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Han kan fälla 
favoritduon

Starten avgör mycket...
HHHärHkommerHmycketHattHavgörasH

direkt.H1 Araw HossHärHmycketH
svårHattHbedömaHiHvoltstartHochHdetH
ärHnogHfördelH6 Bålsta PalemaH
frånHspringspår.HHanHkommerHattH
varaHbättreHänHsenastHochHskaH
räknasHtidigt.HÄvenH3 Imported-
frmdetroitHvillHtillHtäten.

Vass kusk med vass häst
 H1 Joie au Coeur H.C.HharHettH

fintHspårHochHsomHdetHlåterHvillH
manHgärnaHtesta.H14 Rushmore 
FaceHkanHbättreHänHsenast,HkörsHavH
vassHkusk.H3 Galante OlandeseHärH
inteHsåHsnabbHutHmenHstarkHtillHslutH
ochHkommerHnogHattHgynnasHavHdetH
långaHupploppet.

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

Bengt�Adielsson: Usel form – men 
statistiken talar för Robert Berghs häst 
En urusel formrad.

Men den är missvisande
Nu är det dags för Nobel Amok.

Nobel Amok (V75-6) kommerHmedHtreHgalopp-
misslyckandenHpåHraken.HRobert BerghHärHgivet-
visHbekymrad.

–HMenHjagHkommerHattHköraHsomHomHNobelH
AmokHärHbra,HsaHRobertHiHsöndagsHkväll.

EnHnärmareHtittHpåHNobelHAmoksHresultatHgerHenH
ljusareHbild.H

MmM Missarna har kommit i två stenhårda sprin-
terlopp och i ett långlopp från två tillägg.
NuHärHdetHmedeldistansHochHbilstart.
FacitHmedHdeHförutsättningarnaHiHRobbansHregi?

MmM Sex starter – sex vinster.
- - -

SjälvHharHjagHotroligtHsvårtHförHattHseHnärHenHhästH
gårHöverHiHpassgång.HOchHharHfullHförståelseHförHattH
måldomarnaHiHEskilstunaHmissadeHCaid GriffH
iHonsdags.

MenHmedHdetHsagt.HCaidHGriff HrulladeHöverH
iHgaloppHstraxHefterHlinjen.H

OchHdetHbordeHfåttHdomarnaHattH
tittaHnärmareHpåHgångartenHöverH
mållinjen.

- - -
V75HdenHhärHtävlingsdagenHiHfjol?H
SedanHReadly ExpressHgjortH

sinHpliktHtillH1,38HiHoddsHvarHvärdetH
efterHtreHavdelningarH368Hkronor.H

MenHklevHtillHslutHöverHmiljonenHsedanH
Rambo RivnerH(60,24)HochHBottnas 
CommandeurH(19,78)HtunnatHutH
kuponghögarna.

- - -
On Track PiratenH(V75-7)HvarHtvåaH

ochHAnna MixHtreaHbakomHReadlyH
ExpressHiHAxevallalöpningHiHfjol.H

OchHärHnuHgivnaHpåHminHkupong.
MenHGuldloppetHärHvidöppetHochHCall 

Me Keeper,HZenit BrickHochHDay or 
Night InHärHallaHtänkbara.

- - -
SnyggingenHUrlo dei Venti varHdopadH

närHhanHvannHOsloHGrandHPrix.H
MmM Och jag blir uppriktigt ledsen – jag 

tycker att det var en upplevelse att se 
honom tävla.

MmM  Och gladde mig åt ett återseende 
i Åbergs.

MenHkortisonHärHettHlikaHkraftfulltHsomHlurigtH
preparat.H

OchHdenHitalienskaHhästenHärHinteHdenHförstaH
somHåktHditHtrotsHattHpreparatetHbordeHvaritHuteHurH
kroppen.

- - -
JagHärHfrestadHattHspikaHBålsta PalemaH(V75-1).H

HanHkommerHmedHfyraHrakaHpåHhemmaplan.H
DäriblandHettHV75-loppHsammaHtävlingsdagHiHfjol.

MenHV75-loppetHvarHettHlärlingslopp.H
OchHdeHfyraHsenasteHsegrarnaHpåHhemmaplan?H
AningenHtuntHbakom.

- - -
StochampionatetHpåHsöndagHärHettHunderbartH

lopp.
DibabaH(V75-6)HochHVamp KronosHharHfåttHmer-

partenHavHstrecken.HOchHmycketHtalarHförHattH
stridenHstårHmellanHstonaHmedHdenHgylleneHkors-
ningenH–HReady CashHsomHpappaHochHViking 
KronosHsomHmorfar.

