TRAV

2

V75 P˚ JÆGERSRO

V75-1

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)

Lägre avdrag
är ett måste
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) gick som följetong i fjol vint-

Sevilla? Felfri tre gånger i sin nya regi. Och det
kan mycket väl vara dags för en seger.
Men jag är svag för vinnarhästar. Och Tuxedo
Bi var obesegrad i fem starter i fjol. Och har
heller aldrig förlorat på lång distans.

ras. När han vann sex V75-lopp på raken – tre
försök och tre finaler.
Men sen tog det slut.
Och när Olle visat sin avsky för att tävla på
sommaren och galopperat tre gånger i rad?
Ja, då fick han en paus.
MMm Olle sa tack. Och efter ett par bensträckare
satt formen där igen. När han från dödens lekte
hem Silverfinalen på Solvalla under Annandagen.
Nu fortsätter Olle vinterkampanjen med en
seger hemma på Jägersro.
Håller mönstret vinner han sedan finalen på
Solvalla.

---

Årets tränare? De senaste åren har jag slutat att
grunna så mycket. Utan röstar på den som kört in
mest pengar.
Duellen mellan giganterna slutade med en
säker seger för Daniel Redén. Han fick hem
43,4 miljoner mot 40,5 för Timo Nurmos.
Timo hade 29,6% vinnare mot Daniels 24,3%.
Imponerande siffror. Men en tränare slog dem
med marginal i den matchen.
MMm Petri Puro gick igenom säsongen med smått
otroliga 35,5%.
I morgon tror Petri mycket på Da Pepperboy
--(V75).
Jag älskar svenskt trav. Och har i mer än 60 år
– Sommaren blev förstörd av pollenallergi och
glatt funnit mig i ett vinstavdrag på 20% på
han var inte riktigt klar till kvalet till Derbyt,
vinnar- och platsspelet.
säger Petri.
Men nu finns det en aktör som
– Men efter ett par lopp är
BERÆKNAT SPELSTOPP
regelmässigt ger avsevärt högre
formen stigande. Jag tycker att
Lördag 12 januari
odds på V75-loppen.
Da Pepperboy är lika bra nu som
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
MMm Och jag undrar hur länge jag Dagens Dubbel: 18.20.
han var som treåring då han
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
kan stå emot frestelsen? Att få
kvalade in till Kriteriet.
BANFAKTA JÆGERSRO
--sju gånger på en femoddsare.
Banbredd, 1640: 23,0 m. 2 140: 23,0 m.
Vad som vore win-win.
Jörgen Sjunnesson fick en
Upplopp: 190 m.
Open stretch: Nej.
För ATG. Och för mig.
lysande start på säsongen när
Vinklad vinge: Ja.
Ett vinstavdrag på 10% på
han vann tre lopp under Jägersvinnare och plats.
ros premiärdag.
TRAV
Och om ni inte sänker nu? Kommer ni
Mer Jörgen kan det bli i stoloppet där
att bli tvungna. Inom kort …
han kör Darling Harbour (V75-4) som
MMm Så sänk. Och ge inte konkurrenhan har fött upp och deläger.
terna luft under vingarna.
Men loppet är högklassigt med halv--dussinet starka kandidater. Och vinns
Joakim Lövgren har ruggig stallav den som har flyt på vägen.
--form. Och jag kan ha underskattat både
Juan (V75-1) och Sevilla (V75-2) när
Om jag rapar upp favoriter? Ja, tyvärr.
jag rankade i måndags.
Men jag är rädd att det blir en sådan
Juan fick sin chans dramatiskt föromgång. Och står nog över V75.
bättrad när Cobbys Olifant ströks.
Siktar i stället på V5. Där det åtminsHan slapp en svår konkurrent och
tone är 65% tillbaka till oss speltorskar.
--fick också lite bättre plats i volten.
Men han är stor och sävlig och en
Men ett fynd har jag. Jag tycker att
tappstart ligger i korten.  
lågt streckade Crossfire Simoni (V75-5)
MMm Och om det är något jag vet om min
borde ha en utmärkt chans. Bo Falsig
”himmabana”?
delar min uppfattning.
MMm Vinna bakifrån är ingen lek …
– Inga garantier. Men vi går för guld,
bengt.adielsson
--@expressen.se
säger Bo.

