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V75 P˚ BERGS˚KER

V75-1

180 rader/90 kr

V75-1: 8, 9, 10������������������������������� (12, 2)
V75-2: 4, 6, 7, 12�������������������������(11, 10)
V75-3: 3 Zenit Brick����������������������� (10, 8)
V75-4: 12 Månprinsen A.M.��������� (5, 10)
V75-5: 2, 3, 5, 6, 9������������������������(11, 7)
V75-6: 2, 10, 13��������������������������(11, 12)
V75-7: 9 Disco Volante�������������������� (3, 5)

STORA SYSTEMET

1 920 rader/960 kr

V75-1: 8, 9, 10, 12�������������������������� (2, 5)
V75-2: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12������� (5, 2)
V75-3: 3 Zenit Brick����������������������� (10, 8)
V75-4: 12 Månprinsen A.M.��������� (5, 10)
V75-5: 2, 3, 5, 6, 9������������������������(11, 7)
V75-6: 2, 10, 13��������������������������(11, 12)
V75-7: 3, 5, 6, 9����������������������������� (4, 11)

CHANSSYSTEMET

960 rader/480 kr

V75-1: alla tolv hästar������������������� (10, 8)
V75-2: 4, 6, 7, 12�������������������������(11, 10)
V75-3: 3, 10������������������������������������� (8, 4)
V75-4: 12 Månprinsen A.M.��������� (5, 10)
V75-5: 6, 9���������������������������������������� (3, 2)
V75-6: 2 Walkie Talkie�����������������(13, 10)
V75-7: 3, 4, 5, 6, 9�����������������������(11, 10)

Volt ett plus
för Prinsen

Bengt Adielsson: Bara ett desperat
försök att fälla en av megafavoriterna
Jackpott. 48 miljoner.
Reklamtrummorna mullrar.
Risken? Ett nytt bottennapp.

Trav är trav. Och visst kan det bli jättepengar på

V75. Men samtidigt som ATG lockar med jättevinster? Gör man allt vad man kan för att det ska
bli så lätt som möjligt.
Med Zenit Brick (V75-3) och Månprinsen
A.M. (V75-4) på kupongen är det en betydande
risk för att femmorna ännu en gång blir lottlösa.
MMm Och ingen hade väl gråtit blod om en av de
här två lyfts ut. Och givit plats för en lurig stodivision med femton hästar.
---

När han ringde till sportchefen Petter Johansson på ST och bad honom ta bort bestraffningen
fick han ingen hjälp. Den horribla avstängningen
stod fast.
– Dömt är dömt. Sa Bill.
– Bestraffningar kan man inte ta bort hur som
helst. Sa Bull.
---

Två jättefavoriter. Men de återstående avdelningarna? Hur luriga som helst.
Jag brottades med de två första avdelningarna
i måndags.
I voltloppet som inleder höjer sig Doctor Doxey
Zenz (V75-1), Minnestads el Paso och Volocity
de Vie lite.
Gemensam nämnare? Bakspår. Som öppnar för
de andra.
Jag går långt i garderingen. Och Donners Am
är given.
Han har gjort upprepade hål i min plånbok.
Men kommer nu med tre raka.
Och det kan vara så att han tänt till rejält av att
tävla i monté.

I ett desperat försök att fälla Månprinsen tittade jag på hur han presterat i voltstart. Om
startmetoden möjligen kan fälla megafavoriten
(74% av insatserna).
MMm Hur det såg ut? Voltstart är ett plus!
Månprinsen förlorade ett voltlopp på Bjerke för
snart tre år sedan.
Sedan dess? Obesegrad i nio
BERÆKNAT SPELSTOPP
lopp med voltstart.
Lördag 8 december