MenHPeter Untersteiner harHenHvassHtrio.HOchH
Mellby Free ochHHevin BokoHärHocksåHstonHmedH

kapacitetHenHbitHutöverHdetHvan-
liga.

MmM Och glöm inte att Stochampio-
natet genom åren levererat en 
massa skrällar – de senaste är 
Fama Currit (35,82) och Blended 
Scotch (43,31).

- - -
HarveyH(V75-3)HhittadeHfleraH

nyaHväxlarHnärHhanHgickHbarfotaHruntHomH
förHförstaHgången.

MenHvadHhjälpteHdetHnärHhanHställdesH
motHenHhästHurHMagnus DahlénsHosanno-
likaHformstallH–HhanHkundeHbaraHbliHtvåa.

NuHfinnsHdetHingenHhästHfrånHstallH
DahlénHmedHiHloppet.H

JagHsinglarHochHräknarHmedHattHfåHseH
HarveyHiHvinnarcirkeln.

- - -
DetHtändsHnyaHstjärnorHvarjeHdag.HPåH

JägersroHiHtisdagsHvannHZelig Kronos 
påH1.11,4/1H640aHefterHettHloppHmedH
drygaHspårHpåHvägen.

ÄnHmerHimponerande?H
Campo Bahia.HSomHglassadeHruntHpåH

1.13,6/2H140a.HIHsinHandraHstartHiHlivetH…HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
GemensamHnämnare?H
MmM Bägge treåringarna är söner till 

Muscle Hill.

VINNAREN
 H6 Bålsta 

Palema är på väg 
mot toppformen 
igen efter 
sjukdom. Han 
hade tur i 
spårlottningen 
och trivs bra på 
hemmaplan där 
han vunnit i de 
fyra senaste 
starterna. 
Hästen att slå 
från ledningen.

UTMANAREN
 H1 Araw Hoss har startat sparsamt de 

senaste åren. I en upphämtning senast 
i Mantorp visade han att han har fart som 
räcker för seger om han fungerar.

VINNAREN
 H14 Rushmore 

Face har 
stångats 
i toppsällskap 
hela sin karriär. 
Med mycket 
duktige Oskar J 
Andersson 
i sulkyn tror vi att 
han kan avgöra 
detta trots det 
svåra läget.

UTMANAREN
 H3 Galante 

Olandese och 
Jimmy Dahlman har gjort det bra tillsam-
mans. Skulle de nå ledningen i ett tidigt 
skede kan det räcka till seger. Men tar inte 
spets de första stegen, körs dit?

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Araw Hoss, B. Goop 34%
– Han har gått jobb i måndags och kändes 
bra. Han hoppade i senaste starten då han 
var överladdad. Men han kändes fin även 
då. Från spår ett den här gången kommer 
han att kunna öppna bra, kan till och med 
spetsa om Björn träffar rätt. Från led-
ningen tycker jag att han är svårslagen, då 
ska de vara bra för att slå honom. Det är 
inga ändringar, säger Andreas Lövdal. 

2 Sambuca Knight, P. Untersteiner 5%
– Han var ursäktad av ett tråkigt lopp 
senast. Sambuca Knight har annars bra 
form och jag tror inte att andraspåret blir 
något problem. Inga ändringar och han 
kan säkert vara med långt framme, säger 
Robert Bergh.

3 Importedfrmdetroit, U. Ohlsson 7%
– Han går bara i voltstart och det är därför 
jag åker så långt. Impoertedfrmderoit fick 
ett tungt loppp senast och höll bra. Han 
borde vara bättre med det loppet i kroppen 
och jag räknar med att han är bland de tre 
främsta. Troligen inga ändringar, säger 
Markus Pihlström.

4 Victory Kåsgård, F. Jensen 5%
– Han har ännu inte samma form som han 
hade i fjol. Victory Kåsgård har också 
problem med voltstart och det kan bli 
galopp. Siktet är i första hand inställt på 
att få pengar med hem. Barfota runt om, 
säger Flemming Jensen.

5 Tiger Williams, Ö. Kihlström 2%
– Han håller hygglig form, satt fast senast 
och kändes jättefin. Han fixar spåret men 
det blir väl ingen kanonstart. Hoppas att 
han kan vara trea eller fyra. Vanlig vagn 
och barfota fram som på slutet, säger 
Hans R Strömberg.

6 Bålsta Palema, M. J Andersson 33%
– Det ser ut som en bra uppgift på 
papperet. Jag har varit helnöjd med 
honom i de senaste starterna och Bålsta 
Palema är på väg mot den form han hade 
i fjol. Spår sex är i det närmaste idealiskt 
och kommer vi till spets får han gå där. 
Barfota runt om, säger Pär Hedberg.

