH�HITTA�DIN�FAVORIT�P˚�EXPRESSEN.SE/ANDEL

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

LILLA SYSTEMET 200 rader/100 kr
V75-1: 2, 4, 8, 14, 15 .................... (13, 9)
V75-2: 11 O’Man Flax ...................... (3, 4)
V75-3: 5, 6 .........................................(8, 3)
V75-4: 1, 2, 5, 7, 9 ......................... (10, 8)
V75-5: 2 Cash Crowe .....................(1, 11)
V75-6: 1, 8, 9, 10 ........................... (2, 11)
V75-7: 12 Readly Express ............... (4, 5)

STORA SYSTEMET 1 920 rader/960 kr
V75-1: 2, 4, 8, 14, 15 .................... (13, 9)
V75-2: 3, 4, 11 .................................. (7, 9)
V75-3: 3, 5, 6, 8 ............................. (10, 9)
V75-4: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 .............(4, 3)
V75-5: 2 Cash Crowe .....................(1, 11)
V75-6: 1, 8, 9, 10 ........................... (2, 11)
V75-7: 12 Readly Express ............... (4, 5)

CHANSSYSTEMET 990 rader/495 kr
V75-1: 2, 8 ......................................(14, 4)
V75-2: alla elva hästar ................... (11, 3)
V75-3: 5 Julio de Luxe......................(6, 8)
V75-4: 1, 2, 5, 7, 9 ......................... (10, 8)
V75-5: 2 Cash Crowe .....................(1, 11)
V75-6: 8, 9, 10 ................................. (1, 2)
V75-7: 4, 5, 12 ...............................(10, 1)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 2 Kindy Cane,  
200 kronor vinnare, Åby 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.

 HSir Henry P.Hill strulade det för efter en omstart. 

Han blev het, fick galopp och bara drog iväg i stor 
ledning. Bra fyra men mera kunde man inte 
begära då han fick mycket emot sig. Hästen är 
kapabel men det måste stämma också.

 HKindy Cane är nere i sin rätta omgivning. 
Henna Halme tror jag sätter det granna stoet 
tidigt i spets och sedan blir ekipaget inte lätt att 
komma förbi. Efter en del missar hoppas jag få 
besöka utbetalningsluckan igen.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Spetsläge – dags för utbetalningsluckan...

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 13 oktober
V4: 14.35. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.18.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�˚BY
Banbredd, 1640: 22,3 m. 2140: 22,3 m.
Upplopp: 187 m.
Open stretch: Ja, dubbla spår.
Vinklad vinge: Nej.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se

TRAV


