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Rocky är en 
spelvärd spik 

Klaffar det är han bäst
HHKänslanHärHattHstallkamraternaH

Prinsen OneHochHRocky TillyHärH
snabbastHfrånHstart.HBådaHskaH
räknas,HmenHklaffarHdetHförH
Kimbee CrownHtrorHviHattHhanHärH
bästaHhästenHsomHsäkertHkanH
avgöraHutvändigt.HVinci PowerH
kännsHocksåHintressant.

Det luktar spets och slut
HHFrånHettHinnerspårHmåsteHdetH

varaHbraHspetschansHförHValettaH
ochHBjörnHGoop.HHonHfickHnöjaHsigH
medHenHfjärdeplatsHsenastHmenHvarH
inteHlångtHefterHvinnarenHiHmål.HÄrH
underHutvecklingHochHkanHledaH
runtHom!HHavefunwithmeHärH
bättreHänHradenHochHkanHspurta.

V75-1� 1 609 meter, auto V75-2� 2 140 meter, volt

Bengt�Adielsson: Det finns många 
plustecken – dags för första årssegern
Ingen seger i år.

Men nu är det dags.
Rocky går på knock.

Normalt lutar jag migHmotHhästarHmedHhögHseger-
procent.HMenHiHfalletHRocky TillyH(V75-1)HgörHjagH
ettHundantag.HOchHblundarHförHattHhanHärHsegerlösH
iHåttaHstarterHiHår.

MmM För det finns så mycket på plussidan. 
FyraåringenHharHvaritHfinHfrånHomöjligaHlägenH

iHV75,HhanHkörsHavHkuskbegåvningenHRikard N 
SkoglundHochHsomHenHsonHtillHReady Cash rym-
merHhanHutveckling.

TränarenHJörgen WestholmHharHingaHinvänd-
ningar.

–HRockyHTillyHvarHmycketHfinHiHveckansHjobb.HHanH
hadeHingenHriktigtHformHiHbörjanHavHsäsongenHmenH
nuHärHhanHbra.HDetHblirHocksåHenHbikeHdenHhärH
gången.

MotståndetHärHknallhårtHmedHblandHannatH
Prinsen OneHfrånHstallHWestholm.HMenHmedHbaraH
19%HavHinsatsernaHpåHRockyHTillyHchansarHjagH
medHettHsingelstreck.

- - -
ReadyHCashHärHenHsuperhingst.
MenHiHårHfårHhanHböjaHsigHförH

Muscle HillHsomHärHsmåttHöver-
lägsenHnärHhansHavkommorH
sprungitHinH42Hmiljoner.H

MotH29HmiljonerHförHMahara-
jahHochHReadyHCash.

- - -
JagHvarHlängeHinHpåHattHbörjaHmedHtvåH

singelstreck.HOchHlämnaHtreårigaH
ValettaH(V75-2)HensamHpåHkupongen.

MenHReijo Liljendahl ärHtillbakaH
iHmatchen.HOchHävenHomHMellby GinH
baraHvaritHsådärHhittillsHsåHtrorHjagHpåH
bättreHsaker.H

MmM När pappan heter Muscle Hill och 
Viking Kronos är morfar …

- - -
ViHtotonissarHärHvindflöjlar.HOchHBjörn 

Goop är namnetHförHdagenHpåHkusksidan.
MenHkallaHfakta?HÖrjan KihlströmHblirH

iHårHvinstrikasteHkuskHförHsjundeHgångenH
påHtioHårH(BjörnHdeHtreHandraHåren).

OchHmedH48,4HmiljonerHiHdagslägetHharH
ÖrjanHallaHmöjligheterHattHpasseraHsittH
tidigareHrekordHpåH52,6Hmiljoner.

- - -

BronsdivisionenH(V75-5)HärHenHläckerbitHmedH
UralHochHLaskariHiHhuvudrollerna.

MenHglömHförHallHdelHinteHStar Costashorta.
ValackenHharHtäntHtillHnågotHalldelesHotroligt.H

MmM Och jag blir inte förvånad om han spetsar. 
MmM Och kutar runt på en hög 1.10-tid.

- - -
SvenskHtravsportHharHettHunderbartHveckoslutH

bakomHsig.HMedHVilliam, Mellby FreeHochHWho’s 
WhoHsomHetta,Htvåa,HfyraHiHEuropa-DerbytHpåH
Vincennes,HmedHCruzado dela NocheHochHLionelH
ettaHochHtvåaHiHVM-loppetHiHUSAHochHHesoidHsomH
vinnareHiHGrosserHPreisHvonHDeutschland.