7 D’Laina, C. Sjöström 3%
Kan öppna bra och ska ses som en skräll 
om det blir rygg ledaren eller liknande.

8 Aileron, R. Bergh 4%
– Han var hygglig senast men jag var ändå 
lite besviken på insatsen. Det här ser ut 
som en bra uppgift för Aileron men spår 
åtta i volt är ett klart minus för hans del.
Inga ändringar, säger Robert Bergh.

9 Global Takeover, C. Eriksson 6%
– Han vann bekvämt senast och formen är 
bra som det känns fortsatt. Spår nio är 
inte optimalt men vi sitter i alla fall i ett bra 
andraspår från början. Troligen inga 
ändringar men Christoffer (Eriksson) 
bestämmer om det blir jänkarvagn igen 
eller inte på lördag, meddelar tränare Lars 
I Nilsson.

10 M.T.James, J. Kontio 1%
Viss fart finns men har inte vunnit på 
länge och får det tufft.

11 Pointillist, J. Oscarsson 0%
Inte het härifrån.

12 Dokonjo, M. Å Linderoth 0%
– Dokonjo är säker och gör fina lopp hela 
tiden. Han verkar hålla den fina formen 
men det var ju synd på läget. Han kämpar 
alltid och gör sällan dåliga lopp. Man får 
inte ge upp men visst hade det kunnat 
vara ett bättre spår. Med tempo kan han 
spurtslå lite hästar, men han måste få sitt 
lopp. Han kommer att gå precis som på 
slutet, säger Mikael Å Linderoth.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Joie au Coeur H.C., W. Ekberg 3%
– Trivdes inte i smeten näst senast men 
höll bra från ledningen senast. Jag tror på 
en bra insats men Joie au Coeur H.C. får 
nog svårt att räcka, tror Admir Zukanovic.

2 Västerbo Cheers, M. Niklasson –%
STRUKEN!

3 Galante Olandese, J. Dahlman 21%
– Hon har gått fyra lopp nu som jag har 
kört henne och då har hon varit jätteduk-
tig. Hon har kapacitet för att kunna vinna 
loppet och distansen passar henne, sen 
får vi se hur loppet blir kört. Men jag tror 
att hon är med och gör upp om segern. 
Inget nytt där, säger Jimmy Dahlman. 

4 Västerbochecklight, S. Ericsson 1%
Finns det utförlig information om på sidan 
med ”Untersteiners”.

5 Oboy C.D., E. Strandberg 1%
Möter för bra hästar.
2 660 m:

6 Dennis de Castella, E. Leo 2%
Stark men nog ingen V75-vinnare.

7 Rafiki Fri, Anna Isabelle Karlsson 12%
– Han gillar distansen men är allround som 
typ. 2 640 meter är ju det nya 2 140 meter 
normalt sett med catchdrivers, men nu är 
det ju lärlingar och då kan det bli fart. Det 
skulle gynna oss. Han kommer att gå som 
senast, säger Hans Karlsson.

8 Bacan Degato, F. Berg 1%
– Det är en bra häst som är ute över sin 
bästa distans. Hästen har fin form och det 
är ett bra läge så jag hoppas att han kan 
vara med och fightas bland de tre. Det blir 
barfota runt om, meddelar Sofia Aronsson. 

9 Brilliance, V. Karhulahti 1%
– Blir bara bättre och bättre för varje start. 
Senast flög hon fram. Nu är det lite 
annorlunda lopp den här gången med 
hingstar och valacker och sen står hon lite 
tufft inne. Men formen är bra. Inget nytt, 
säger Ulf Stenströmer. 

10 Coffie U.N.G., K. Moberg 4%
– Han är alltid vass när han får sitt lopp 
och med rätt resa tror jag att han slutar 
långt framme. Spår och distans klarar han 
även om de inte är hans favoriter. Skor på, 
säger Svante Båth.

11 Super Grabben, J. Ivehag 12%
–  Hästen verkar fin här hemma tycker jag. 
Det är ett lärlingslopp och allt kan hända, 
hästen är i bra ordning tycker jag. Kusken 
är lite orutinerad på V75. Barfota runt om, 
meddelar Mimmi Elfstrand. 

12 Great King Wine, A. Eriksson 15%
– Han var uttorkad senast och hade också 
höga vita blodvärden efter loppet. Han är 
på väg tillbaka men saknar nog en bit till 
sitt bästa. Spåret kan vara bra om han 
trampar rätt, säger Admir Zukanovic.

