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Velten kan ta 
femte segern

Det kan bli tidig spets...
HHGigantHInvalley eller BaronH

Gift tar ledningen. Båda kan nog 
tänka sig att släppa till en bra 
rygg. Om VelvetHGio är först 
framme för att överta ökar hans 
chanser att vinna loppet markant. 
OlleHRols lär göra ett bra lopp och 
ska passas trots läget.

Segervan herre tippas
 HDen som får bäst start av spring-

spårshästarna VikingsHPreacher 
och RockyHBear har bra spet-
schans. ArchHLane med Björn 
Goop har man dock respekt för 
och vi tror att han kan få överta 
om man ställer en tidig fråga. Häs-
ten att slå i loppet.

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

Bengt�Adielsson: Amerindienne till 
trots – jag chansar med singelstreck 
Mormor var en storstjärna.

Velten Versailles vansläktas inte.
Obesegrad också efter sin femte start?

Jag tittade lite extra på VeltenHVersailles 
(V75-4) när han kom från Holland till Jägersro för 
någon månad sedan. Eftersom NealyHLobellH
fanns med i stamtavlan som mormor.

Treåringen vann lekande lätt. Ett billigt lopp 
men han såg klassig ut och hade mycket sparat 
i målgången.

Toppfin också i ett lopp hemma i Holland 
efteråt (finns på YouTube) och Velten Versailles 
är obesegrad efter fyra starter.

MmM Så trots Amerindienne. 
MmM Jag chansar med ett singelstreck.

- - -
– Min hjärtesak är att få tillbaka publiken på 

banorna.
Sa MarjaanaHAlaviuhkola i en intervju i Trav-

Ronden när hon för halvt år sedan valdes till ny 
ordförande i ST. Snacka går ju. Men verkligheten? 

Under Marjaanas tid som 
ordförande har publikbortfallet 
fortsatt.

MmM Nu rasar det också på 
V75-dagarna.
2 585 åskådare var den offici-

ella siffran på Jägersro för någon 
vecka sedan.

Jag var på plats. Och 2 585 
eller hur många vi nu var. 

MmM En sak kan jag garantera – så lite 
folk har det aldrig varit på en V75-dag 
på Jägersro.
Om Marjaana vill gå från ord till 

handling? 
Kan hon börja med flytta tillbaka 

första start för V75 till 14.30.
- - -

Jag har svårt att skilja på fina fyraår-
ingarna BearHHope (V75-6) och MartinH
deHBos. Men har också svårt att se 
någon som kan slå dem. 

Och tycker att jag har ett bra lås.
- - -

Gud bevare oss för italiensk trav-
sport. I veckan kom ännu en spik i den 
likkistan. När polisen i Palermo på 
Sicilien slog till. Arresterade nio männ-
iskor. Och kom med avslöjanden om 

uppgjorda lopp på travbanan som varit stängd ett 
år.

MmM Risken? Att det kommer hit ytterligare några 
aktiva som gjort sina lärospån i den italienska 
myllan.

- - -
Det finns två möjligheter i V75-inledningen. Om 

italienske VelvetHGio (V75-1) presterar på samma 
nivå som i den senaste starten så vinner han.

Om inte? Hur öppet som helst. 
Och SobelHConway hamnade nog lite för långt 

ner i rankingen i tisdags. Med en strykning 
innanför har hans chanser ökat.

- - -
Det är klart att jag tror att NadalHBroline 

(V75-3) vinner. Men 77% av insatserna? På en häst 
som nästan garanterat blir av med ledningen.

Det är frestande att gardera. 
Speciellt som femmorna blir utan mer än hälften 

av omgångarna när den största favoriten vinner.
- - -

För den som tror att allting är rent i hästspor-
ten rekommenderas ”Against all 
odds. The Larry Rolla story”. 
(Finns på Amazon som E-bok).

Fascinerande läsning. När 
LarryHRolla (som var skicklig trä-
nare både i trav och galopp i USA) 
lägger alla korten på bordet.

- - -
HåkanHEHJohansson har på 

ålderns höst (född 1948) fått en rejäl 
nytändning. Efter två vinster i förfjol 
och en under fjolåret har han nu fyra 
vinster på de nio senaste starterna.

