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V75 P˚ ˚BY

V75-1

• TIPS & ANALYS MED FREDRIK EDHOLM, BENGT ADIELSSON & ESKIL HELLBERG

LILLA SYSTEMET

144 rader/72 kr

V75-1: 3 Conrads Rödluva������ (2, 6)
V75-2: 1, 3, 6, 7, 11, 12���������� (8, 2)
V75-3: 5, 8�������������������������������� (1, 3)
V75-4: 6 Dallas Brick�������������(5, 10)
V75-5: 5 Lesperanza�������������(10, 3)
V75-6: 1, 4, 6, 8���������������������(10, 3)
V75-7: 2, 3, 4��������������������������� (5, 1)

XXXDAG XX MÅNAD 20XX

STORA SYSTEMET

1 944 rader/972 kr

V75-1: 3 Conrads Rödluva������ (2, 6)
V75-2: 1, 3, 6, 7, 11, 12���������� (8, 2)
V75-3: 5, 8�������������������������������� (1, 3)
V75-4: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12(2, 11)
V75-5: 5 Lesperanza�������������(10, 3)
V75-6: 1, 3, 4, 6, 8, 10������������ (9, 7)
V75-7: 2, 3, 4��������������������������� (5, 1)

CHANSSYSTEMET

864 rader/432 kr

V75-1: 2, 3, 6��������������������������� (4, 5)
V75-2: 1, 3, 6, 7, 11, 12���������� (8, 2)
V75-3: 8 Day or Night In���������� (5, 1)
V75-4: 1, 5, 6, 10�������������������� (3, 4)
V75-5: 3, 5, 6, 10������������������ (7, 11)
V75-6: 4, 6, 8�������������������������(1, 10)
V75-7: 3 Campo Bahia������������� (4, 2)

Vass kusk en
nyckelfaktor

Bengt Adielsson: Open stretch och
taktiskt upplägg fäller Campo Bahia?
Bästa hästen?
Eller bästa kuskarna?
Lurigt med open stretch.

Campo Bahia (V75-7) kan vara en blivande

världsstjärna. Och Conny Lugauers karismatiske fyraåring är en svårstoppad favorit i Kungapokalen i morgon.
Men det är open stretch på Åby. Och har varit så
i elva år.
Under de åren har både Erik Adielsson och
Örjan Kihlström tagit hem Kungapokalen tre
gånger.
Ingen slump. Med open stretch kan de taktiska
dispositionerna bli helt avgörande. Och Erik och
Örjan hamnar ofta rätt till i loppen.
Så Attraversiamo (Erik) eller Evaluate
(Örjan) kan mycket väl välta favoritlasset.
---

mang där deltagarna är under 18 år.
Så blir det när en statlig myndighet får en
massa nya tjänstemän. Som på något sätt ska
motivera sin existens.
Jag har ett tips till grabbarna.
MMm I morgon inleder Åby med ett lopp för treåringar. Det borde väl vara något att ta tag i …
---

Bahia Quesnot (V75-3) var nyligen trea bakom
Readly Express. Bara slagen med en längd och
tiden fina 1.09,0.
Och senast var fransyskan duktig trea i Olympiatravet. Bara en längd bakom Propulsion.
Stenklar i Guld alltså? Skulle inte tro det.
Jag chansar nog bort den här flickan som bara
vunnit ett lopp de två senaste säsongerna.
Mycket beroende på att jag anar trafikproblem
för ekipaget.
Mitt förstastreck? Whitehouse Express. Som
Daniel Redén lät ruggigt nöjd med i början av
veckan.

