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Lägre avdrag 
är ett måste

Tippas trots jobbigt läge
HHOvissHspetsstrid.HMenHNelle 

Atticus JakeHochHOthalaHkanHnogH
läggaHivägHbra.HOmHdenHförst-
nämndeHvinnerHkampenHomH
ledningenHsläpperHhanHtroligenHtillH
enHbraHrygg.HBlirHdetHdäremotHhårtH
tempoHbiterHdetHbraHnärHWild LoveH
attackerarHtillHslut.HChanstippas!

Segermaskinen är given
HHInvändigeHFighting GehörHfårH

nogHsvårtHattHtaHemotHRacing RibbH
iHspetsstriden.HMenHdetHärHlångtH
tillHmålHochHkänslanHärHattHnågonH
bakifrånHhinnerHframHtillHvinst.H
Tuxedo Bi ärHobesegradHiHstayer-
loppHochHvannHsenastHhanHgästadeH
svenskHmark.HGivetHtips.

V75-1� 2 140 meter, volt V75-2� 3 140 meter, volt

Bengt�Adielsson: ATG får inte ge 
konkurrenterna luft under vingarna  
Kass på sommaren.

Men Olle älskar vintern.
Och nu sitter formen där.

Olle Rols (V75-6) gickHsomHföljetongHiHfjolHvint-
ras.HNärHhanHvannHsexHV75-loppHpåHrakenH–HtreH
försökHochHtreHfinaler.

MenHsenHtogHdetHslut.H
OchHnärHOlleHvisatHsinHavskyHförHattHtävlaHpåH

sommarenHochHgalopperatHtreHgångerHiHrad?
Ja,HdåHfickHhanHenHpaus.H

MmM Olle sa tack. Och efter ett par bensträckare 
satt formen där igen. När han från dödens lekte 
hem Silverfinalen på Solvalla under Annandagen.
NuHfortsätterHOlleHvinterkampanjenHmedHenH

segerHhemmaHpåHJägersro.
HållerHmönstretHvinnerHhanHsedanHfinalenHpåH

Solvalla.
- - -

JagHälskarHsvensktHtrav.HOchHharHiHmerHänH60HårH
glattHfunnitHmigHiHettHvinstavdragHpåH20%HpåH
vinnar-HochHplatsspelet.

MenHnuHfinnsHdetHenHaktörHsomH
regelmässigtHgerHavsevärtHhögreH
oddsHpåHV75-loppen.

MmM Och jag undrar hur länge jag 
kan stå emot frestelsen? Att få 
sju gånger på en femoddsare.
VadHsomHvoreHwin-win.H
FörHATG.HOchHförHmig.H
EttHvinstavdragHpåH10%HpåH

vinnareHochHplats.
OchHomHniHinteHsänkerHnu?HKommerHniH

attHbliHtvungna.HInomHkortH…
MmM Så sänk. Och ge inte konkurren-

terna luft under vingarna.
- - -

Joakim Lövgren harHruggigHstall-
form.HOchHjagHkanHhaHunderskattatHbådeH
JuanH(V75-1)HochHSevillaH(V75-2)HnärH
jagHrankadeHiHmåndags.

JuanHfickHsinHchansHdramatisktHför-
bättradHnärHCobbys OlifantHströks.H

HanHslappHenHsvårHkonkurrentHochH
fickHocksåHliteHbättreHplatsHiHvolten.

MenHhanHärHstorHochHsävligHochHenH
tappstartHliggerHiHkorten.HH

MmM Och om det är något jag vet om min 
”himmabana”? 

MmM Vinna bakifrån är ingen lek …
- - -

Sevilla?HFelfriHtreHgångerHiHsinHnyaHregi.HOchHdetH
kanHmycketHvälHvaraHdagsHförHenHseger.

MenHjagHärHsvagHförHvinnarhästar.HOchHTuxedo 
BiHvarHobesegradHiHfemHstarterHiHfjol.HOchHharH
hellerHaldrigHförloratHpåHlångHdistans.

- - -
ÅretsHtränare?HDeHsenasteHårenHharHjagHslutatHattH

grunnaHsåHmycket.HUtanHröstarHpåHdenHsomHkörtHinH
mestHpengar.

DuellenHmellanHgiganternaHslutadeHmedHenH
säkerHsegerHför Daniel Redén.HHanHfickHhemH
43,4HmiljonerHmotH40,5HförHTimo Nurmos.

