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Skrällbudet 
är lockande

Vi tror hårt på Preacher
HHSebastianHJourney tar spets i 

första skedet. Men vi tror att 
VikingsHPreacher är snabbt 
framme och ställer en fråga och vi 
tror att han får överta. Och är 
Vikings Preacher lika fin som på 
sistone kan han bli svår att plocka 
ned. EinsteinHSisu är värst emot?

Pecca är tuffast till slut
HHDallasHBrick har ett bra läge 

och borde ta hand om ledningen 
med bara tre hästar på voltenH
StonecapesHPeccaHär dock vår 
vinnare. Löper han upp till sitt 
bästa står han bra inne i loppet. 
NewHLifeHWheels gick ett bra 
slutvarv senast, ska räknas tidigt.

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

Bengt�Adielsson: Favorittåget eller 
en outsider – jag vet vad jag föredrar
Ofta ett problem.

Stiga på favorittåget.
Eller chansa med en outsider.

När jag såg NightHBrodde (V75-5) spurta som en 
fantom senast på Jägersro bestämde jag mig. 
Singel nästa gång.

Och gottade mig när jag såg fjärdespåret.
Sedan såg jag ormen i paradiset. VictoryH

Topline. Han var enorm när han slog hästar som 
SonHofHGod och IndyHLane i fjol våras. På 
utmärkta 1.13,6/2 140a. Trots att han började 
från ett åttondespår.

Victory Topline såg också mäktig ut bakom 
fältet i comebacken. Efter en galopp i inled-
ningen.

Så hur gör jag?
Spik på Night Brodde. För jag kan leva med att 

han torskar mot Victory Topline. Men om han 
vinner. Och jag inte singlat?

Då mår jag illa. Och det vill jag 
inte göra.

- - -
Jag har ett starkt minne av att 

”Årets Kusk” var ett ständigt 
trätoämne. När jag satt i styrel-
sen för hästsportjournalisterna. 
Och vi skulle nominera kandida-
ter.

Så jag borde hålla käften. Men JormaH
Kontio blev champion på Solvalla. Och 
vann Europaderbyt med Villiam.

MmM Så nog är det lätt stötande att han 
inte finns med bland de nominerade.

- - -
TimoHNurmos har inte bara Victory 

Topline i V75 i morgon. Han har en 
segerkandidat i varje avdelning.

Tre ettor på strecklistan, tre på andra-
plats och en på fjärde.

Timo har 39% vinnare i år. Och 30% 
under hela fjolåret.

Så han vinner väl tre eller fyra lopp...
Nää. Sakta i backarna. Det finns en 

annan sida av myntet också.
MmM Femton senaste V75-loppen för 

Timos hästar? En vinst. Och många 
tunga favoritfall.

- - -
Veckans applåd? Den går till den propositions-

makare som skrev ut ett billopp över 3 140 meter 
för den näst lägsta klassen.

Intressant. Och hur öppet som helst.
Om man inte får tro TonyHLöfqvist som medde-

lar spets och slut för VikingsHPreacher (V75-1).
Men tre varv är tre varv. Så jag tar med alla. 
Till och med NoHComment. Trots tränaren 

Tony Löfqvists bedömning: ”50 meter sämre än 
Vikings Preacher”.

- - -
Jag undrar när måttet är rågat för MarjaanaH

Alaviuhkola. Och när ST’s ordförande ska sätta 
ner foten och göra det hela Trav-Sverige vill.

Ändra tillbaka starttiden för V75 till 14.30.
- - -

Med en mamma som heter Grenouille (Groda) 
är Uppohoppa (V75-6) väldöpt.

Inte bara det. Klok och förnuf-
tigt matchad också. Och jag 
chansar nog med ett singelstreck. 
Trots femte i volt. Och trots debut 
i Silverdivisionen.

För tre senaste loppen över 
2640 meter med ÖrjanHKihl-
ström i vagnen? Vinst varje 
gång.

- - -

Fullsatt på tramsavdelningen just nu.
ST har tagit bort oddsen i resultatlis-

torna. För att det skulle gynna ATG att 
ha dem kvar...