Vad jag hoppas av morgondagen?
Vackert väder. Och en värdig vinnare.
Så att fokus hamnar på de härliga hästarna som
tävlar på svenska travbanor.
BERÆKNAT SPELSTOPP
Och vi ett tag slipper allt
Lördag 11 maj
tråkigt tjafs.
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05

---

Bronsdivisionen den här
veckan? En straffdom för en
stackars tipsnisse.
Dagens Dubbel: 18.20.
--Och jag vet inte hur många
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
V75 på söndag också. Och på
gånger jag flyttade hästar upp
BANFAKTA ˚BY
Charlottenlund ser Copenhagen
och ner i rankingen i måndags.
Banbredd, 1640: 22,3 m. 2 140: 22,3 m.
Cup ut att bli en helsvensk uppNu är Vikings Preacher
Upplopp: 187 m.
Open stretch: Ja, dubbla spår.
görelse.
(V75-2) struken.
Vinklad vinge: Nej.
Där fjolårsvinnaren Cyber
Det gör att springspårshäsLane är spårgynnad och streckfavorit. TRAV
tarna får bättre möjligheter. Och skulle
MMm Men mina slantar hamnar på
Sevilla nå ledningen kan det räcka
Makethemark. Som trots ett kort
långt.
--upplopp kan spurta till vinst.
En stor fördel med ”Lunden”?
Jag vill gärna fälla favoriter. Men hur
Danskarna har inte infört det sansska det gå till att få bort Lesperanza
löst fjantiga legitimeringstvång som
(V75-5). Som väl var nere i 1.05-fart
har skapat en sån otrivsel på svenska
eller ännu bättre. När hon senast krosbanor.
sade en så fin häst som Stonewashd
--Diamant på några steg.
--Conrads Rödluva (V75-2) är en
undantagshäst. Och den givna favoriten
Vad spelinspektionen borde göra?
när ston gör upp i Drottning Silvias.
I stället för att hålla på med en massa
Men Racing Brodda är ingen bluff.
trams.
Och 80% av insatserna på Rödluvan?
Avkräva ATG en redogörelse för hur
När Racing Brodda bara har 8%.
det gick till när Malta sopade hem 15,
MMm Helsnett. Och jag streckar bägge.
20 miljoner i lördagens V75-omgång.
--MMm Men tyvärr. Det saknas nog både
Spelinspektionen? Och deras intåg på bengt.adielsson
vilja. Och kompetens att ställa de rätta
scenen med förbud på spel på evene@expressen.se
frågorna.

Bengt 
Adielsson

Toppform på mitt speldrag – trivs på ˚by

i lördags. Men inga hinder betydde något för
honom den dagen. Sato var bara bäst och 5,75
var fin återbäring!
HVictoria
H
Lane spurtade snyggt till vinst senast
hon gästade Åby. Har tagit en seger till och då
sänkte hon sitt rekord till goda 1.12,1 också
från svårt läge. Tvåan senast i ett taktiklopp är
inget att säga om. Det var mera viktigt att få
ytterligare ett lopp i kroppen inför detta.

 Sören
 Englund
 Spel- och travexpert

VINN P˚ V75 TILLSAMMANS MED V˚RA P˚LÆSTA EXPERTER
WWNYHET: LÆS MER OM ANDELSSPELEN OCH HITTA DIN FAVORIT P˚ EXPRESSEN.SE/ANDEL

V75-2

2 140 meter, volt

Ingen varg jagar Rödluvan

En gång är ingen gång...

KOMMENTARER I SISTA STUND

KOMMENTARER I SISTA STUND

HH 3 Conrads RANKNING
Rödluva har
3 Conrads Rödluva
hittills varit
2 Racing Brodda
klart bättre än 6 Zourane Kronos
4 Felicity Shagwell
sina kullsystrar och såg fin 5 Zeta Kronos
1 Zeta Wise As
ut i försöket.
11 Activated
Nu blir det
10 Dancingqueendiab.
dessutom
9 Intake
barfota bak
7 Convivial Church
vilket ska ge
8 Miss Sober
henne en
12 Dallas As
växel till. Hon
blir ytterst svårslagen om allt står
rätt till med henne. Conrads Rödluva släpps till ledningen tidigt om
kusken så önskar?

