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Readly tar ny 
storloppsseger

Läge för åttonde raka
HHMedHsjuHrakaHsegrarHiHryggenH

hållerHviHCobourg HanoverHsomH
favoritHtillHsegern.HHanHärHsnabbH
utHochHskaHhaHbraHspetschansHfrånH
andraspåretHochHvälHdärHskaHhanH
plockasHned.HVischio HolzHärHdockH
kapabelHochHharHännuHinteHförloratH
någotHloppHiHår.

Chanstippas på formen
 HOttens DibabaHspetsarHochH

Karl SjöhammarHställerHenH
allvarligHfråga.HWaikiki SilvioH
besegradeHdenHsenareHfrånHännuH
sämreHlägeHsenastHochHbörHsittaH
hyfsatHtill.HChanstippas.HHårtH
tempoHgynnarHävenHB.B.S.JhonnyH
somHärHiHsittHlivsHformHnu.

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

Bengt�Adielsson: Att han skulle 
vika ned sig i en slutstrid? Aldrig 
Man eller mus?

Ett streck eller två?
Go Readly Express, go.

Det är klart attHdetHskulleHkännasHsköntHattHsittaH
medHstreckHbådeHförHPropulsionH(V75-7)HochH
ReadlyHExpressHiHsistaHavdelningen.

Men.HDubbeltHsåHdyrt.HOchHfaktiskt.HDetHärH
roligareHattHtaHställning.HFörHdenHene.HEllerHdenH
andre.

MmM Och som jag läser loppet? Readly Express till 
ledningen. Och så var det loppet över.
PropulsionsHvännerHtrorHpåHettHannatHscenario.H

HanHliftarHmedHiHryggen.HOchHblåserHförbiHtillHslut.
TrorHjagHinteHallsHpå.HAttHReadlyHExpressHskulleH

vikaHnedHsigHiHenHslutstrid.
- - -

DetHärHständigaHkalasHförHossHtravvänner.HEfterH
ÅbyHStoraHPrisHiHmorgonHärHdetHdagsHförHJubi-
leumspokalenHpåHtisdag.

OchHsnackaHomHtopplopp.HNärHdussinetHhögklas-
sigaHfemåringarHskallHslåssHomHlagerkransenHochH
förstaprisetHpåHenHmiljon.

MmM Lucifer Lane (V75-3) och 
Perfect Spirit är också ett spän-
nande tvåhästarsmöte.
LuciferHLaneHharHDerbytHattH

tänkaHpå.HSåHdetHlärHbliHettHsnälltH
upplägg.

DetHverkarHgivetHmedHPerfectH
SpiritHtillHspets.HOchHsedanHenH
promenadHiHparken.

MmM Men 78% på Perfect Spirit. Och 
bara 9% på Lucifer Lane. Så stor skill-
nad är det inte på de här fyraåringarna...

- - -
Per Anders GråbergHärHenHlevandeH

reklampelareHförHsvenskHgaloppsport.H
ProfessionellHiHordetsHbästaHbemärkelse.H
PåHochHutanförHbanan.

IHmorgonHriderHhanHiHShergarHCupHpåH
Ascot.HFyraHlagHmedHtreHmedlemmarHiH
varjeHlagHochHP.A.HärHmedHiHEuropalaget.

SexHhögklassigaHloppH–HallaHmedH
halvmiljonenHiHsamladHprissumma.

MmM Första loppet går 14.05 och det 
sista 16.00. Och hela härligheten 
sänds på atg.live.

- - -
JagHbrottadesHmedHdeHtvåHförstaHavdel-

ningarnaHiHmåndags.H

SvårtHvarHbaraHförnamnet.HCobourg HanoverH
(V75-1)HkommerHmedHsjuHrakaHsegrar.HHanHärH
vässadHförHdenHhärHuppgiftenHochHspetsHochHslutHärH
enHklarHmöjlighet.

MenHVischio HolzHärHobesegradHiHsinaHtreH
starterHiHSverige,HDoctor Doxey ZenzHvarHsnusk-
braHsenast,HdetsammaHgällerHförHRoherynHochH
Output PressureHskaHvisaHattHhanHärHenHhästHförH
Derbyt.