13 Diva Deo, L. Svensson 4%
– Hon har inte vunnit på länge nu. Men 
Diva Deo har gjort bra lopp hela tiden och 
blir det bara tempo är hon inte helt borta. 
Det blir eventuellt ett norskt huvidlag den 
här gången, säger Pär Hedberg.

14 Rushmore Face, O. J Andersson 21%
– Han känns bra i jobben men han kan 
lite mer än vad han har visat. Ett bakspår 
på tillägg är väl aldrig positivt men vi har 
en duktig lärling som brukar lösa de 
flesta bekymmer. Kommer att gå som 
vanligt, säger Carl-Otto Göransson. 

15 Angie Simoni, F. Molin 1%
– Formen är så bra så det är spännande, 
jag säger inte att hon har någon vinst-
chans men hon kommer att göra ett väldigt 
bra lopp. Inget nytt, säger Bo Falsig. 

RANKNING
  6 Bålsta Palema
  1 Araw Hoss
  3 Importedfrmdetroit
  9 Global Takeover
   8 Aileron
  4 Victory Kåsgård
  2 Sambuca Knight
  7 D’Laina
  5 Tiger Williams
 12 Dokonjo
11 Pointillist
10 M.T.James

RANKNING
14 Rushmore Face
  3 Galante Olandese
11 Super Grabben
 13 Diva Deo
  7 Rafiki Fri
12 Great King Wine
15 Angie Simoni
10 Coffie U.N.G.
  1 Joie au Coeur F.C.
  9 Brilliance
  8 Bacan Degato
  4 Västerbochecklight
  6 Dennis de Castella
  5 Oboy C.D.

 WTIDSRANKEN: 12,9: 2 Sambuca Knight. 
13,0: 1 Araw Hoss. 13,2: 6 Bålsta Palema.             
13,5: 12 Dokonjo. 14,0: 9 Global Takeover.

 WTIDSRANKEN: 14,4: 12 Great King Wine. 
14,9: 3 Galante Olandese. 15,2: 14 Rushmore 
Face, 7 Rafiki Fri.

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

V75�P˚�AXEVALLA
•�TIPS�&�ANALYS�MED�JONAS�NOREEN,�BENGT�ADIELSSON�&�ESKIL�HELLBERG

LILLA SYSTEMET 144 rader/72 kronor
V75-1: 1, 6 ........................................ (3, 9)
V75-2: 3, 11, 14 .............................(13, 7)
V75-3: 2 Karl Sjöhammar ................ (5, 1)
V75-4: 3 Under the Counter ..........(12, 5)
V75-5: 2, 3, 4, 5, 6, 9 ....................(12, 1)
V75-6: 1, 3, 9, 12 ..............................(4, 6)
V75-7: 2 Call Me Keeper ................ (10, 8)

STORA SYSTEMET 1 920 rader/960 kr.
V75-1: 1, 3, 6, 9 ............................... (8, 4)
V75-2: 3, 7, 11, 13, 14 ................(12, 15)
V75-3: 1, 2, 4, 5 .............................(11, 7)
V75-4: 3 Under the Counter ..........(12, 5)
V75-5: 2, 3, 4, 5, 6, 9 ....................(12, 1)
V75-6: 1, 3, 9, 12 ..............................(4, 6)
V75-7: 2 Call Me Keeper ................ (10, 8)

CHANSSYSTEMET 324 rader/162 kronor
V75-1: 6 Bålsta Palema ................... (1, 3)
V75-2: 3, 11, 14 .............................(13, 7)
V75-3: 2, 5 ........................................ (1, 4)
V75-4: 3, 5, 12 ............................... (8, 14)
V75-5: 3 Esprit Sisu ......................... (5, 6)
V75-6: 1, 3, 9 .................................(12, 4)
V75-7: 1, 2, 3, 4, 8, 10 ..................... (7, 9)

LØRDAGENS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WLØRDAGENS�SPEL: 6 Stepping Spaceboy, 
100 kronor vinnare/plats, Axevalla 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.

 HFame Boko fick en halvdålig start och blev kvar 
i tredjespår och fick sedan backa ned bland de 
sista. Ridå och räckte bara till ett sjundepris.

 HJag spelar Stepping Spaceboy på lördag och 
honom har jag alltid haft ett gott öga till. Visser-
ligen spår långt ut men Stefan kan hästen och 
lär hitta bra ryggar. I ett jämnspelat lopp är ett 
bra odds att vänta. Jag hoppas på vinst men 
klarar mig troligen om spelet är bland tre.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Tufft spår – men kusken hittar bra ryggar

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 21 juli månad
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�AXEVALLA
Banbredd, 1640: 22,5 m. 2140: 21,6 m.
Upplopp: 227 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Nej.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se
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