Och än värre. Legitimationstvånget 
när man ska peta in sina fattiga slantar. 
Och hämta ut en eventuell vinst...

Hur danskarna gör? Som också är 
med i EU. De har kvar sina odds i resul-
tatlistorna. Och i Danmark behövs 
ingen legitimation när man ska spela.

MmM Så. Troligen helt onödiga svenska 
byråkratdumheter.

- - -
Min 1-procentare i omgången? 

ArchangelHAm (V75-3) var bra en gång 
i tiden. Och nu är ”Ärkeängeln” på väg 
tillbaka.

VINNAREN
 H5 Vikings 

Preacher har 
gått väldigt bra 
på sistone och 
känslan är att 
distansen 
kommer att 
passa honom 
bra. Att Erik 
Adielsson kör är 
ju inget minus 
och i ett jämnt 
lopp får han 
tipset.

UTMANAREN
 H10 Einstein Sisu svarade för sin kanske 

bästa insats hittills senast och lång 
distans är nog mer en fördel än en 
nackdel. Ska streckas tidigt!

VINNAREN
 H8 Stonecapes 

Pecca har visat 
bra klass i sina 
bästa stunder 
och det låter från 
stallet som att 
hon ska vara 
redo för en bra 
insats på lördag. 
Vårt val i ett 
annars väldigt 
öppet och 
streckkrävande 
lopp.

UTMANAREN
 H5 New Life 

Wheels gick ett bra slutvarv i Umeå senast 
och den finske gästen får absolut inte 
nonchaleras.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Tzatziki, T. Jansson 6%
Han har gått bra över distansen och 
kommer att få ett invändigt lopp då han 
inte kan öppna Skrällbud med klaff.

2 Perfect King, O J Andersson 4%
– Vi har siktat två det här loppet en tid. Så 
nu ska han vara på topp. Det känns väldigt 
bra för dagen men det måste väl stämma 
lite för att han ska kunna vinna. Han 
kommer att gå precis som på slutet. 
Hoppas slippa brodd fram bara, men vi få 
se hur det blir, säger Patrik Fernlund.

3 Tsar Brodde, D. Wäjersten 7%
– Han lever ännu mest på sin styrka och 
jag startar mest för att det är tre varv. Tsar 
Brodde har haft besvär med sin teknik 
men det blir bättre och bättre och jag tror 
att han kan öppna hyggligt om han håller 
sig lugn. Inga ändringar, säger Björn 
Röcklinger.

4 Sebastian Journey, J. Kontio 11%
– Han var pigg bakom hästar senast, han 
fastnade och såg fin ut. Det klaffade inte 
riktigt. Han känns bra efter det och vi får 
hoppas att han inte ligger på för mycket, 
han är en humörhäst, säger Andreas 
Lövdal i stallet.

5 Vikings Preacher, E. Adielsson 18%
– Han tappde mycket på galoppen 
senast men var ändå med dem i mål och 
han har haft lite otur. Hästen är ruskigt 
bra och jag tror att han kommer att vara 
med i Jubileumspokalen senare i år. Han 
är snabb iväg och det ska vara en bra 
chans, säger Tony Löfqvist.

6 Budets Lasse, V. Karhulahti 3%
– Han har varit fin efter loppet senast och 
har fortsatt bra form. Distansen är ingen 
nackdel och Budets Lasse är rätt snabb ut. 
Uppläget får ge sig men jag vill gärna ner 
till sargen, säger Ville Karhulahti.

7 Vincent Chase, R N Skoglund 3%
– Han är riktigt bra i ordning för dagen och 
har styrkan så distansen borde passa. Det 
är inte omöjligt att Vincent Chase dyker 
upp i segerstriden. Eventuellt blir det ett 
can’t see-back huvudlag, säger Stefan 
Melander.

8 Electrical Storm, M. Djuse 3%
– Han känns fin hemma och satt fast med 
gott om sparat senast. Tråkigt läge men 
han är som bäst när han får gå dom sista 
700 meterna. Han passar på distansen 
och ska bevakas. Han måste passas med 
tanke på formen, säger Marcus Lilius i 
stallet.