- - -
VarförHtravetHiHItalienHgåttHtillHråttorna?HSpel-

körning.HOchHdoping.
MmM Och jag börjar bli allvarligt oroad. För om inte 

ST tar krafttag? 
MmM Så kan vi fortare än någon anar drabbas av 

den italienska sjukan.
- - -

DenHandraHavdelningenHärHettHgetingbo.H
Björn GoopHharHenHtrioHmedHiHloppet.H
HanHärHsomHdelägareHtvungenHattHköraHrelativtH

chanslöseHFerry BokoH(V75-2)HmenHharHtvåHstarkaH
kortHiHWaikiki Beach och Bear Hope.H

MenHsomHsagtH–HhurHöppetHsomH
helst.H

MmM Och en helgardering behöver 
inte vara fel.

- - -
InförHdeHstörreHloppenHiHUSAHfårH

hästarnaHståHiHenH”detentionH
barn”HettHdygn.HOchHdetHharHvisatH
sigHattHenHdelHtränareHharHsvårtH

attHfåHsammaHresultatHnärHhästarnaHstårH
underHbevakningHinnanHdeHskaHtävla.

MmM Någonting att tänka på för ST?
- - -

EnHfingervisningHiHSilverHkanHvaraHattH
Ulf OhlssonHhoppadeHavHSir Q. C.H
(V75-5).HOchHvaldeHattHköraHGlobalSatis-
faction.

MmM Men på det hela taget. Den finalen 
håller hög klass och är streckkrävande.

- - -
VarHutdelningenHavgörs?H
Ja,HmycketHhängerHpåHVeijo Heiska-

nenHochHKindy CaneH(V75-4).H
StoetHärHobesegratHiHfyraHstarterHhosH

Veijo.H
MmM Och mycket talar för spets och slut 

från ett gynnsamt tredjespår.
MmM En liten varning dock. Vanlig sulky nu 

i stället för en jänkarvagn.

VINNAREN
 H2 Cobourg 

Hanover har 
radat upp sju 
raka segrar och 
från ett perfekt 
läge kan det vara 
så enkelt att det 
är spets och slut 
igen. Kuskbytet 
till Erik Adielsson 
har knappast 
negativ effekt. 
Givet streck!

UTMANAREN
 H3 Vischio Holz har gjort fyra starter i år 

och vunnit samtliga. Om stallformen hos 
Magnus Dahlén är bibehållen kommer 
Vischio Holz att strida om de främsta 
placeringarna igen.

VINNAREN
 H4 Waikiki 

Silvio är under 
stark utveckling 
och även om 
tränaren Björn 
Goop valt en 
annan uppsitt-
ning tror vi att 
Waikiki Silvio 
kan vinna det 
här jämna 
loppet. Hästen är 
allround och inte 
speciellt 
löpningsberoende.

UTMANAREN
 H6 B.B.S.Jhonny är i sitt livs form och 

körs av Örjan Kihlström som vinner med 
det mesta för dagen.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Roheryn, J. Kontio 13%
– Insatsen senast var jättebra och allt 
tyder på att hon håller samma form. Hon 
är snabb ut och får ett bra lopp härifrån. 
Jag tycker att Roheryn ska räknas igen 
och det är inte aktuellt med några änd-
ringar, säger Andreas Lövdal i stallet.

2 Cobourg Hanover, E. Adielsson 29%
– I loppet senast gick det nog lite för 
sakta första varvet för att Cobourg 
Hanover skulle komma till sin rätt. Men 
han hade låg puls efter loppet så det 
fanns nog sparade krafter. Spets tror jag 
att han tar och han är bäst med hårt 
tempo så jag ser gärna att det blir tryck i 
loppet. Jag spetsade till honom i ett 
banjobb i fredags och allt var bra. Vi har 
sparat hovarna, det blir barfota runt för 
första gången i år, säger Oscar Berglund.

3 Vischio Holz, B. Goop 17%
Obesegrad i år. Bra läge och Björn Goop i 
sulkyn. Måste räknas!

4 Doctor Doxey Zenz, M. Andersson 10%
– Hade levt rövare inför loppet senast och 
var marginellt sämre än jag hoppats på 
men det gick bra ändå. Han är mycket 
snabb när jag trycker av honom men vi lär 
inte komma förbi Cobourg Hanover och då 
är det risk att det blir ett snabbt första-
varv. När det är auto blir det helstängt 
eller open eye-huvudlag, säger Mathias.

5 Output Pressure, P. Lennartsson 11%
– Han utvecklas hela tiden och Örjan var 
mycket nöjd med honom efter segern 
senast. Det här är ett tufft lopp men jag 
hoppas att han kan hävda sig och i så fall 
blir det kval till Derbyt nästa gång. Inga 
ändringar, säger Stefan Melander.

