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Fullträff av Leo Messi?
m Liverpool förlorade med 3–0 i Barcelona. 
Matchen var jämnare än vad resultaten 
visade. Messi slog bort ovanligt många 
passningar men gjorde två mål, varav match-

ens avslutande fullträff var synnerligen elegant. Guds gåva 
till fotbollen kommer få lägen när Liverpool trycker på i 
kväll. Och att Messi gör mål spelas till över dubbelt.  

Dags att det lossnar nu
m Kalmar FF förlorade premiären. Därefter 
är KFF obesegrat, men det har blivit kryss i 
fem av sex matcher. Poängtappet mot 
Östersund i helgen var grymt. Kalmar FF 

brände bland annat en straff och hade två bollar i målra-
men. Det borde lossna när som helst och jag kliver in hårt 
på ettan till strax under dubbelt på lördag eftermiddag.

Kalmar FF skapade massor mot Östersund.

Ajax tar en ny seger i CL!
m Den holländska storheten Ajax har en 
fantastisk vår bakom sig. Det ser ut att bli 
ligaguld och final i Champions League. 
Tottenham hade endast ett skott på mål i 

hemmamötet och även om Son Heung-Min är tillbaka är 
avbräcken många. Dubbelt på Ajax i morgon duger gott. 

Donny van de Beek får fira igen efter mötet med Spurs?

Hammarby vinner stort
m Hammarby vann säkert över Örebro även 
om spelarna slappnade av i slutet, då 3–0 
blev 3–2. Sirius har släppt in åtta mål på de 
två senaste matcherna och skadelistan är 

omfattande.  - 1,5 mål spelas till 2,20 (Hammarby måste 
vinna med minst två mål för att spelet ska gå in). Matchen 
spelas på fredag kväll och spelkassan inför helgen förstärks?

”Bajen” kommer att vinna stort mot Sirius.

 H STRYKTIPSET:
221,111,11x,1212.
13 rätt:  
31 006 kr.
12 rätt: 463 kr.
11 rätt: 34 kr.
10 rätt: 0 kr.

 H EUROPATIPSET: 
x1x,2x1,x21,21x2.
13 rätt:  
102 364 kr.
12 rätt: 3 191 kr.
11 rätt: 140 kr.
10 rätt: 38 kr.

 H TOPPTIPSET: 
Stryktipset:
221,111,11.
8 rätt: 370 kr. 
Europatipset:  
x1x,2x1,x2.
8 rätt: 16 913 kr.

 H MÅLTIPSET:
1-2-8-11-16-17-
21-27. 
8 rätt: Jackpott.
7 rätt: 5 259 kr.
6 rätt: 165 kr. 
5 rätt: 10 kr.

 H SPORTKRYSS: 
7-9-9-9-1-5-1. 
7 rätt: 
Ingen vinnare. 
6 rätt: Ingen vinnare. 
5 rätt: 20 000 kr. 
4 rätt: 2 000 kr. 
3 rätt: 200 kr. 
2 rätt: 80 kr.

 H LOTTO 1:
6-10-11-13-23-24-
26 (1-5-14-21). 
7 rätt: Ingen vinnare.
6 rätt+tillägg:
33 297 kr. 
6 rätt: 4 199 kr.
5 rätt: 115 kr. 
4 rätt: 22 kr.

 H LOTTO 2:
2-7-15-24-25-27-
29 (1-5-10-31).  
7 rätt: Ingen vinnare.
6 rätt+tillägg:
36 716 kr. 
6 rätt: 3 160 kr.
5 rätt: 113 kr. 
4 rätt: 22 kr.

 H JOKER: 
2-9-8-2-7-3-8.
7 rätt: 
Ingen vinnare. 
6 rätt: 250 000 kr. 
5 rätt: 20 000 kr. 
4 rätt: 2 000 kr. 
3 rätt: 200 kr. 
2 rätt: 80 kr.

 H V75 SÖNDAG: 
7-5-5-5-4-4-8.  
7 rätt: 9 358 kr. 
6 rätt: 72 kr. 
5 rätt: Jackpott.
V75 Boost: 332.

HELGENS RÆTTA RADER

Intensiv vecka med flera jack-
potts väntar.