9 Shorthanded Jag, P. Ingves 21%
– Allt är bra med honom efter de två 
vinsterna i vår regi. Jag tror inte att tre 
varv är någon nackdel och Shorthanded 
Jag tävlar som han gjorde i den senaste 
starten, säger Björn Goop.

10 Einstein Sisu, U. Ohlsson 18%
– Jag misstänkter att Einstein Sisu 
behövde loppet näst senast och han 
visade ju senast att han var tillbaka i form. 
Jag hoppas att han ska klara av 3 140 
meter lika bra som 2 640 och eventuellt 
kör vi med jänkarvagn denna gång, säger 
Petri Salmela.

11 Ramon Dekkers, P. Lennartsson 1%
Läs vad Robert Bergh tror om chansrena i 
sin krönika på annan sida.

12 No Comment, Ö. Kihlström 4%
– Han gick i mål med lite krafter kvar 
senast och formen är intakt. Kanske att 
distansen inte är hans bästa, men han har 
vunnit på Solvalla förut och med Örjan i 
sulkyn tror jag att han kommer att sluta på 
den övre halvan, säger Tony Löfqvist.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Robin Razz Trot, R. Dahlén 1%
Inget extra senast och får smyga med och 
ta det som bjuds. Seger är långsökt.

2 Macelleria, K. Moberg 3%
– Hästen tränar okej men behöver 
förmodligen det här loppet i kroppen då 
han varit ifrån, säger Stig H Johansson.

3 Dallas Brick, A. Lövdal 20%
– Han är kapabel men har inte fått visa det 
ännu. Är väl inte helt färdig. Han gick bra 
senast då han hade punktering nästan 
hela loppet. Hoppas han är med i striden, 
men han är svår att sätta in. Det ser 
spännande ut och jag siktar på ledningen, 
säger Andreas Lövdal i stallet.
2 160:

4 Iller Tooma, J A Björk 1%
– Svarade för en mycket positiv insats 
senast och formen är på gång. Det är 
ingen tokig häst och med tanke på 
smygläget kan det vara en rysare om det 
stämmer, säger Henrik Larsson.

5 New Life Wheels, T. Ärling 7%
Höll bra som trea senast bakom Special 
Major. Visat bra fart för klassen och måste 
tas på största allvar!

6 Wind Knight, N. Hammarström 1%
– Satt fast med krafter kvar senast. Ser 
okej ut i träningen och kan skrälla i ett 
öppet lopp, säger Jörgen Westholm.

7 Zola Wind, E. Strandberg 0%
Bara en seger hittills i karriären på 39 
starter. Knappast en V75-vinnare.

8 Stonecapes Pecca, J. Koskela 16%
– Han tävlade mycket i höstas och fick 
en paus. Men Stonecapes Pecca har 
tränat kontinuerligt och kommer i god 
form. Han är försiktigt tagen så här långt 
och jag hoppas och tror att han kommer 
att bli ännu bättre framöver. Jarno får ta 
det försiktigt från start men jag tror att 
vår häst går iväg felfritt och jag hoppas 
att han är med där framme. Inga 
ändringar till den här starten, säger 
Heikki Koskela.

9 Andy Pandy One, A. Eriksson 20%
– Han flög fram över upploppet senast och 
formen håller i sig. Läget är bra och han 
kan nog hamna bra till. Jag tycker att han 
ska räknas, säger Mats L Andersson.
2 180:

10 Quebec C.D., S. Nordemo 2%
– Hon ska ha gått framåt med de senaste 
loppen och jag tycker också att hon känns 
jäkligt fin i träningen. Nu är läget chansar-
tat, men det passar nog bra att chansa 
invändigt och hoppas att det löser sig, 
säger Peter G Norman.

11 Comte du Pommeau, M E Djuse 4%
– Han har gjort två riktigt bra lopp och är i 
form. Visst kan han göra en del själv, men 
kanske inte i det här sammanhanget. Med 
bra ryggar kommer han säkert att avsluta 
bra och då han kan vara bland de tre, 
säger Peter G Norman.

12 Malkin, E. Leo 19%
Var riktigt fin senast och är nära toppfor-
men nu. Kapabel och ska inte nonchaleras 
trots utgångsläget.