6 Staro Kickback, M Å Linderoth 1%
– Han möter för bra hästar och jagar 
pengar, säger Per Linderoth.

7 Zelov, K. Haugstad 3%
– En jättefin häst som har bra form men 
det är klart att spår sju gör att förhopp-
ningarna sjunker lite. Vi utgår från att det 
är jättebra om han får med sig någon fin 
peng hem. Hästen är jättebra men från det 
här läget är det lite vingelrisk. Det ser ut 
att bli barfota runt om, sist gick han med 
halvstängt. Nu kan det bli ett helstängt, 
säger Anders Wolden Lundström.

8 Gento, P. de Haan 6%
Svek senast. Tufft läge. Bara en outsider.

9 Smevikens Cruiser, V. Heiskanen 4%
– Formen är på topp och jag tycker att han 
har utvecklats mycket. Bakspår är ju inte 
bra men skulle det klaffa blir jag inte 
förvånad om han dyker upp långt framme. 
Barfota och jänkarvagn, säger Veijo.

10 Donners Am, P. Linderoth 2%
– Han kan lite bättre än senast men tyvärr 
fick vi bakspår igen. Vi ska nog köra 
barfota den här gången, säger Per.

11 Evazan Am, U. Ohlsson 2%
– Var ursäktad senast när det krånglade 
mest hela vägen och dessutom tappade 
han en sko i sista sväng. Evazam Am är 
inte så dum och formen sitter där men 
läget sätter ner mina förväntningar. Inga 
ändringar, säger Reijo Liljendahl.

12 Yankee Boy, K. Eriksson 2%
– Han har tränat som vi har tänkt oss efter 
förra starten. Han var duktig senast och 
spurtade bra och tog loppet fint. Läget får 
vi försöka vända till något positivt och 
hoppas att de andra kör lite för fort. Det är 
vår förhoppning för att komma in i loppet, 
vi har i alla fall en häst som är bra i 
ordning och lite under utveckling, säger 
Stefan P Pettersson.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Mellby Fantom, U. Ohlsson 8%
– Han har gjort flera fina lopp på sistone. 
Mellby Fantom är snabb ut och läget är 
optimalt nu när det finns open stretch.  
Jag tror på en bra insats och helt borta är 
han inte. Inga ändringar, säger Reijo 
Liljendahl.

2 Ottens Dibaba, M. Jakobsson 4%
Duktig från ledningen vid försökssegern 
och är snabb ut. Får ett bra lopp härifrån 
och ska inte räknas bort.

3 Karl Sjöhammar, C. Eriksson 14%
– Karl Sjöhammar borde vunnit senast 
men han hade en halsinfektion och det 
hade sin förklaring. Jag tror inte att han 
har tappat något i form och hoppas och 
tror på revansch denna gång, säger Tomas 
Malmqvist.

4 Waikiki Silvio, K. Haugstad 12%
– Han ser bra ut i träningen och formen 
är intakt. Han fick det bästa läget av 
våra tre hästar i loppet som är ganska 
jämna och det gör att han ska räknas. 
Det blir barfota bak och jänkarvagn igen, 
säger Anton Sverre i stallet.

5 Logo Light, R. Bergh 3%
– Han utvecklas för varje start och formen 
sitter där. Logo Light kommer att göra en 
bra insats på lördag men det är svårt att 
säga hur långt det räcker, det ser ut att 
vara ett jämnt lopp. Barfota bak och vanlig 
vagn, säger Preben Sövik i stallet.

6 B.B.S.Jhonny, Ö. Kihlström 16%
– Jag var jättenöjd med hans insats 
senast. Jag tror att B.B.S.Johnny är bättre 
över den här distansen men är lite orolig 
för spåret. Han är ingen raket från början 
och vi måste ha tur och få ett bra läge från 
början. Till den här starten kommer jag att 
ta ut ännu mer ur öronen och jag kommer 
också att lätta honom ytterligare fram. 
Eventuellt kan det bli barfota fram men 
troligen en superlätt sko, säger Stefan 
Arvidsson.

7 Bear Hope, E. Adielsson 26%
– Bear Hope var inte tom vid segern 
senast och han är tacksam på det viset att 
han alltid gör sitt bästa. Spåret är inte bra, 
men skulle det klaffa tror jag mycket väl 
att hästen kan dyka upp bland de tre. Inga 
ändringar, säger Anton Sverre i stallet.

8 Tim Frontline, S. Persson 6%
Fin travare som inte hade tur med spåret. 
Behöver lite hjälp av andra om det ska 
räcka till för att segerstrida. Endast aktuell 
om många streck.