TimoHhadeH29,6%HvinnareHmotHDanielsH24,3%.
ImponerandeHsiffror.HMenHenHtränareHslogHdemH

medHmarginalHiHdenHmatchen.
MmM Petri Puro gick igenom säsongen med smått 

otroliga 35,5%.
IHmorgonHtrorHPetriHmycketHpåHDa PepperboyH

(V75).
–HSommarenHblevHförstördHavHpollenallergiHochH

hanHvarHinteHriktigtHklarHtillHkvaletHtillHDerbyt,H
sägerHPetri.

–HMenHefterHettHparHloppHärH
formenHstigande.HJagHtyckerHattH
DaHPepperboyHärHlikaHbraHnuHsomH
hanHvarHsomHtreåringHdåHhanH
kvaladeHinHtillHKriteriet.

- - -
Jörgen SjunnessonHfickHenH

lysandeHstartHpåHsäsongenHnärH
hanHvannHtreHloppHunderHJägers-

rosHpremiärdag.
MerHJörgenHkanHdetHbliHiHstoloppetHdärH

hanHkörHDarling HarbourH(V75-4)HsomH
hanHharHföttHuppHochHdeläger.

MenHloppetHärHhögklassigtHmedHhalv-
dussinetHstarkaHkandidater.HOchHvinnsH
avHdenHsomHharHflytHpåHvägen.

- - -
OmHjagHraparHuppHfavoriter?HJa,Htyvärr.H

MenHjagHärHräddHattHdetHblirHenHsådanH
omgång.HOchHstårHnogHöverHV75.H

SiktarHiHställetHpåHV5.HDärHdetHåtmins-
toneHärH65%HtillbakaHtillHossHspeltorskar.

- - -
MenHettHfyndHharHjag.HJagHtyckerHattH

lågtHstreckadeHCrossfire SimoniH(V75-5)H
bordeHhaHenHutmärktHchans.HBo FalsigH
delarHminHuppfattning.

–HIngaHgarantier.HMenHviHgårHförHguld,H
sägerHBo.

VINNAREN
 H12 Wild Love 

har väldigt fina 
fartresurser 
inombords och 
gick bra senast. 
Skulle det bli 
passande tempo 
blir vi inte ett 
dugg förvånade 
om stoet städar 
av allt motstånd 
till slut. Och efter 
strykningen av 
Cobbys Olifant 
tippar vi henne etta!

UTMANAREN
 H2 Dolan Spring är nedstruken till ett 

innerspår och kanske kan få rygg på 
ledaren? I så fall kan det gå vägen.

VINNAREN
 H14 Tuxedo Bi 

vann trots att 
man låg lite lågt 
inför loppet på 
Åby och nu ska 
han vara i bättre 
form. Hästen har 
hittills inte 
förlorat över lång 
distans och blir 
säkert svår att 
stå emot den 
sista biten.

UTMANAREN
 H13 Vischio 

Holz vann över 
den aktuella distansen under Kriterie- 
helgen och är med i tätstriden om formen 
är den rätta.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Cobbys Olifant, T. Uhrberg –%
STRUKEN!

2 Dolan Spring, S. Söderkvist 17%
– Det var ett tag sedan han startade. Men 
Dolan Spring har tränat kontinuerligt och 
känns fin i jobben. Han har aldrig galoppe-
rat i lopp så andraspåret ser jag inte som 
något problem. Jag tror att han gör ett bra 
lopp på lördag och är med där framme, 
säger Helena Burman.

3 Nelle Atticus Jake, C. Eriksson 1%
– Nelle Atticus Jake är snabb ut även 
i voltstart och vet knappt vad galopp är. 
Han har suttit fast ett par gånger på slutet. 
Men som många redan känner till behöver 
han ett smyglopp för att komma till sin rätt 
och han är en ständig outsider, säger 
Sören Norberg.

4 Juan, J. Lövgren 15%
– Han var klart positiv senast. Juan har 
hög kapacitet och är en häst för V75. 
Travet flyter väl inte helt perfekt ännu men 
Juan var fin i ett jobb i lördags. Han är 
stor och sävlig och fjärdespåret i voltstart 
är ingen höjdare för Juan, säger Joakim 
Lövgren.

5 Othala, C. Fiore 5%
– Jag tror att hon öppnar bättre från spår 
fem än vad hon gör från tre eller fyra så 
jag klagar inte på utgångsläget. Hästen är 
i samma form som inför förra loppet och 
jag tror absolut att Othala kan vinna igen. 
Ingen ändring mot senast är aktuell, säger 
Laura Myllymaa.

6 Cantona Mearas, S. Persson 2%
Pausat ett tag och formen är dunkel. Kan 
knappast spetsa trots spingspåret och det 
är en platschans som bäst?

7 Rawindski, P. Ingves 2%
– Jag var nöjd med honom senast på 
Momarken även om det bara blev en 
andraplats och han känns bara bättre och 
bättre. Rawindski kan öppna bra i voltstart 
och ska inte vara helt borta, säger Veijo 
Heiskanen.