- - -
Brian SearsHsomHkördeHCruzado?HEnHduktigH

kusk.HMenHingenHartist.HSnarareHåtHslaktarhållet.
- - -

DuellenHomHtränarchampionatetHochHtitelnH”ÅretsH
Tränare”Hfortsätter.HTimo NurmosHfickHnärkontaktH
medHDaniel RedénHiHfredagsHnärHVilliamHfickHtvåH
miljonerHförHsegernHiHEuropa-Derbyt.H

MenHDanielHkontradeHsnabbtHnärHLionelHfickHlikaH
mycketHförHandraplatsenHiHVM.

OchHhanHharHmedH36,8HmiljonerH
inkörtHtreHmiljonerHuppHpåHTimo.

- - -
Sten O JanssonHkommerH

aldrigHattHbliH”ÅretsHTränare”.H
MenHjagHärHfylldHavHbeundranH

förHhansHförmågaHattHårHefterHårH
plockaHframHhästarHförHkulltop-

pen.HUrHettHmycketHtuntHmaterial.HBel-
kerH(V75-4)HärHdetHsenasteHarbetsprovet.H
OchHspetsHochHslutHkanHvaraHdenHenklaH
lösningenHiHSvampenHförHtvååringarna.

MmM Men här målar jag med den breda 
penseln – det brukar skrälla i Svampen.

- - -
HypenHärHenormHkringHfranskeHtreår-

ingenHFace Time BourbonHsomHvunnitH
iHsjuHavHåttaHstarter.H

SåHsentHsomHiHfredagsHtogHhanHhemH
EuropeiskaHTreåringschampionatetHpåH
VincennesHmedHBjörnHGoopHiHsulkyn.H

MmM Och nu ska det tas betalt. När sonen 
till Ready Cash syndikeras som avels-
hingst. Och värderas till 70, 80 miljoner.

MmM Tvåa i storloppet i fredags var 
svenske Holy Water. Som med Face Time 
Bourbon som måttstock borde vara värd 
en hygglig slant …

VINNAREN
 H3 Kimbee 

Crown har inte 
fått vinna på 
V75 ännu men 
Timo Nurmos-
träningen har 
visat att han 
duger och från 
ett bra läge kan 
det vara dags 
den här gången. 
Ett givet streck 
under alla 
omständigheter.

UTMANAREN
 H6 Vinci Power kommer från en överty-

gande seger och formkurvan pekar helt 
klart uppåt. Och om inte distansen är för 
kort blir det en bra placering här.

VINNAREN
 H1 Valetta tar 

förmodligen 
hand om 
kommandot 
direkt. Var 
senast fyra i en 
Oaksuttagning 
på en bra tid och 
känslan är att 
hon kan bli svår 
att fånga in från 
ledningen. Ett 
spikförslag.

UTMANAREN
 H13 Havefun-

withme hade slutat långt framme utan 
galoppen senast och hon är härdad i tuffa 
stolopp. Med lite klaff på vägen kan hon 
fälla samtliga.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Prinsen One, O J Andersson 13%
– Han har höjt sig markant de senaste 
starterna och varit riktigt duktig. Vi siktar 
på att nå ledningen och han kan absolut 
vara med i segerstriden. Inga ändringar, 
säger Jörgen Westholm.

2 Metoria, A. Sedström 2%
Inget extra från ledningen senast och nu 
är det dessutom ännu hårdare motstånd. 
Tufft trots ett bra spår.

3 Kimbee Crown, J. Kontio 34%
– Han var bra i Östersund senast. Han 
fick i och för sig lite problem med travet 
runt svängen men avslutade bra och var 
inte tom i mål. Kimbee Crown är ganska 
snabb från start och borde kunna hamna 
bra till från det här läget och då är det en 
häst som ska räknas, säger Andreas 
Lövdal i stallet.

4 Rocky Tilly, R N Skoglund 16%
– Har gått kanonbra på sistone. Hästen är 
snabb ut och får en fin löpning och är med 
i segerstriden. Det blir inga ändringar på 
honom heller, säger Jörgen Westholm.

5 Ricke, Ö. Kihlström 6%
– Han låg på alldeles för mycket när jag 
provade V75 i Karlstad näst senast. Jag 
körde honom själv senast och valde att 
släppa spets och vi blev fast med krafter 
kvar och han kändes fin. Vi kör barfota 
fram nu och jag hoppas att han kan vara 
trea-fyra, det är nog ett par som är lite för 
bra, säger Markus Hamberg.

