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Ferrarin en 
svag favorit?

En svårstoppad racer
HHFerrariHB.R. är kanske Norges 

bästa häst när han är i ordning. 
Nu har han fått ett lopp i kroppen 
efter vila och kommer sannolikt 
att sitta i ledningen tidigt. I den 
positionen blir han inte lätt att 
slå. VästerboHExact får ett bra 
lopp och räknas vid favoritfall.

Detta är ingen Tok-idé
 HFrode Hamre har fått ett bra 

läge med Velvatter som övertygat 
i sina starter hittills. Även om det 
är en ovan distans tror vi att det 
kan hålla länge. MenHTokarev är 
nog en lika bra häst och med lopp 
i kroppen blir han intressant. En 
smaksak vem man tippar.

V75-1� 2 100 meter, auto V75-2� 2 600 meter, auto

Bengt�Adielsson: Minsta missljud 
– då ratar jag omgångens stora favorit
Ferrari B.R. är bäst.

Men är han spelvärd?
Det är högst tveksamt.

Norske femåringen Ferrari B.R (V75-1) har 
vunnit 18 av de 22 lopp han varit med i.

Favoritskapet är givet. Men med 77% av 
strecken? 

MmM I mina ögon ett mycket dåligt singelstreck.
MmM Av två anledningar. 

w Den första? Om han vinner punkterar han 
omgången. Risken för att femmorna blir utan är 
i så fall överhängande.

w Den andra? Det finns ett par frågetecken 
i kanten. Ferrari B.R. har varit borta länge för en 
skada. Och då finns det två möjligheter. Han kan 
ha gått framåt av loppet. Men han kan också ha 
fått en snyting och vara sämre den här gången.

Det är inte heller en given sak att Ferrari B.R. 
kan ta steget från unghästlopp till att möta äldre 
topphästar.

Så allt som allt? 
Om rapporterna fram till start 

är positiva står jag över 
omgången.

MmM Men om det kommer fram 
minsta missljud. Då chansar jag. 
Och gör ett system utan Ferrari 
B.R.

- - -
Fiaskot med inlämningen 

i lördags? CamillaHFilipsson, ATG:s 
taleskvinna i mediefrågor, gjorde det 
enda rätta. Gick ut och bad alla som 
kommit i kläm om ursäkt.

HasseHLordHSkarplöth? 
Han hade i vanlig ordning en helt 

egen historieskrivning.
När han i en intervju i Trav-Ronden 

bagatelliserade det inträffade.
- - -

Gulddivisionen? Jag tror att GlobalH
Trustworthy (V75-3) är på väg mot den 
absoluta eliten. Men det är dumt att 
chansa. Och med streck också för Lio-
nel är loppet låst.

- - -
ATG har sina sidor. Men är bättre än 

de stora internationella spelbolagen. 
Som bara har ett mål. Att maximera 
vinsten för aktieägarna.

MmM Vad de hatar. Folk som vinner …
En lirare i England vann tolv miljoner av 

Bet365.
Bolaget hade inga problem med att ta emot 

insatsen på 300 000 kronor av den då 18-åriga 
kvinnliga spelaren.

Men när spelet gick hem? 
MmM ”Hon var bara bulvan för någon annan. Vi 

betalar inte ut någonting.”
Underförstått. 
Om det hade varit en 18-årig idiot hade man 

gärna tagit emot spelet.
Men om en duktig spelare låg bakom? 

MmM ”Då riskerar vi ju att förlora. Och sådana spel 
tar vi inte emot …”
Målet ligger nu i rätten. Och väntas bli avgjort 

nästa år. Spelet gjordes i juni 2016 …
- - -

PromoHKempH(V75-7) öppnade med en fem-
hundring runt 1.08. Och avslutade lika fort. 

Han fick ett drömspår. Och BjörnHGoop i sul-
kyn. Och jag hittar ingen anledning att gardera.

- - -
Franske jockeyn ChristopheH

Soumillon kan bli den som 
gjorde att spöet försvinner både 
från trav och galopp.

Hans piskmissbruk när han 
red SnowHThunder i Breeders’ 
Cup Classic har väckt internatio-
nell avsky.