8 Digital Performer, J. Kontio 1%
Lurigt läge och behöver maxklaff. Bara 
aktuell vid större gardering.

9 Kung Edward, J. Untersteiner 1%
Smyger med och tar vad som bjuds. Är 
knappast vinnaren i loppet.

10 Dokonjo, M Å Linderoth 1%
– Han är i jättebra form. Men läget gör att 
det är minimal vinstchans, det krävs 
väldigt hårt tempo och klaff i sådana fall. 
Dokonjo kommer inte heller att gå med 
jänkarvagnen som han gått i på slutet 
denna gång, men jag hoppas inte det ska 
vara något större minus, säger Mikael Å 
Linderoth.

11 Secret Mission, P. Untersteiner 2%
– Secret Mission är i samma fina form som 
tidigare men det var ju synd på elftespåret 
vilket försvårar lite för oss nu. Men jag tror 
på en bra insats och det är inte aktuellt att 
spara på något bara för att han är 
finalklar. Vi får se om Peter kan hålla 
statistiken med hästen, tre segrar på lika 
många starter har det blivit så här långt 
när de kamperat ihop, upplyser Jonny 
Mårtensson.

12 Wild Love, K. Oscarsson 11%
– Tolftespåret är inte roligt. Men jag tror 
att Wild Love lunkar iväg felfritt trots att 
det är voltstart och formen är det inget 
fel på. Hon har gått två intervalljobb 
efter segern senast och pulsen blir bara 
lägre och lägre jag jag tror att det finns 
fortsatt utveckling i henne, säger Bengt 
Simberg.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Fighting Gehör, P. Ingves 1%
– Blev störd till galopp senast. Han kändes 
väldigt bra i övrigt och formen är bättre än 
raden. Kusken har kört honom förut, han 
kan vara lite knepig från start men spår ett 
är bästa tänkbara. Hoppas han ska vara 
bland de fyra främsta, säger Peter Jensen.

2 Panamera, J. Sjunnesson 3%
– Han är i riktigt bra form och skulle det 
stämma i loppet kan han dyka upp på en 
plats, säger Ola Karlsson.

3 Valter L.P.C., L. Kolgjini 3%
– Racing Ribb är huvudet högre för dagen 
och vi är nöjda om Valter L.P.C. kan ta en 
slant, säger Lutfi Kolgjini.

4 Niras Bumblebee, S. Söderkvist 1%
Visat bra kunnande och kan vara en 
rysare att se upp för.

5 Amadillo C.N., T. Uhrberg 1%
– Var riktigt bra i debuten för oss men lite 
sämre nästa gång. Men senast Århus var 
Amadillo C.N. fin igen men satt fast och 
fick också en galopperande häst framför 
sig i slutskedet av loppet. Han är förnuftig 
och med Thomas i sulkyn är jag inte 
bekymrad för starten, säger Steen Juul.

6 Dolce Vici, H. Larsen 0%
– Är åtgärdad i båda bakkotorna och jag 
hoppas vi har hittat problemet. Han känns 
fin hemma men det är svårbedömt innan 
man sett honom fungera i lopp. Vi ligger 
lite lågt, säger Jonny Martinsson.

7 Racing Ribb, A. Kolgjini 4%
– Han har varit sjuk under hösten och med 
tanke på det var vi väldigt nöjda med hans 
insats i comebacken. Racing Ribb har 
jobbat bra efter det loppet och jag blir inte 
förvånad om han spetsar och rinner undan 
till vinst, säger Lutfi Kolgjini.
3 160 m:

8 Sevilla, J. Lövgren 37%
– Jag tordes inte vara offensiv senast för 
Sevilla kan jaga upp sig. Vi blev fast 
invändigt för länge men han avslutade bra. 
Det här är ett bättre lopp än senast och 
jag har stor respekt för Tuxedo Bi. 
Upplägget beror på hur han känns 
i värmning och provstarter men det kan bli 
offensivt den här gången, säger Joakim.

9 Bastian T., A. Jacobsen 0%
Klarar distansen. Trea-fyra med lite flyt?

10 Minnestads Ecuador, M. Stjernström 3%
– Hade nog vunnit om det löst sig bättre 
senast. Tätare mellan starterna nu kan 
vara ett plus och tanken är att vi ska köra 
i jänkarvagn igen. Han bör klara distansen 
och det finns inga minus att påpeka inför 
denna start, säger Jesper Hedqvist.
3 180 m:

11 Just Wait and See, A. Eklundh 2%
Stark och visat uppåtform. Kan man inte 
räkna bort trots läget.

12 Amazing Dynamite, S. Juul 2%
– En fin häst men han har ibland problem 
med motivationen och senast i Århus 
ledsnade han när han gick utan rygg i hårt 
tempo. Var bra i ett jobb i lördags och jag 
tror på en bra insats, säger Steen Juul.