6 Vinci Power, P. Untersteiner 20%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

7 Ritz Guiness, M. Malmqvist 2%
– Hade krafter kvar näst senast och 
formen är så bra den kan vara. Jag är 
tämligen säker på att hon kan springa en 
1.11-tid för dagen och hon tål dessutom 
en tuff öppning vilket det kan bli här. Jag 
känner mig absolut inte slagen på förhand 
och det blir barfota fram och en jänkar-
vagn igen, säger Emma E Johansson.

8 X.L.Bygg Palema, B. Goop 4%
Läget förstör mycket och trots vass kusk 
känns det en smula långsökt med seger.

9 Let’s Go Ernie, N. Blom 2%
– Jag har en häst i form och jag hoppas 
att vi kan hålls ryggen på Prinsen One och 
att den öppnar snabbt. Går det sakta blir 
det svårt, men vid högt tempo tror jag att 
min kan springa runt 1.11,5 och det borde 
räcka en bit, jag tror inte att han är sämre 
än någon annan i loppet. Vi kör bara 
barfota fram nu, det gör ingen större 
skillnad, säger Nathalie Blom.

10 From Macarena, K. Lindberg 0%
– Har inte startat på ett tag men kändes 
okej i ett 1.20-jobb nyligen. Vi kommer 
nog att prova barota runt om för första 
gången, men jag tror inte att det ger den 
extrakick som behövs för att kunna slåss 
om segern. Vi får nog bara smyga med och 
jaga pengar, säger Kristian Lindberg.

11 Nyby Black Money, J. Ehlers 0%
Bra form men härifrån blir det väldigt svårt 
att räcka till.

12 Arras Cando, E. Adielsson 1%
– Gjorde ett bra lopp senast efter kortare 
vila. Jag tror dessutom att den genomkö-
raren har gjort honom gott och han ska 
vara ännu vassare nu. Han har bra 
kapacitet för klassen och från ett bättre 
läge hade jag varit optimist. Härifrån 
känns det inte lika intressant, vi får 
hoppas på att man kör på där framme. Kan 
han vara bland de tre då är jag fullt nöjd. 
Barfota fram igen, säger Svante Båth.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Valetta, B. Goop 52%
– Blev lite uppstressad av en omstart 
senast och gjorde mot den bakgrunden 
en bra insats. Läget är bra och kommer 
Valetta till ledningen kan det bli svårt att 
plocka in tillägg på henne. Inga änd-
ringar, säger Anton Sverre i stallet.

2 Mellby Gin, U. Ohlsson 13%
– Mellby Gin gick bra senast i kvalet till 
Oaks och känns fin i jobben. Tränade bra 
så sent som i torsdags morse. Uppgiften är 
väl lite spännande och jag tycker att hon 
ska ha chans att vara med i striden om det 
stämmer. Vanlig vagn nu blir enda 
ändringen, säger Reijo Liljendahl.

3 Easy Creation, O. Goop 2%
– Hon gick bra efter galoppen senast och 
är inte mycket sämre än vår andra häst 
i loppet. Får hon ett passande lopp på rulle 
kan det vara en outsider. Inga ändringar, 
säger Anton Svere i stallet.
2 160 m:

4 Quite Nice, P. Lennartsson 12%
– Jag var jättenöjd med insatsen i come-
backen senast och hon ska ju inte sämre 
nu. Om det löser sig i loppet tycker jag inte 
att hon är helt borta. Det blir inga änd-
ringar, säger Per Lennartsson.

5 Hillcrest Player, Ö. Kihlström 3%
– Hon har bra form, och har gått bra 
i varenda lopp på slutet. Hon går med i alla 
tempon och kan spurta fint över upplop-
pet. Hon kan vara långt framme och 
spelarna ska passa henne. Vi får se vad 
det gäller huvudlag i voltstart, säger 
Kenneth Haugstad i stallet.

6 Fudge ˚s, E. Adielsson 2%
– Kusken var tvungen att dra stopp på 
henne när två hästar framför krokade ihop 
senast, men tyckte att hon kändes bra 
i övrigt. Hon har en startsnabb kusk och 
kan hamna bra till, men jag tror inte hon 
räcker till vinst, säger Troels Andersen.

7 I’m Sailing, A. Svanstedt –%
STRUKEN!

8 Misirlou, J. Tillman 1%
– Misirlou satt fast senast och har bra 
form för dagen. Jag tror på en bra insats. 
Det blir barfota runt om och en vanlig 
vagn, säger Henrik Larsson.

9 Kyrkebys Rut, C. Sjöström 2%
Var inte på topp senast utan kan bättre. 
Får ändå slå ur underläge denna gång.

10 Havana Boko, M. Djuse 2%
Pausat en dryg månad men gått bra efter 
vila förut. Har fint kunnande och kan vara 
ett intressant skrällbud.