Treårige Sato (V75-4) är tillbaka efter 
en liten svacka och räknas tidigt. Och se 
upp med RockyHBear (V75-2).

Förvandlingsnumret (han fick den 
från VeijoHHeiskanen!) satt fast i 
debuten. Men har sedan dess tre raka 
i Johanssons regi.

- - -
ExclamationHMark (V75-7) spetsar. 

Och är obesegrad i fem starter från den 
positionen. Ett bud. 

Men som jag läser loppet? BjörnH
Goop lyfter tidigt fram Hawk Cliff till 
dödens. Och vinner sedan med en säker 
halv längd. 

Spik på V75. Och en tvilling.

VINNAREN
 H2 Velvet Gio 

var mycket bra 
vid segern 
senast och hade 
tur i spårlott-
ningen här. 
Distansen fäller 
honom inte och 
löper han upp till 
samma form som 
han visade 
senast bli han 
tuff att stå emot.

UTMANAREN
 H12 Olle Rols gick bra till slut senast och 

med två lopp i kroppen är han nog nära 
toppformen nu. Han har sin bästa bit till 
slut och distansen bekommer honom inte. 
Tidigt streck trots läget.

VINNAREN
 H3 Arch Lane 

har övertygat 
hittills och med 
ett bra utgångs-
läge och Björn 
Goop i sulkyn så 
har vi full 
förståelse för att 
han blir favorit 
i loppet. Med en 
bra start är det 
nog en bra 
chans.

UTMANAREN
 H4 Silent Hill har visat fin kapacitet 

i några starter och Peter Untersteiners 
häst verkar ganska komplett. Om man 
streckar två-tre hästar på kupongen ska 
han vara en av dom.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Sir Q.C., Ö. Kihlström 15%
– Han blev tempotorsk senast men har 
ändå varit duktig i två starter efter en liten 
paus. Sir Q.C. är hygglig från start men 
inget spjut. Det är risk att han blir över 
från början men det brukar lösa sig på 
Åby. Distansen nu är en klar fördel, säger 
Stefan Melander.

2 Velvet Gio, C J Jepson 26%
– Han är fortsatt fint i ordning och jag 
var jättenöjd med honom senast. Velvet 
Gio är kanske den bästa häst jag har 
i stallet och från ett bra läge räknar jag 
med att han ska ha vinstchans igen, 
sade Magnus Dahlén i onsdagens 
tv-sändning.

3 Great King Wine, J. Sjunnesson 2%
– Jag tycker att han var lite förbättrad 
senast och känslan är att formen är på väg 
uppåt. Han är ganska färsk i klassen men 
borde kunna få en vettig position från det 
här läget och så får vi se hur långt det 
räcker, säger Admir Zukanovic.

4 Gigant Invalley, K. Widell 10%
Jämn och säker och gör sällan ett dåligt 
lopp. Verkar allround och ska inte vara 
helt golvad om han hittar en bra position.

5 Race Cowboyland, M. Friis –%
STRUKEN!

6 Baron Gift, R. Svanstedt 8%
– Han krånglade lite från start senast och 
hamnade för dåligt till, men han gick okej 
i skymundan. Vi kommer att öva lite 
bakom bilen innan tävlingarna för det är 
där han har strulat. Hästen går bra på 
distansen och får han ett bra lopp på rulle 
har han visat att han duger bra i klassen, 
säger Rickard Svanstedt.

7 Mr Perfect, K. Oscarsson 1%
– Han gjorde det bra i lördags som trea 
med lite sparade krafter i mål. Mr Perfect 
är gynnad av distansen den här gången 
men han är inte bra från början och får 
krypa ner och hoppas på det bästa, säger 
Jim Oscarsson.

8 Sobel Conway, P. Untersteiner 6%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

9 Stepping Spaceboy, S. Söderkvist 7%
– Han kom bort senast men gick väldigt 
bra i skymundan till slut med tussarna 
kvar i öronen. Han vann på distansen näst 
senast och den är inget problem. Han är ju 
härdad i klassen och jag tror att han har 
den bättre chansen av mina två i loppet, 
säger Admir Zukanovic.