9 Harvey, J. Untersteiner 5%
– Han gick bra senast och gången innan 
satt han fast med krafter kvar. Den här 
gången blir det jänkarvagn och det har 
han bara haft en gång förut. Jag tycker att 
han ska räknas, säger Johan Untersteiner.

10 Adiago Trot, P. Lennartsson 1%
Vann sitt försök i Halmstad från ledningen 
på kort distans. Bakspår och mycket 
tuffare emot nu. Känns inte het.

11 Luxury Brodde, O J Andersson 1%
– Han var stark vid segern senast. Det är 
tuffare motstånd nu, men han har utveck-
lats mentalt och tar sig igenom loppen på 
ett bättre sätt nu. Presterar han på topp 
kan det vara ett skrällbud. Inga ändringar 
är planerade, säger Jörgen Westholm.

12 Ferry Boko, B. Goop 2%
– Ferry Boko är i bra form men från det här 
läget misstänker jag att det blir svårt att 
vinna då han möter många jämna och bra 
hästar. Det krävs stenhårt tempo i sådana 
fall. Inget nytt i urustning eller balansväg, 
säger Anton Sverre i stallet.

RANKNING
  2 Cobourg Hanover
  3 Vischio Holz
  5 Output Pressure
  4 Doctor Doxey Zenz
  1 Roheryn
  7 Zelov
10 Donners Am
12 Yankee Boy
11 Evazan Am
  9 Smevikens Cruiser
  8 Gento
  6 Staro Kickback

RANKNING
  4 Waikiki Silvio
  6 B.B.S.Jhonny
  3 Karl Sjöhammar
  7 Bear Hope
  1 Mellby Fantom
  2 Ottens Dibaba
  8 Tim Frontline
  9 Harvey
11 Luxury Brodde
12 Ferry Boko
  5 Logo Light
10 Adiago Trot

 WTIDSRANKEN: 13,0: 7 Zelov. 13,2: 11 Eva-
zan Am. 13,3: 1 Roheryn, 12 Yankee Boy. 13,4: 10 
Donners Am. 13,5: 2 Cobourg Hanover.

 WTIDSRANKEN: 13,8: 2 Ottens Dibaba, 9 
Harvey. 13,9: 6 BBS Jhonny, 12 Ferry Boko. 14,0: 
1 Mellby Fantom, 7 Bear Hope. 14,2: 3 Karl Sjöh.

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

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

LILLA SYSTEMET 216 rader/108 kr
V75-1: 2, 3, 4, 5 ............................... (1, 7)
V75-2: 1, 2, 3, 4, 6, 7 .......................(8, 9)
V75-3: 3 Perfect Spirit ......................(2, 9)
V75-4: 3, 6, 7 ................................. (5, 11)
V75-5: 2, 4, 9 ................................... (3, 7)
V75-6: 5 Victory Kåsgård .................(2, 9)
V75-7: 4 Readly Express ................. (1, 9)

STORA SYSTEMET 2 016 rader/1 008 kr
V75-1: 2, 3, 4, 5 ............................... (1, 7)
V75-2: alla tolv hästar.......................(4, 6)
V75-3: 3 Perfect Spirit ......................(2, 9)
V75-4: 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11 ............ (8, 15)
V75-5: 2, 4, 9 ................................... (3, 7)
V75-6: 5 Victory Kåsgård .................(2, 9)
V75-7: 1, 4 ........................................ (9, 5)

CHANSSYSTEMET 864 rader/432 kr
V75-1: 2, 3, 5 ................................... (4, 1)
V75-2: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ..........(11, 12)
V75-3: 2, 3, 4, 9 ............................... (6, 5)
V75-4: 3 Kindy Cane ........................ (6, 7)
V75-5: 2, 4, 9 ................................... (3, 7)
V75-6: 2, 5, 6 ................................. (9, 11)
V75-7: 4 Readly Express ................. (1, 9)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 5 Victory Kåsgård, 200 
kronor vinnare, Åby lopp 11 (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.

 HQuite Right fick en sämre start än jag beräknat 

och sedan sågs han aldrig med chans. Tredjeplat-
sen var max som det såg ut.

 HVictory Kåsgård vann ett V75-lopp på Axe-
valla i Trippeltravet. Han hade återfått sin 
toppform och trots ett fjärdespår i volt agerade 
han säkert och fint och vann lätt. Formen är 
ytterligare uppåt. Med flera lopp i kroppen och 
autostart är också plus mot senast. Mycket 
hamnar på rätt plats så det får bli veckans spel.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Vann lätt senast – ännu bättre form nu

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 11 augusti
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
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