---

Mellby Goofy (V75-2) fick en
– I år kommer vi att bidra med
trött rygg halvvarvet från mål
över två miljarder kronor till
i Malmö i lördags. Men vrålspurBERGS˚KER
våra ägare Svensk Travsport och BANFAKTA
tade över upploppet.
Banbredd, 1640: 21,0 m. 2 140: 21,5 m.
Svensk Galopp. Ett stöd vi fortOch när jag via positioneringsUpplopp: 200 m.
Open stretch: Nej.
sätter med.
systemet (kmtid.atgx.
Vinklad vinge: Nej.
Så uttryckte sig Hasse Lord
se/181201/) såg att han gick
Skarplöth i ett pressutskick i förra
1.08,8 sista 200 meterna.
TRAV
veckan.
MMm Då stärktes min tro på den här segerDet var väl hyggligt. Att fortsätta att
löse pållen.
--stödja ägarna…
--Positioneringssystemet?
Zenit Brick (73%) har dokumenterad
Är snart klart för att ge oss spelare
dunderform. Och möter ett gäng som
omfattande information beträffande
han bara ska damma av.
deltider i loppen.
--Men här har vi favorithatare åtminstone ett litet hopp. Timo Nurmos har
– Han är helt klart bästa hästen.
magnifika 31% vinnare i år.
Säger Stefan Melander om Disco
Men på V75 har det kärvat på slutet
Volante (V75-7).
– bara en vinst på de 19 senaste starterna.
Frågan är om det hjälper.
--Spår nio bakom bilen på kort distans
Inte nog med att Racing Mange blev
är ett grisläge (bara 5% vinnare).
diskad när Joakim Lövgren körde
Och extra jobbigt med två starttröga
innanför en pinne på Vincennes nyligen.
hästar framför.
Joakim blev också avstängd. För att
Ännu en anledning att gardera?
ha stört en medtävlare. I ett helt annat
MMm Det blir inget rens när favoriten
bengt.adielsson
lopp. Som han inte var med i.
@expressen.se
vinner den sista avdelningen.
---

V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.

Bengt 
Adielsson

VECKANS SPEL MED SØREN ENGLUND

Med ett fint uppträdande är det bra chans
WWVECKANS SPEL: 2 Yrr, 200 kronor vinnare,
Bergsåker lopp 9 (V75-5).
WWUPPDRAG: Sören Englund höll en tusenlapp
levande i Expressen genom spel i varje H
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.
HMonark
H
Newmen hade en dålig dag. Inget flyt

2 640 meter, volt

Urstark tipsetta inleder

• TIPS & ANALYS MED FREDRIK EDHOLM, BENGT ADIELSSON & ESKIL HELLBERG

LILLA SYSTEMET

XXXDAG XX MÅNAD 20XX

där inte så vi väntar ett tag till innan något
liknande som i Halmstad inträffar. Ett bra tålamod brukar innebära ett bra odds
HYrr
H ser det ut som Robert Bergh har börjat få
fin fason på. Hästen har alltid visat hög kapacitet men varit opålitlig. I sina båda starter för
Bergharn har han skött sig fint som tvåa och
etta. Jag hoppas på ett fint uppträdande igen
vilket är det samma som bra chans.

HZorro
H
Swing kanske kan spetsa
bland några starttröga, men vi
tror att kusken söker ett rygglopp.
Sir Henry P.Hill eller Digital
Engine övertar? Volocity de Vie
är gynnad av distansen och lär
köras offensivt. Tippas, men är
ingen given vinnare.

VINNAREN

HTimo
H
Nurmostränade 10 Volocity de Vie gillar
den långa
distansen och
när han är på sitt
bästa tävlingshumör är han
svårstoppad
i klassen. Han
har vunnit på
V75 förut och
kan göra det igen
är känslan.

RANKNING

10 Volocity de Vie
8 Doctor Doxey Zenz
9 Minnestads el Paso
12 Output Pressure
2 Donners Am
5 Mellby Ess
11 Importedfrmdetroit
4 Sir Henry P.Hill
1 Zorro Swing
  3 Dennis de Castella
  7 Digital Engine
  6 Tempura

UTMANAREN

 Spel- och travexpert

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

2 140 meter, auto

Många om Budet, men...

HAvantis
H
Red Witch ska ha bra
chans att hålla upp ledningen från
innerspåret, men om hon kan leda
runt om är tveksamt. Budets
Lasse är vårt drag. Han har gått
jättebra på slutet och Ville Karhulahti kan ta sin första V75-seger
som egen tränare med klaff.

VINNAREN

HEtt
H öppet lopp
dä tipset går till
6 Budets Lasse
som gått riktigt
bra för Ville
Karhulahti på
slutet. Han är
snabb nog från
början att kunna
skaffa sig en
vettig position
och han ska ses
med hygglig
vinstchans.