Loppet finns på YouTube (Accelerate, 
Breeders’ Cup Classic) och Snow Thun-
der i blå dress ligger invändigt nära 
täten.

MmM I mina ögon är det bara en tidsfråga 
– högst tio år – innan den allmänna 
opinionen tvingar hästsporten att ta bort 
spöet vid tävlingarna.

- - -
I fyndlådan hittar jag ett par danska 

hästar. MrHPanamera (V75-2) är hur 
stark som helst. Och blir det överpace 
kan den här femprocentaren stega 
förbi allting.

CarnaHSensei (V75-5) var nära 
CandyHlaHMarc i debuten för SteenH
Juul. Efter den starten har hon sett 
smällfin ut i tre raka segrar. 

Hon är ett hett bud i stoavdelningen 
av Axel Jensens.

VINNAREN
 H3 Ferrari B.R. 

är en kanonhäst 
som vann direkt 
efter en tids vila 
senast och ska 
han gått framåt 
med det loppet 
i kroppen. Man 
hade även lite 
flyt i spårlott-
ningen och 
Ferrari B.R. blir 
normalt sett väldigt svårslagen bland 
dessa hästar.

UTMANAREN
 H2 Västerbo Exact kan mycket i sina 

bästa stunder och läget borgar för en bra 
resa. Han ska ha bra chans att slå sig in 
bland de tre främsta i detta lopp.

VINNAREN
 H5 Tokarev 

debuterade på 
bästa sätt hos 
Reijo Liljendahl 
senast och med 
den genomköra-
ren innanför 
västen räknar vi 
med ännu bättre 
form på lördag. 
I ett öppet lopp 
får Tokarev 
förstarösten.

UTMANAREN
 HInlett bra har även 3 Velvatter som 

Frode Hamre har en del förhoppningar på. 
Hästen har haft sämre lägen i de senaste 
starterna och från ett bra spår är det 
förmodligen den tuffaste utmanaren.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Rolex Bigi, M. Törnqvist 1%
– Banan var stum senast och han hade lite 
problem runt sista svängen men inne på 
rakan gick han väldigt bra. Rolex Bigi tog 
det loppet bra och han var jättefin i 
fredagsjobbet. Han är pilsnabb från start 
så innerspåret var positivt. Att jag kör själv 
är ägarnas önskemål, säger Maria.

2 Västerbo Exact, T. Uhrberg 8%
– Han var inget extra näst senast men 
senast var han fin när han satt fast med 
sparade krafter. Vi fick ett bra spår och 
Västerbo Exact är kvick första biten, säger 
Thomas Uhrberg.

3 Ferrari B.R., P O Midtfjeld 77%
– Han fick problem efter en start 
i Köpenhamn och var borta länge. Men 
Ferrari B.R. var bra i sin comeback då 
fick överta tidigt och sedan vann 
bekvämt. Han har tagit det loppet fint 
och jag tycker att han är bäst på 
medeldistans och tror jag på en väldigt 
bra vinstchans. Fortsättningen är inte 
helt klar men eventuellt blir det Frank-
rike. Ferrari B.R. går som vanligt barfota 
runt om och med ett norskt huvudlag, 
säger Per Oleg Midtfjeld.

4 Hickothepooh, V. Hop 2%
– Han sprang 1.12,4 från dödens senast 
på en bana som var lite tung och det var 
en riktigt stark prestation. Formen sitter 
där och även om det är bra emot så ska 
han ha bra chans att slåss om de främsta 
placeringarna. Han går på exakt samma 
sätt som senast, säger Trond Anderssen.

5 The Last Ticket, D-S Dalen 1%
Är nog lite för enkel för att kunna slåss om 
segern mot dessa.

6 Linus Boy, K. Eriksson 4%
– Allt verkar bra med Linus Boy och han 
håller nog samma form som tidigare. 
Galoppen senast skyller vi på banan och 
sköter han sig borde han kunna vara bland 
de tre främsta och kusken känner honom 
väl, säger Andreas Lövdal i stallet.

7 Sir Q.C., U. Ohlsson 3%
– Han fick en välbehövlig vila efter täta 
starter men tränar fint igen. Han fick ett 
knepigt läge, men jag tror att han har 
platschans. Troligen skor och ett open-
eye-huvudlag, säger Stefan Melander.