11 Orkidee Skift, K. Eriksson 6%
– Jag var jättenöjd senast, hon fick ett bra 
lopp men spurtade vasst och det var bra 
för framtiden. Hon har känts bra i jobben 
inför detta. Läget drar ner det hela men 
loppet ser öppet ut. Hon är nog bäst med 
tätkänning men hon är rätt allround. Inga 
ändringar, säger Svante Ericsson.

12 Amphibian Madness, T. Karlstedt 0%
– Jag måste köra på chans från det här 
svåra läget och hon är väl inget hett bud, 
konstaterar Tommy.

13 Havefunwithme, J. Untersteiner 5%
Läs vad Johan Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

14 Sister Morphine, K. Oscarsson 0%
– Formen är bra men hon står alldeles för 
svårt till för att det ska vara någon 
segerchans, säger Jim Oscarsson.

15 Cheeky Schack, C J Jepson 1%
Står lite för jobbigt till nu och jagar bara en 
mindre slant.

RANKNING
   3 Kimbee Crown
  6 Vinci Power
  4 Rocky Tilly
  1 Prinsen One
   5 Ricke
  7 Ritz Guiness
  9 Let’s Go Ernie
  8 X.L.Bygg Palema
12 Arras Cando
 11 Nyby Black Money
  2 Metoria
10 From Macarena

RANKNING
   1 Valetta
13 Havefunwithme
  2 Mellby Gin
  4 Quite Nice
   5 Hillcrest Player
11 Orkidee Skift
  6 Fudge Ås
  3 Easy Creation
10 Havana Boko
  9 Kyrkebys Rut
  8 Misirlou
15 Cheeky Schack
 12 Amphibian Madness
14 Sister Morphine

 WTIDSRANKEN: 12,6: 4 Rocky Tilly. 12,7: 
3 Kimbee Crown. 12,8: 12 Arras Cando. 12,9: 7 Ritz 
Guiness. 13,1: 8 XL Bygg Palema. 13,2: 6 Vinci Power.

 WTIDSRANKEN: 13,6: 4 Quite Nice. 13,7: 
13 Havefunwithme. 14,1: 12 Amphibian Madness. 
14,2: 9 Kyrkebys Rut. 14,3: 5 Hillcrest Player

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

V75�P˚�ØREBRO
•�TIPS�&�ANALYS�MED�FREDRIK�EDHOLM,�JONAS�NOREEN�&�ESKIL�HELLBERG

LILLA SYSTEMET 192 rader/96 kr
V75-1: 1, 3, 4, 6 ............................... (5, 7)
V75-2: 1 Valetta ............................. (13, 2)
V75-3: 3, 5, 8, 9 ............................. (2, 10)
V75-4: 2 Belker .............................. (9, 12)
V75-5: 2, 6 ........................................ (1, 9)
V75-6: 7, 9 ........................................ (4, 5)
V75-7: 1, 9, 12 ................................. (4, 5)

STORA SYSTEMET 1 920 rader/960 kr
V75-1: 1, 3, 4, 6 ............................... (5, 7)
V75-2: 1 Valetta ............................. (13, 2)
V75-3: 3, 5, 8, 9 ............................. (2, 10)
V75-4: 2 Belker .............................. (9, 12)
V75-5: 1, 2, 6, 9 .............................(11, 5)
V75-6: 4, 5, 7, 9, 11, 12 ................ (2, 10)
V75-7: 1, 4, 5, 9, 12 ...................... (8, 10)

CHANSSYSTEMET 864 rader/432 kr
V75-1: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ..... (11, 2)
V75-2: 1, 2, 4, 13 ........................... (5, 11)
V75-3: 5 Love Matters ......................(8, 9)
V75-4: 2, 9, 12 ..................................(7, 1)
V75-5: 2, 6 ........................................ (1, 9)
V75-6: 4, 5, 7, 9 ...........................(11, 12)
V75-7: 12 Global Unprotected ........ (1, 9)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 5 Sobel Conway,  
200 kronor vinnare, Örebro 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.

 HKindy Cane tog till en galopp in i första kurvan 

och det såg ut som något störde henne. Bara inse 
att hon kommit in i en dålig period sista starterna.

 HSobel Conway har sett riktigt fin ut på slutet. 
Hästen har två V75-segrar på 17 försök och 
snart skall han kunna förbättra dessa siffror. 
Han drog ett bra startspår och kommer att vara 
med i den främre träffen direkt. Det kan bära till 
seger för det känns som att formen har aldrig 
varit bättre.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Bra spår – formen har aldrig varit bättre!

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 20 oktober
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�ØREBRO
Banbredd, 1640: 20,8 m. 2140: 21,4 m.
Upplopp: 175 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Nej.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se
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