Bengt 
Adielsson

VECKANS SPEL MED SØREN ENGLUND

Tror att den starka formen ger utdelning
WWVECKANS SPEL: 3 Turno di Azzurra,
200 kronor vinnare, Jägersros lopp 7 (V75-3).
WWUPPDRAG: 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
H
F.C. ströks för sårskada i lördags så där

2 140 meter, volt

Tippas trots jobbigt läge

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

LILLA SYSTEMET

XXXDAG XX MÅNAD 20XX

finns inget mera att rapportera.
HTurno
H
di Azzurra har svarat för mycket bra
prestationer i svenska Gulddivisionen på sistone. 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.

HOviss
H
spetsstrid. Men Nelle
Atticus Jake och Othala kan nog
lägga iväg bra. Om den förstnämnde vinner kampen om
ledningen släpper han troligen till
en bra rygg. Blir det däremot hårt
tempo biter det bra när Wild Love
attackerar till slut. Chanstippas!

VINNAREN

RANKNING

12 Wild Love
H12
H Wild Love
2 Dolan Spring
har väldigt fina
fartresurser
4 Juan
inombords och
5 Othala
7 Rawindski
gick bra senast.
11 Secret Mission
Skulle det bli
8 Digital Performer
passande tempo
6 Cantona Mearas
blir vi inte ett
3 Nelle Atticus Jake
dugg förvånade
om stoet städar 10 Dokonjo
9 Kung Edward
av allt motstånd
till slut. Och efter
strykningen av
Cobbys Olifant
tippar vi henne etta!

 Spel- och travexpert

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

3 140 meter, volt

Segermaskinen är given

HInvändige
H
Fighting Gehör får
nog svårt att ta emot Racing Ribb
i spetsstriden. Men det är långt
till mål och känslan är att någon
bakifrån hinner fram till vinst.
Tuxedo Bi är obesegrad i stayerlopp och vann senast han gästade
svensk mark. Givet tips.

VINNAREN

H14
H 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

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

H2
H Dolan Spring är nedstruken till ett
innerspår och kanske kan få rygg på
ledaren? I så fall kan det gå vägen.

H13
H Vischio
Holz vann över
den aktuella distansen under Kriteriehelgen och är med i tätstriden om formen
är den rätta.

KOMMENTARER I SISTA STUND

KOMMENTARER I SISTA STUND

UTMANAREN

1 Cobbys Olifant, T. Uhrberg

–%

2 Dolan Spring, S. Söderkvist

17%

STRUKEN!

– Det var ett tag sedan han startade. Men
Dolan Spring har tränat kontinuerligt och
känns fin i jobben. Han har aldrig galopperat 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.

1%

3 Nelle Atticus Jake, C. Eriksson

– 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%

5 Othala, C. Fiore

– 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%

7 Rawindski, P. Ingves

2%

Pausat ett tag och formen är dunkel. Kan
knappast spetsa trots spingspåret och det
är en platschans som bäst?

– 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%

9 Kung Edward, J. Untersteiner

1%

Lurigt läge och behöver maxklaff. Bara
aktuell vid större gardering.
Smyger med och tar vad som bjuds. Är
knappast vinnaren i loppet.

1%

10 Dokonjo, M Å Linderoth

– 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.

2%

11 Secret Mission, P. Untersteiner

– 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

 Sören
 Englund

V75-2

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

1 Fighting Gehör, P. Ingves

1%

2 Panamera, J. Sjunnesson

3%

3 Valter L.P.C., L. Kolgjini

3%

4 Niras Bumblebee, S. Söderkvist

1%

5 Amadillo C.N., T. Uhrberg

1%

6 Dolce Vici, H. Larsen

0%

7 Racing Ribb, A. Kolgjini

4%

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

– Racing Ribb är huvudet högre för dagen
och vi är nöjda om Valter L.P.C. kan ta en
slant, säger Lutfi Kolgjini.
Visat bra kunnande och kan vara en
rysare att se upp för.

– 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.

– 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.

– 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%

10 Minnestads Ecuador, M. Stjernström

3%

Klarar distansen. Trea-fyra med lite flyt?

– 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%

12 Amazing Dynamite, S. Juul

2%

Stark och visat uppåtform. Kan man inte
räkna bort trots läget.

– 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%

14 Tuxedo Bi, R. Ebbinge

32%

Vunnit stayerlopp tidigare på V75. Måste
räknas tidigt om man garderar loppet.
– 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

Jobbigt läge. Bara en mittfältare.

1%

WWTIDSRANKEN: 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.