8 Gigant Invalley, G. Austevoll 1%
– Han mötte inte lika hårt motstånd senast 
men vann säkert från ledningen och 
kändes bra, han hade ju varit borta ett tag 
innan det loppet. Men vi hade behövt ett 
bättre spår om vi ska kunna utmana Ferrari 
B.R. och kan han vara trea eller fyra så har 
han gjort det bra, säger Gunnar Austevoll.

9 Photo va Bene, M. Höitomt 0%
– Honom har jag inte haft så länge så det är 
svårt att säga något. Han möter tuffa 
hästar och det blir säkert tufft att vinna. 
Jag hoppas på en bra insats och vad gäller 
balans och utrustning bestäms det närmare 
start, säger Karoline Krogh-Hansen.

10 Aileron, B. Goop 3%
– Inte kul med läget. Är klart bäst när han 
är med där framme, säger Robert Bergh.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Usain Cup, P H Sjöberg 4%
– Hästen har varit lite stressad och så 
men har blivit mycket bättre, även om han 
inte är helt lugn ännu. Han är i alla fall 
skaplig ut och är i bra form, han har gjort 
kanonlopp i de två sista loppen. Den långa 
distansen är inga problem och han går 
som på slutet med barfota fram och vanlig 
vagn. Det kan bli en framskjuten placering 
om han sköter sig, säger Dick Robertsson.

2 Worrywart, B. Goop 15%
– Han spänner sig när han har spår långt 
inne bakom bilen. Jag hade hellre sett ett 
bakspår och är rädd för en galopp igen 
från det här läget, säger Robert Bergh.

3 Velvatter, F. Hamre 21%
– Insatsen senast var jättebra då hon 
rundade alla från spår tolv bakom bilen. 
Hon har överträffat mina förväntingar så 
här långt och jag räknar med att vi ska ha 
bra chans nu med tanke på att vi fick ett 
bra spår. Jag kommer inte att ändra på 
något, säger Frode Hamre.

4 Elsa C.B., D. Aarum 3%
Är nog ute på lite för djupt vatten nu.

5 Tokarev, U. Ohlsson 19%
– Det var en dyr häst som vi hade 
förhoppningar på redan som tvååring 
men då krånglade det och sedan fick vi 
operera honom i i halsen i våras. Tokarev 
vann på ett bra sätt i sin årsdebut. Jag 
tycker att det är en bra häst men har 
svårt att sätta in honom i det här loppet. 
Jänkarvagn och barfota runt om om 
banan tillåter det, säger Reijo Liljendahl.

6 Stand By Ken, P. Untersteiner 18%
– Springer och vinglar lite i loppen och jag 
tror att han kan vara missgynnad av att 
inte få ha körspö. Men vill han tävla så ska 
han räknas, säger Johan Untersteiner.

7 Viper Lavec, J. Kontio 4%
– Han har tagit ett par jättesteg i sin 
utveckling sista tiden, jag tycker att han 
har varit väldigt bra sedan vi kunnat köra 
med urryckare. Han var extra vass senast 
och har även kommit iväg förbättrat från 
start. Med lite tur kan vi hamna bra till, 
men spåret är inte kul på Bjerke. Jag tror 
att han matchar motståndet och känner 
mig inte helt sänkt. Han kommer att gå 
som på slutet, säger Lars Friberg.

8 Sweet On You, K. Eriksson 7%
– Jag tror det var vinsten hon galopperade 
bort senast när hon blev rädd för någon-
ting. Sweet On You är en fin häst med fin 
form men med de här utgångslägena 
bedömer jag Tokarev som en bättre chans, 
säger Reijo Liljendahl.

9 Mr. Panamera, M H Nielsen 5%
– Har tidigare gått bäst i högervarv men 
har varit fin på Charlottenlund i de två 
senaste starterna. Han kan inte öppna så 
jag är nöjd med spåret. Han är beroende 
av hårt tempo och får han det kan han 
vara med där framme. Det blir rycktussar 
för första gången, säger Peter Jensen.