HH Ett mycket RANKNING
öppet lopp och 3 Vlad del Ronco
ingen känns
1 Global Undecided
7 Sevilla
chanslös på
11 Harran Boko
förhand.
6 Pastor Power
3 Vlad del
Martin de Bos
Ronco fick det 12
8 Vienvia Font
inte att
2 It’s Showtime Zaz
stämma
5 Marvelous
senast, men
9 Promo Kemp
10 Havbergs Knight
han har rest
sig efter
plattmatcher tidigare och kan göra
det igen. 6 Pastor Power är spetsfavorit och outsiderna 1 Global
Undecied får troligen bra lopp från
innerspåret.

1 Zeta Wise As, K. Oscarsson

1%

1 Global Undecided, J. Kontio

9%

2 Racing Brodda, R N Skoglund

8%

2 It’s Showtime Zaz, N. Westerholm

4%

– Hon har ett bra läge och kan öppna,
men det är nog många som vill ladda
för att komma ner till plankan. Jag
tror hur som helst att det blir svårt att
vinna och är nöjd med en penningplacering, säger Fredrik Linder.
– Hon var bra som tvååring och
treåring och hon har tränat bra helt
vintern. Racing Brodda har varit bra i
sina bägge starter i år. I kvalet vann
hon lätt och kusken tyckte att det
fanns en hel del sparat och hon har
helt enkelt tagit ett steg till i år.
Conrads Rödluva är bra men vi ska
göra ett allvarligt försök att slå
henne. Troligen inga ändringar till
den här starten, säger Mattias Djuse.

3 Conrads Rödluva, Ö. Kihlström

80%

– Allt är bra bra med henne efter
kvalet. Conrads Rödluva kommer att
göra ett bra lopp igen på lördag och
till den här starten lättar vi henne
i balansen och det blir troligen
barfota bak som hon har gått två
gånger tidigare, dels i Oaksfinalen
och sedan i Breeders’ Crown,
berättar Daniel Redén.

4 Felicity Shagwell, A. Eklundh

2%

5 Zeta Kronos, B. Goop

3%

Alltid var löftesrik och haft en del
otur. Kan absolut blanda sig i platsstriden från ett bra utgångsläge.

– Gjorde debút för oss senast och vi
var jättenöjda med henne. Det kan bli
en annan typ av vagn den här gången
men annars blir det som senast. Kan
nog tjäna fina pengar om det stämmer, tror Anton Sverre i stallet.

6 Zourane Kronos, J. Kontio

4%

7 Convivial Church, K. Haugstad

0%

– Zourane Kronos visade allt väl i ett
jobb i början av veckan. Det blir det
tuffaste loppet hittills för henne, men
hon är bra och kommer att göra ett
bra lopp. Det blir spännande att se
hur långt det räcker och hon går
troligen som senast, säger ClasGöran Björkroth i stallet.

– Hon hade egentligen behövt ett
lopp i kroppen till innan kvalet men
tog sig ändå vidare med lite tur.
Convivial Church har gjort det bra om
hon plockar en slant den här gången,
säger Daniel Redén.

8 Miss Sober, C. Eriksson

0%

9 Intake, U. Ohlsson

0%

10 Dancingqueendiablo, P. Untersteiner

0%

11 Activated, C J Jepson

1%

12 Dallas As, S. Söderkvist

0%

– Från det här läget får Miss Sober
givetvis svårt att vinna loppet. Vi
hoppas på skapliga pengar, säger
Brian S Jörgensen i stallet.

– Intake har känts jättefin i jobben
efter försöket och läget är passande.
Hon får smyga med och försöka ta en
så bra slant som möjligt, säger
Jörgen S Eriksson.
Läs vad Peter Untersteiner tror om
chanserna på annan sida.

– Activated tycker jag höll storstilat
till tredjeplatsen i försöket. Men
härifrån krävs det hårt tempo på
loppet och viss klaff för att det ska
räcka till en plats bland de tre främsta, säger Fredrik Wallin.