13 Vischio Holz, C J Jepson 10%
Vunnit stayerlopp tidigare på V75. Måste 
räknas tidigt om man garderar loppet.

14 Tuxedo Bi, R. Ebbinge 32%
– Han har gått ett banjobb efter segern 
senast och allt kändes bra. Han kommer 
att gå med samma utrustning som 
senast och klarar distansen. Ska räknas 
trots läget, säger Jeroen Engwerda.

15 O’Sunday, W. Paal 1%
Jobbigt läge. Bara en mittfältare.

RANKNING
12 Wild Love
  2 Dolan Spring
  4 Juan
  5 Othala
  7 Rawindski
11 Secret Mission
  8 Digital Performer
  6 Cantona Mearas
  3 Nelle Atticus Jake
10 Dokonjo
  9 Kung Edward

RANKNING
 14 Tuxedo Bi
13 Vischio Holz
  8 Sevilla
10 Minnestads Ecuad.
12 Amazing Dynamite
  5 Amadillo C.N.
11 Just Wait and See
  4 Niras Bumblebee
  2 Panamera
  7 Racing Ribb
  1 Fighting Gehör
  3 Valter L.P.C.
  9 Bastian C.
15 O’Sunday
  6 Dolce Vici

 WTIDSRANKEN: 13,1: 12 Wild Love.  
13,2: 2 Dolan Spring. 13,4: 6 Cantona Mearas. 
14,0: 4 Juan. 14,2: 8 Digital Performer.

 WTIDSRANKEN: 15,0: 14 Tuxedo Bi.  
15,2: 4 Niras Bumblebee, 12 Amazing Dynamite. 
15,6: 15 O’Sunday. 15,7: 11 Just Wait and See.

VINN�P˚�V75�TILLSAMMANS�MED�EXPRESSENS�EXPERTER
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V75�P˚�JÆGERSRO
•�TIPS�&�ANALYS�MED�FREDRIK�EDHOLM,�BENGT�ADIELSSON�&�ESKIL�HELLBERG

LILLA SYSTEMET 243 rader/121,50 kr
V75-1: 2, 4, 12 ................................. (5, 7)
V75-2: 14 Tuxedo Bi ...................... (13, 8)
V75-3: 3, 4, 7 ................................... (5, 2)
V75-4: 10 Darling Harbour .........(12, 15)
V75-5: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 ....(2, 8)
V75-6: 2 Olle Rols ............................ (4, 1)
V75-7: 4, 5, 8.....................................(2, 9)

STORA SYSTEMET 1 800 rader/900 kr
V75-1: 2, 4, 5, 7, 12 ....................... (11, 8)
V75-2: 14 Tuxedo Bi ...................... (13, 8)
V75-3: 3, 4, 7 ................................... (5, 2)
V75-4: 10, 12, 15 ..........................(14, 1)
V75-5: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 ..(8, 6)
V75-6: 2 Olle Rols ............................ (4, 1)
V75-7: 2, 4, 5, 8 ............................... (9, 7)

CHANSSYSTEMET 960 rader/480 kr
V75-1: 2, 4, 5, 12........................... (7, 11)
V75-2: 8, 10, 12, 13, 14 ............... (5, 11)
V75-3: 3, 4, 7 ................................... (5, 2)
V75-4: 10 Darling Harbour .........(12, 15)
V75-5: 1, 3, 7, 12 ........................... (10, 9)
V75-6: 1, 2, 4, 5 ............................. (9, 11)
V75-7: 4 Da Pepperboy.....................(5, 8)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 3 Turno di Azzurra, 
200 kronor vinnare, Jägersros 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.

 HCesar F.C. ströks för sårskada i lördags så där 

finns inget mera att rapportera.
 HTurno di Azzurra har svarat för mycket bra 

prestationer i svenska Gulddivisionen på sist-
one. Han står verkligen på tur för att vinna och 
jag tror det skall vara en riktigt bra chans. 
Tolvfaldige miljonären Timone Ek gör intressant 
debut i Jerry Riordans regi men jag tror ändå 
att Turno är vinnaren. Hans riktigt starka 
dagsform kan ge full utdelning nu.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Tror att den starka formen ger utdelning

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 12 januari
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�JÆGERSRO
Banbredd, 1640: 23,0 m. 2140: 23,0 m.
Upplopp: 190 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Ja.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se
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