13 Mellby Emeralds, J. Dahlman 3%
Härdad i V75 och kan vara bland de tre 
med ett passande lopp.

14 Super Photo Bood, M A Djuse 2%
– Det blev fel för honom i loppet senast 
och jag tycker att han gjorde det bra. 
Skulle han sköta sig tycker jag inte att han 
är borta, säger André Bood.

15 This Is Alex, M. Lilius 0%
Ingenting för spelarna.

RANKNING
  5 Vikings Preacher
10 Einstein Sisu
  3 Tsar Brodde
  9 Shorthanded Jag
  4 Sebastian Journey
  2 Perfect King
  7 Vincent Chase
  6 Budets Lasse
  1 Tzatziki
  8 Electrical Storm
11 Ramon Dekkers
12 No Comment

RANKNING
  8 Stonecapes Pecca
  5 New Life Wheels
  3 Dallas Brick
  9 Andy Pandy One
12 Malkin
11 Comte du Pomm.
  2 Macelleria
10 Quebec C.D.
13 Mellby Emeralds
14 Super Photo Bood
  6 Wind Knight
  4 Iller Tooma
  1 Robin Razz Trot
  7 Zola Wind
15 This is Alex

 WTIDSRANKEN: 15,9: 4 Sebastian Journey, 
8 Electrical Storm. 16,0: 5 Vikings Preacher. 16,1: 
7 Vincent Chase, 12 No Comment.

 WTIDSRANKEN: 14,5: 13 Mellby Emeralds. 
14,6: 11 Comte du Pommeau. 15,0: 14 Super 
Photo Bood. 15,1: 10 Quebec CD, 12 Malkin.

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

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

LILLA SYSTEMET 180 rader/90 kr
V75-1: 5, 10 ..................................... (3, 9)
V75-2: 3, 5, 8, 9, 11, 12 ................ (2, 10)
V75-3: 2 Zenit Brick ......................... (8, 7)
V75-4: 10, 11, 13 .............................(7, 5)
V75-5: 9 Victory Topline ................ (11, 2)
V75-6: 1, 5, 6, 8, 11 ......................(12, 7)
V75-7: 2 Hawk Cliff .......................... (3, 9)

STORA SYSTEMET 1 890 rader/945 kr
V75-1: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 ................ (6, 1)
V75-2: 3, 5, 8, 9, 11, 12 ................ (2, 10)
V75-3: 2 Zenit Brick ......................... (8, 7)
V75-4: 10, 11, 13 .............................(7, 5)
V75-5: 9 Victory Topline ................ (11, 2)
V75-6: 1, 5, 6, 8, 11 ......................(12, 7)
V75-7: 2, 3, 9.................................... (6, 1)

CHANSSYSTEMET 864 rader/432 kr
V75-1: 5 Vikings Preacher ............ (10, 3)
V75-2: 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12...(13, 14)
V75-3: 2, 7, 8 .....................................(4, 3)
V75-4: 10 El Fitzgerald ................(11, 13)
V75-5: 2, 4, 9, 11........................... (10, 6)
V75-6: 5, 6, 11 ................................. (8, 1)
V75-7: 2, 3, 9.................................... (6, 1)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 5 Vikings Preacher 200 
kronor vinnare, Solvalla lopp 5 (V75-1).

 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.

 HTurno di Azzurra kom aldrig åt spetsande Dante 

Boko. Turno levde inte upp till de senaste presta-
tionerna och var sämre än jag trodde och Dante 
bättre. Jag kom fel på det.

 HNya tag och nu ryggar jag en Åbyhäst. Vikings 
Preacher hade en sin viktigaste uppgift att 
försöka kvala till Derbyt ifjol. Han blev oturligt 
sjuk sista månaderna och kom fel på det. Nu har 
han tänt igen och löper starkt bara han håller 
sig på benen. Grundklass finns. Kul spel! 

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

˚by-häst med hög grundklass får spelet

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 19 januari
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�SOLVALLA
Banbredd, 1640: 21,7 m. 2140: 20,7 m.
Upplopp: 96 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Nej.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se
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