10 Raggamuffin, M J Andersson 1%
– Han är bra i ordning för dagen. Men jag 
tycker att det här Silverloppet blev 
hårdare än Gulddivisionen och det krävs 
att det blir fördelaktigt tempo och stäm-
mer med resan om han ska kunna blanda 
sig i striden. Men jag tror på en bra insats 
och att tävla med skor gynna nog honom 
mer än många andra, säger Lars Järpedal.

11 Antonio Trot, J. Kontio 5%
– Är lite upp och ner i prestatationerna. 
Men distansen passar honom bra och har 
han en bra dag ska han kunna duga en bit. 
En kladdig eller lös bana kan vara ett litet 
minus, säger Andreas Lövdal i stallet.

12 Olle Rols, P. Ingves 18%
– Ett tråkigt spår igen. Men jag är fullt 
nöjd med vad Olle Rols visade senast och 
hoppas att han gått fram lite av det loppet. 
Jag skulle tro att han redan är klar för 
final men vi gick ut här för att det är  
2 640 meter som är en bra distans för Olle 
Rols. Han får följa med och sedan får vi se 
vad som händer, säger Mats Rånlund.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Moneykeeper, A. Eklundh 1%
– Underpresterade senast och om det 
berodde på den lite tunga banan eller 
formen är svårt att veta. Jag hoppas på en 
fin bana och att vi kan glida med till fina 
pengar. Något vinstbud är han knappast, 
han är inte så snabb ut heller, säger André.

2 Din Lymmel, P. Ingves 1%
Glest mellan segrarna och får nog bara 
jaga en matlapp denna gång.

3 Arch Lane, B. Goop 71%
– En fin häst som gör allting rätt. Björn 
har kört honom tidigare och vet hur han 
fungerar. Med tanke på att han fick ett 
bra spår så måste han räknas tidigt, 
säger Andreas Lövdal i stallet.

4 Silent Hill, P. Untersteiner 8%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

5 Maple Hill’s Eto’o, K. Oscarsson 2%
– Han har gjort det bra i enkla gäng. Maple 
Hill’s Eto’o har hygglig fart men kan vara 
lite vimsig och femtespåret var inte bra, 
säger Jim Oscarsson.

6 Vikings Preacher, A. Christiansson 4%
– Har varit jättebra på slutet, han gick 
väldigt bra efter galopp näst senast och nu 
senast var han rejäl. Han är snabb om han 
trampar iväg i rätt gångart, blir han för 
laddad är det viss galopprisk. Han duger 
bra i klassen, han har för lite pengar på 
sig. Det är ledningen som gäller, även om 
Arch Lane testar för spets, klargör Anders.

7 Rocky Bear, H E Johansson 3%
– Han satt fast i debuten för mig men 
sedan dess har han vunnit tre lopp på ett 
bra sätt. Rocky Bear är stark och senast 
kändes det som om han kunde ha fortsatt 
en bra bit till så jag tror inte att distansen 
är något problem. Hur det går från start 
hänger på kusken men jag måste ladda för 
tappar vi en längd från början kan vi lika 
gärna backa sist, säger Håkan.

8 Ibra Sånna, S. Ceka 0%
– Han har rätt så bra form och distansen 
gillar han eftersom han är mera stark än 
snabb. Med tanke på läget måste vi 
hoppas på att det blir bra tempo och då 
kan han säkert vara bland de tre-fyra 
främsta. Han reser bra och var trea på Åby 
för inte så länge sedan. Eventuellt kan det 
bli norskt huvudlag för första gången i vår 
regi, säger Sophie Ställberg.

9 Perfect Gede, M. Stjernström 0%
– Gick jobb i veckan och kändes väldigt 
bra, är på väg uppåt efter lite strul. Han är 
entaktad och gynnad av distansen. Tror 
inte på vinst utan är han femma-sexa är 
jag nöjd, säger Christer Johansson.

10 Farlander Am, C J Jepson 7%
Kommer med två raka segrar i bagaget och 
båda har tagits på bra sätt med gott om 
marginal till tvåan. Fin häst under utveck-
ling som inte ska nonchaleras.