VECKANS SPEL MED SØREN ENGLUND
WWVECKANS SPEL: 10 Victoria Lane,
200 kronor vinnare, Åby lopp 8 (V75-4).
WWUPPDRAG: 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.
HSato
H
fick harva ytter om ledaren hela vägen

2 140 meter, auto

– Det har inte riktigt stämt i de
senaste loppen, men formen är bra.
Nu har han fått ett bra spår och jag
tycker att han ska räknas. Balansen
bestäms närmare start, säger ClasGöran Björkroth i stallet.

– Han avslutade bra senast på
Solvalla och han känns bra inför
detta. Han ska klara av spåret och
det blir vanlig vagn nu när det är
voltstart, men balansen blir den
samma som senast. Jag tror att han
har chans om han får ett vettigt lopp,
säger Kevin Svedlund i stallet.

3 Vlad del Ronco, B. Goop

34%

– Loppet blev opassande kört för
honom senast och jag är inte orolig
över formen. Nu när det handlar om
voltstart kör vi med vanlig vagn och
troligtvis skor bak, men så stor
skillnad ska det inte göra. Min häst
ska räknas, säger Edvin Ceka.

4 Vikings Preacher, E. Adielsson

–%

5 Marvelous, Ö. Kihlström

5%

STRUKEN!

– Marvelous var inte trött vid galoppen senast utan hade gott om krafter
kvar. Jag tror att han klarar spåret
men det gäller att komma ner i ett
vettigt läge. Brukar gå barfota men
jag är lite osäker på vad det blir för
vagn på lördag, det får vi avvakta
med. En outsider kan han nog vara,
säger Clas-Göran Björkroth i stallet.

6 Pastor Power, P. Untersteiner

15%

Läs vad Peter Untersteiner tror om
chanserna på annan sida.

7 Sevilla, J. Lövgren

8%

8 Vienvia Font, C J Jepson

2%

9 Promo Kemp, C. Eriksson

8%

10 Havbergs Knight, F B Larsson

1%

11 Harran Boko, C. Lugauer

7%

12 Martin de Bos, K. Eriksson

5%

– Han hade haft en infektion innan
loppet senast och orkade inte riktigt i
ett långt lopp. Det känns normalt i
jobben nu och jag tror på en bra
insats. Sevilla har gått med skor i alla
starter för mig men nu är det dags att
testa honom barfota runt om, säger
Joakim Lövgren.
Svårbedömd italienare med lurigt
läge. Besegrade dock Ultimaluna Grif
i början av januari och kan vara ett
skrällbud om det löser sig.
– Han tappade lite från start senast
men gick väldigt bra som fyra sedan
och formen är på rätt väg. Promo
Kemp kan vara en outsider och jag
tror inte att det blir några ändringar,
säger Brian S Jörgensen i stallet.

– Formen är som tidigare men det är
ett väldigt hårt lopp och från bakspår
får vi vara nöjda om vi kan vara bland
de fyra-fem främsta. Han ska gå med
skor runt om, säger Fredrik.

– Harran Boko fick en omöjlig resa
senast och det loppet kan man
glömma. Nu får han attackera bakifrån och vi har en känsla av att han
ska klara av det också. Men man är ju
ändå lite mera utelämnad härifrån.
Han duger om det klaffar och det blir
inga ändringar, säger Markus
Waldmüller i stallet.

– Hon tog sig vidare till final via en
fjärdeplats och vi var nöjda. Men nu
är det ju ännu värre motstånd och
med tanke på utgångsläget måste vi
ligga lågt denna gång, säger Brian S
Jörgensen i stallet.

– Han fick lite trafikbekymmer senast
men avslutade bra till slut och han
ska ha gått framåt med det loppet.
Med ett bättre spår hade jag varit
optimistisk men härifrån behövs det
en stor portion tur för att vinna. Inga
ändringar, säger Petri Puro.

WWTIDSRANKEN: 13,1: 5 Zeta
Kronos. 13,7: 3 Conrads Rödluva. 13,8:
2 Racing Brodda. 13,9: 6 Zourane Kronos.

WWTIDSRANKEN: 13,0: 1 Global
Undecided, 6 Pastor Power. 13,1: 12 Martin de Bos. 13,2: 11 Harran Boko.