RANKNING

6 Budets Lasse
4 Tsar Bodde
7 Our Soleado
12 Mellby Goofy
11 Digital Class
10 Sweet Eddie
3 Mr Charming
1 Avantis Red Witch
  5 La Rosetta
  2 Highsurprise Laday
  8 B.B.S.Poetry
  9 Azrael

UTMANAREN

HDubble
H
V75-vinnaren 8 Doctor Doxey
Zenz är inte mycket sämre, men frågan är
var han hamnar från sitt besvärliga
åttondespår?

H4
H Tsar Brodde har hittat stilen hos Björn
Röcklinger och även om han inte är något
spetsbud ska han kunna hamna vettigt till.
Han är med där framme.

KOMMENTARER I SISTA STUND

KOMMENTARER I SISTA STUND

1 Zorro Swing, J. Eriksson

3%

2 Donners Am, P. Linderoth

10%

– Han har blivit bättre och bättre på
sistone och det känns som att han är nära
toppformen nu. Vi borde kunna få ett bra
lopp härifrån och helt borta är han inte
även om han är ny i klassen. Vi kommer att
köra med en svensk jänkarvagn denna
gång, säger Jens Eriksson.
– Donners Am har gått riktigt bra på slutet
men har också mött lämpligt motstånd. Nu
är det givetvis lite tuffare emot när det
handlar om V75, men han trivs på
distansen och har bra form. Målar man på
med några streck ska man inte glömma
bort honom. Skor och eventuellt broddar
kan dock vara ett frågetecken, säger Per.

3 Dennis de Castella, T. Jansson

2%

– Han har gått bra länge men haft lite otur.
Jag tror inte att han varit i så här bra form
tidigare och distansen passar honom bra.
Han är ingen snabbstartare men har
utvecklat den biten lite i alla fall. Han
kommer att göra ett bra lopp och kan nog
bli lite bortglömd, säger Ulrika Wällstedt.

4 Sir Henry P.Hill, J. Westholm

10%

– Var okej senast men kan bättre. Han är
bra för klassen och går bra med skor så
det är inget minus med den biten. Men det
är galopprisk från utgångsläget, säger
Jörgen Westholm.

5 Mellby Ess, P. Lundberg

2%

– Skötte sig bra senast och håller den
formen. Spåret är ingen höjdare men
Mellby Ess brukar sköta sig och jag tror
inte galopprisken är så stor. Han brukar gå
bra på lång distans och att det är skor nu
är ingen stor skillnad, säger Petter.

6 Tempura, P. Eriksson

0%

7 Digital Engine, S H Osterling

1%

– Jag hoppas att vi kan komma ner till
sargen och därifrån kunna knipa en slant.
Jag tror inte på någon större vinstchans
för Tempura, säger Peter.

Positiv senast. Dock tuffare emot nu. Bäst
trea-fyra?

8 Doctor Doxey Zenz, M. Andersson

13%

9 Minnestads el Paso, R. Dahlén

18%

Kabapel och vunnit i V75, men spåret kan
försvåra rejält denna gång.

– Han startar ju tätt nu så det är bara
lugna jobb sedan senast men allt verkar
bra. Han ska streckas tidigt men det är väl
fyra hästar som sticker ut. Planen är väl
att inte dra fram Volocity de Vie men
annars funkar olika scenarion för vår häst.
Ingen ändring, säger Dennis Palmqvist.

10 Volocity de Vie, J. Kontio

27%

– Han vann i ett lite enklare gäng senast
och visade allt väl. Han travade bra och
det såg bra ut från sidan. Distansen
passar bra för honom och och jag tror att
Volocity de Vie har en bra chans, säger
Andreas Lövdal i stallet.

11 Importedfrmdetroit, U. Ohlsson

6%

– Han var ruggit fin på 17/2 100 meter
förra veckan. Känns som om formen sitter
där. Han gillar startmetoden och distansen. Skulle det lösa sig lite på vägen så får
de andra vara bra om de skall slå honom.
Öppet huvudlag och vanlig vagn, säger
Markus Pihlström.