11 Staro Kipling, E. Adielsson 2%
– Han har gått i mål med krafter kvar två 
gånger i rad när vi provat V75 och hästen 
känns jättefin i jobben, Nu fick vi ett sämre 
läge, men lär ju inte sitta fast. Jag tror att 
han hanterar distansen bra. Men med 
tanke på att Arch Lane fick ett bra spå tror 
jag den blir svårslagen. Inga ändringar på 
min, säger Lars I Nilsson.

12 Evan Williams Sisu, B. Falsig 2%
– Var inte som bäst i Norge men är fräsch 
och fin igen och jag har siktat lite på det 
här loppet på hemmaplan. Men han har så 
här lång gjort sina bästa lopp från 
ledningen och när vi fick det här spåret är 
jag nöjd med pengar, säger Bo Falsig.

RANKNING
  2 Velvet Gio
12 Olle Rols
  1 Sir Q.C.
11 Antonio Trot
  4 Gigant Invalley
  3 Great King Wine
  9 Stepping Spaceboy
  8 Sobel Conway
  6 Baron Gift
  7 Mr Perfect
10 Raggamuffin

RANKNING
  3 Arch Lane
  4 Silent Hill
10 Farlander Am
  6 Vikings Preacher
  7 Rocky Bear
  5 Maple Hill’s Eto’o
12 Evan Williams Sisu
  1 Moneykeeper
11 Staro Kipling
  8 Ibra Sånna
  9 Perfect Gede
  2 Din Lymmel

 WTIDSRANKEN: 13,7: 2 Velvet Gio.  
14,0: 8 Sobel Conway. 14,1: 9 Stepping Spaceboy. 
14,3: 6 Baron Gift. 14,4: 1 Sir QC, 12 Olle Rols.

 WTIDSRANKEN: 14,9: 12 Evan Williams 
Sisu. 15,2: 3 Arch Lane. 15,5: 4 Silent Hill.  
15,8: 6 Viking Preacher. 15,9: 10 Farlander Am.

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

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

LILLA SYSTEMET 180 rader/90 kr
V75-1: 1, 2, 12 ...............................(11, 4)
V75-2: 3, 4, 6, 7, 10 ....................... (5, 12)
V75-3: 1 Nadal Broline .....................(4, 6)
V75-4: 11 Amerindienne ..................(4, 9)
V75-5: 3 Catch my Love .................. (8, 7)
V75-6: 1, 3, 4, 5 ............................... (2, 7)
V75-7: 2, 5, 8.................................... (3, 1)

STORA SYSTEMET 1 920 rader/960 kr
V75-1: 1, 2, 12 ...............................(11, 4)
V75-2: 3, 4, 6, 7, 10 ....................... (5, 12)
V75-3: 1 Nadal Broline .....................(4, 6)
V75-4: 2, 4, 9, 11............................. (1, 6)
V75-5: 3 Catch my Love .................. (8, 7)
V75-6: 1, 3, 4, 5 ............................... (2, 7)
V75-7: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12 ....... (6, 10)

CHANSSYSTEMET 960 rader/480 kr
V75-1: 2 Velvet Gio ........................(12, 1)
V75-2: 3, 4, 6, 7, 10 ....................... (5, 12)
V75-3: 1, 4, 6 .................................... (7, 9)
V75-4: 11 Amerindienne ..................(4, 9)
V75-5: 3, 6, 7, 8 ............................... (5, 4)
V75-6: 1, 5 .........................................(4, 3)
V75-7: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12 ....... (6, 10)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 1 Baxo Epice, 200 kronor 
vinnare, Åby 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.

 HYrr verkar trivas i Robert Berghs Bergsåkers-

filial. Var snabbt framme i dödens och på sista 
långsidan tog han spets och gick undan till säker 
seger. Odds 3,05.

 HBaxo Epice är intressant då han kommer på 
besök. Han hade en tätplats på gaffeln på 
Jägersro men slog på en galopp på väg framåt. 
Nu tar Jeppe Juel nya tag och Baxo ligger bra 
till då han fick spår ett. Han får säkert en fin 
resa i främre träffen och kan vara vinnaren.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Intressant gäst med perfekt läge spelas

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 15 december
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
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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