10 Mikkel H.R., E. Rennesvik 1%
– En stark häst som passar bra på 2 600 
och han håller samma form som vid segern 
senast av träningsjobben att döma. Men 
det är mycket tuffare emot nu och kan han 
plocka en fin premie är jag nöjd, Inga 
ändringar, säger Jens Kristian Brenne.

11 Billie Jean, J. Juel 2%
Gått bra i Danmark och varit bland de tre 
främsta i nio av tolv starter. Hästen verkar 
stark och bör klara distansen. Skrällbud.

12 Eros Barsk, T E Solberg 1%
Gjort det bra men utgångsläget försämrar 
chanserna radikalt.

RANKNING
  3 Ferrari B.R.
  2 Västerbo Exact
  6 Linus Boy
  7 Sir Q.C.
  1 Rolex Bigi
10 Aileron
  4 Hickothepooh
  5 The Last Ticket
  8 Gigant Invalley
  9 Photo va Bene

RANKNING
  5 Tokarev
  3 Velvatter
  6 Stand by Ken
  8 Sweet On You
  9 Mr. Panamera
  2 Worrywart
  1 Usain Cup
11 Billie Jean
  7 Viper Lavec
10 Mikkel H.R.
 4  Elsa C.B.
12 Eros Barsk

 WTIDSRANKEN: 12,4: 7 Sir QC.  
13,5: 2 Västerbo Exact, 10 Aileron.  
13,7: 1 Rolex Bigi. 14,1: 6 Linus Boy.

 WTIDSRANKEN: 15,1: 6 Stand By Ken, 
8 Sweet On You. 15,2: 1 Usain Cup. 15,7: 7 Viper 
Lavec. 15,8: 5 Tokarev. 16,4: 4 Elsa CB.

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

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

LILLA SYSTEMET 180 rader/90 kr
V75-1: 3 Ferrari B.R. ........................ (2, 6)
V75-2: 3, 5, 6, 8, 9 ........................... (2, 1)
V75-3: 5, 10 ..................................... (4, 1)
V75-4: 4 Crackajack ........................ (1, 8)
V75-5: 3 Tropicana Ås ................... (11, 9)
V75-6: 3, 4, 5, 6, 9, 10 .................... (1, 7)
V75-7: 2, 3, 6.................................. (11, 8)

STORA SYSTEMET 1 680 rader/840 kr
V75-1: 3 Ferrari B.R. ........................ (2, 6)
V75-2: 3, 5, 6, 8, 9 ........................... (2, 1)
V75-3: 5, 10 ..................................... (4, 1)
V75-4: 4 Crackajack ........................ (1, 8)
V75-5: 1, 2, 3, 9, 11, 12 ................. (4, 5)
V75-6: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10................. (7, 2)
V75-7: 2, 3, 6, 11 ............................. (8, 1)

CHANSSYSTEMET 864 rader/ 432 kr
V75-1: 3 Ferrari B.R. ........................ (2, 6)
V75-2: alla tolv hästar...................... (5, 3)
V75-3: 5 Global Trustworthy .........(10, 4)
V75-4: 1, 3, 4, 6, 8, 12 .................. (2, 10)
V75-5: 1, 3, 9, 11........................... (2, 12)
V75-6: 9 Giveitgasandgo ..................(4, 3)
V75-7: 2, 3, 6.................................. (11, 8)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 5 Global Thrustworthy, 
200 kronor vinnare, Bjerke lopp 7 (V75-3). 

 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.

 HNadal Broline gjorde det riktigt bra men Björn 

Goop och Zenit Brick blev ändå för svåra. Starka 
insatser av båda men ändå ingen vinst till mig.

 HNu är det Bjerke i Norge som tar vid. Jag tror 
att Global Thrustworthy precis börjat komma 
igång igen och han har säkert stora framgångar 
väntande på sig. Stort plus då han vann spår-
lottningen mot hotet Lionel så jag tror det blir 
ny vinst. Då Jorma Kontio kastar loss känns det 
som konkurrenterna får problem att hänga på.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Man får svårt att hänga med Trustworthy

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 17 november
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�BJERKE
Banbredd, 1640: 20,0 m. 2140: 20,0 m.
Upplopp: 200 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Nej.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se
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Per Oleg Midtfjeld.