Härligt!
Det var inte lika ljuvligt att se 

travtävlingarna i Neapel.
Nu hoppas jag slippa se ”gul 

kusk” i Sverige.

En intensiv spelvecka väntar med 
jackpotts på de stora streckspelen 
V86, V75 och stryktipset.

Dessutom är det returer i både 
Champions League och Europa 
League. 

Barcelona sänkte Liverpool med 
3–0 på Camp Nou. Segern var klart 
i överkant. Liverpool skapade flera 
chanser och borde gjort minst ett 
mål. Förutom det blytunga underlä-
get blev Liverpools anfallsstjärna 
Mohamed Salah huvudskadad mot 
Newcastle i lördags kväll.

mM Skyttekungen, 22 mål, spelar 
inte i kväll.
mM Messi var den stora skillnaden 

mellan lagen i den första ronden. 
För mig är det obegripligt att han 
kom fyra i Ballon d’Or 2018.

Tottenham har skadeproblem och 
formen är bedrövligt svag.

För att gå vidare till final i Cham-
pions League krävs minst ett borta-
mål. Ajax övertygar stort för dagen 
och har 1–0 att gå på. 

Den holländska storheten står i 
över dubbla pengarna.  

mM Det är ett odds jag gillar skarpt.

Startskottet för ishockey-VM går 
på fredag. Tre Kronor har ett 
mycket namnkunnigt och starkt lag 
inför årets turnering. 

Henrik Lundqvist var med och 
vann VM för två år sedan och blir 
en av våra viktigaste spelare. 

Det är en hel flock NHL-spelare 
med och Sverige kan gå hela vägen. 

Fem gånger pengarna på ”Tre 
Kronor” är bra nog för mig.

Något jag däremot inte gillar är 
fula drivningar i travlopp. 

När jag såg loppen från Neapel 
förra helgen mådde jag dåligt.

Riktigt dåligt.
Consolation av Lotterian var det 

värsta jag sett på en travbana.
Då har jag ändå varit med i 

nästan 40 år.
En kvartett italienska 

kuskar (Pietro Gubel-
lini, Gennaro Riccio, 
Gaetano di Nardo och 
Alessandro Gocciadoro) 
tävlade om att slå mest 
och hårdast.

Sverigeaktuelle 
Gocciadoro var värst 
med 21 slag på hästen 
Arazi Boko!

mM Jo, ni läste rätt.
mM 21 slag!

Alessandro Goccia-
doro, känd som ”gul 
kusk”, får vara hur 
framgångsrik som helst.

Hans segerprocent är osannolikt 
bra. Ingen annan travtränare är 
närheten av hans siffror.

Häften av vinsterna är tagna i 
travets elitserie – V75-.

mM Men i min värld är han en liten 
människa och en stor skam för 
travsporten.
Jo, jag läste att han grät ut och 

påstod älska sina hästar i ett öppet 
brev. För mig var det bara tomma 
ord. Jag tror nämligen inte ett dugg 
på det han skriver.

Det är inte första gången, och 
knappast sista, han misshandlar 
sina hästar.

I mitten av april gav han Varieta 
Luis fruktansvärda pisksmällar 
över upploppet. 

Drivningen bakom Arazi Boko i 
VM-loppet i fjol var lika 
hemsk som ondskefull.

Generalsekreteraren 
på det norska travsäll-
skapet Svein Morten 
Buer vill stänga ute den 
italienska kvartetten 
från de norska storlopps-
dagarna Oslo GP, Ulf  
Thoresen Grand Prix 

och Axel Jensens 
Minneslöp. Rent 
juridiskt blir det 
svårt. Men jag upp-

skattar att man mar-
kerar att gränsen är 
passerad, i stället för att 
låtsas att det regnar.

1–0 ATT G˚ P˚. Tottenham Hotspurs har Son Heung-Min (till höger) tillbaka – men avbräcken är ändå många. Att 
Ajax vinner på hemmaplan är ett bra lir, enligt Eskil Hellberg.  Foto: REUTERS / PAUL CHILDS / BILDBYRÅN

Eskil Hellberg: Tottenham har Son 
tillbaka – men avbräcken är många

MER ÆN DUBBLA 
DEGEN P˚ AJAX 
ÆR BRA BETALT!

Eskil Hellberg
eskil.hellberg@expressen.se
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