12 Output Pressure, Ö. Kihlström

 Sören
 Englund

V75-2

6%

– Hästen var ruggigt fin i Solvalla Grand
Prix och har toppform igen. Tolftespåret är
inte bra men det är i alla fall bättre i volt
än det är med bilstart. Output Pressure är
bättre med skor än utan och han är
gynnad nu när det är skotvång, säger
Stefan Melander.
WWTIDSRANKEN: 14,3: 12 Output Pressure.
14,4: 8 Doctor Doxey Zenz. 14,8: 3 Dennis de
Castella. 14,9: 4 Sir Henry P Hill, 5 Mellby Ess.

1 Avantis Red Witch, T. Pettersson

6%

2 Highsurprise Laday, T. Jansson

7%

3 Mr Charming, H. Svensson

1%

4 Tsar Brodde, Ö. Kihlström

35%

– Hon behövde loppet senast och kommer
att vara vassare på lördag. Läget är bra
och jag hoppas att hon sköter sig från
start och vi siktar på att köra i spets. Jag
tycker att hon är en av de som ska
streckas, säger Jenni H Åsberg.
Bara vunnit två lopp på 26 starter, känns
inte som något hett bud trots Jansson.
– Formen är bra, han fick aldrig chansen
senast och det fanns krafter kvar i mål.
Han kan öppna bra och det är väl inte
omöjligt att han kan ta ledningen, jag vet
inte hur snabba de andra är. Men det är
tuffare i V75 och är han bland de fyra
första är det bra, säger Henrik.

– Jag tycker det är en intessant häst med
många bra kvaliteér. Om han får vara frisk
så kan han nog gå en bit. Han gillar att
vinna och det kommer man långt med. Han
ska även kunna öppna skapligt fast han är
storvuxen och med en vettig resa ska han
nog räknas. Han har bra form och jag
ändrar inget, säger Björn Röcklinger.

0%

5 La Rosetta, P. Linderoth

– Det är en orutinerad häst men hon blir
bättre och bättre. Hon kan öppna, men jag
ser helst att hon får ett snällt lopp i ryggar
när det är första gången på V75 och
pengar är ett realistiskt mål. Inga ändringar, säger Karolina Korkiamäki.

6 Budets Lasse, V. Karhulahti

22%

– Loppet senast var det bästa han gjort
hos mej och det känns som om han går
framåt hela tiden. Budets Lasse är
snabb från början och skor ser jag inte
som något problem. Skulle det bli så att
det krävs brodd i skorna är det en fördel,
säge Ville Karhulahti.

7 Our Soleado, R. Dunder

8%

8 B.B.S.Poetry, J A Björk

0%

9 Azrael, K. Widell

2%

10 Sweet Eddie, R. Bergh

5%

11 Digital Class, K. Oscarsson

2%

12 Mellby Goofy, U. Ohlsson

12%

– Inget roligt spår men min häst är så pass
bra att han nog tillhör favoriterna här.
Senat blev det bra fel i loppet men Our
Soleado har svarat bra på en knäoperation
och han är fortsatt på väg uppåt. Jag har
inte tryckt av honom från start ännu men
känslan är att han bara är hygglig så här
långt och han kan inte spetsa av egen
kraft, säger Robert Dunder.
Inget extra senast och börjar från ett
jobbigt läge. Knappast vinnaren.

– Han hade halkat i boxen i samband med
näst senaste starten så den kan man
glömma. Senast var han bättre igen och
formen är nog bra. Han år smyga med från
det här läget och försöka vara bland de
fem, jag har inga illusioner om att han ska
vinna, säger Thomas Lönn.
Visat uppåtform och får en ny kusk. En
outsider med klaff.

– Som många av mina hästar utvecklas
hon med starterna. Hon var fin vid segern
senast och kommer att var lite bättre den
här gången men läget är iskallt så det är
svårt att tro på vinst. Det blir troligen ett
öppet huvudlag, säger Stefan Melander.

– Han hamnade i en trött rygg i Malmö
i lördags men spurtade bra och Uffe
(Ohlsson) har jättenöjd med honom.
Mellby Goofy fick ett tråkigt läge igen men
han är bra och kan vinna om det går hans
väg, säger Reijo Liljendahl.
WWTIDSRANKEN: 14,6: 12 Mellby Goofy.
15,1: 4 Tsar Brodde, 6 Budets Lasse.
15,5: 1 Avantis Red Witch, 10 Sweet Eddie.

