TRAV

2

V75 P˚ SOLVALLA

V75-1

192 rader/96 kr

V75-1: 1, 10, 11, 15�������������������������(4, 2)
V75-2: 3 Queen of Sand���������������� (1, 10)
V75-3: 1, 3, 4, 7, 11, 12, 14, 15���(13, 5)
V75-4: 9, 10�����������������������������������(13, 5)
V75-5: 14 Fast Moving Cash���������� (5, 7)
V75-6: 3, 8, 11��������������������������������� (5, 7)
V75-7: 2 Perfect Dynamite������������ (6, 10)

STORA SYSTEMET

1 920 rader/960 kr

V75-1: 1, 10, 11, 15�������������������������(4, 2)
V75-2: 3 Queen of Sand���������������� (1, 10)
V75-3: 1, 3, 4, 7, 11, 12, 14, 15���(13, 5)
V75-4: 9, 10, 13������������������������������ (5, 4)
V75-5: 14 Fast Moving Cash���������� (5, 7)
V75-6: 3, 5, 7, 8, 11�����������������������(12, 4)
V75-7: 1, 2, 6, 10��������������������������� (4, 12)

CHANSSYSTEMET

900 rader/450 kr

V75-1: 1, 2, 4, 10, 11, 15������������� (12, 6)
V75-2: 1, 3, 8, 9, 10�������������������������(7, 6)
V75-3: 14 Ritchie Ås������������������������ (4, 7)
V75-4: 9, 10�����������������������������������(13, 5)
V75-5: 3, 5, 7, 12, 14���������������������� (6, 1)
V75-6: 3, 8, 11��������������������������������� (5, 7)
V75-7: 2 Perfect Dynamite������������ (6, 10)

Så dumt att
man baxnar

Bengt Adielsson: Øverlägset mest
korkat i samband med omregleringen
Det blir segervind.
När Björn kör Wind of Victory.
Som gamle polaren Risto tränar.

Risto Airaksinen har alltid vältränat när han

skickar hästar till Sverige. Och Wind of Victory
(V75-5) har övertygat i Ristos regi med tre segrar
i de fyra senaste starterna.
I den fjärde? Då slängde Risto bort segern i en
speed över sista långsidan. Som gav mjölksyra
sista biten.
Nu kör Björn Goop.
MMm ”Årets kusk” (?) lämnar inget åt slumpen.

– Järvsöodin (V75-4) höll emot Månprinsen en
bit senast och har siktat på det här loppet efter
den starten.
– Guli Tor är under utveckling och ska inte
underskattas. Wilda Fille är björnstark men så
här långt bäst i monté.
Men sammantaget?
– Jag tror att Bellfaks har bäst chans av mina
fyra.
Värst emot din kvartett?
– Jag tycker att Arragon har sett stark ut sedan
Kaj Widell börjat köra honom.
---

Den störste tränaren i Australien föll tungt när
När ska aktiva och travintresserade få som de
polis och galoppmyndigheter gjorde en raid mot
vill? En återgång till tidigare lördagar?
hans träningsanläggning.
– Vi har kontrakt med TV4 och ingenting kan
Hos Darren Weir (med 650 hästar i träning)
ske under det här året, säger Marjaana Alaviuh- påträffades tre ”jiggler” – en sorts pisk med
kola, ordförande i Svensk Travsport.
möjlighet att ge en elektrisk chock.
– Frågan och dess kortsiktiga och långsiktiga
MMm Straffet? Galoppmyndigheterna stängde av
följder måste analyseras noga så att det bästa
Weir i fyra år.
beslutet fattas för sportens bästa. Men det är vårt
MMm Han accepterade domen. Och överklagade inte.
beslut och vårt ansvar.
Polisen har också synpunkter.
BERÆKNAT SPELSTOPP
--Som kommer att drabba Weir.
Lördag 9 februari
--Östkusten mot västkusten.
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
El Fitzgerald (V75-2) mot
Magnus Dahlén har en ”skeResultattelefon: 0771-10 20 56.
Queen of Sand.
nande” segerprocent.
BANFAKTA SOLVALLA
Jag tror att Queen of Sand är
Från blygsamma siffror
Banbredd, 1640: 20,7 m. 2 140: 21,7 m.
på väg mot riktigt stora saker.
svängde det i juni i fjol och året
Upplopp: 196 m.
Och då spelar det ingen roll att El Open stretch: Nej.
landade på 24% vinnare.
Vinklad vinge: Nej.
Fitzgerald spetsar. Hon får svårt
I år är det än vassare. Med åtta
att stå emot Queen of Sand.
vinster på bara 21 starter (38%).
TRAV
--Dahlén startar två i morgon. En felfri
Vid lunchtravet på Jägersro i tisdags
Vincent As (V75-6) är halvklar. Och
tog det femton minuter för en engelsAnna S.H. (V75-5) kan också vinna.
--man (med pass) att få sitt spel placerat.
MMm Jag vet inte vem som har sett till
Mest korkat i samband med omregleatt den här registreringsidiotin har
ringen av spelmarknaden?
kommit på plats.
Överlägset mest korkat?
MMm Men det kan mycket väl vara den
Inga odds i ST´s resultatlistor.
sista spiken i travet som publiksport.
MMm Det är så dumt att jag bara baxnar.
--För maken till vantrivsel.
För personal som ska ta emot spelen.
I måndags satte jag Zinco Jet (V75-1)
Och vi stackare som ska placera våra
först i rankingen i morgondagens
spel. Och sedan eventuellt hämta ut …
vidöppna inledning.
Och varför här?
Men den nyblivna fyraåringen står
Inte i Frankrike, inte i Danmark.
med ett tillägg. Och 34% av insatserna?
--En våldsam överskattning av hans chans.
Kung Persson sitter i vanlig ordning
7% på Exit Angot med stekhete Carl
på kallblodsleken. Med fyra av de fjorJohan Jepson ser klart intressantare
bengt.adielsson
ton ekipagen.
@expressen.se
ut.
---

Bengt 
Adielsson

Ingves har läge att spräcka segernollan

och fick startförbud så det spelet blev misslyckat.
HPerfect
H
Dynamite har varit en nästagångare en
tid. Det gäller också Peter Ingves som ofattbart
nog är utan seger i årets första 51 starter. Han
kan dock glädja sig åt sitt inträde i 1 000-klubben, 2 maj i fjol, som hittats då ST funnit glömd
utlandsstatistik. Har mera anledning att tänka
på erkännandet än uteblivna segrar. Det kan bli
trevligt för Dynamiten och Peter.

HSahara
H
Sandstorm och Exit
Angot är bra från start och borde
kunna hamna i ledningen respektive rygg på ledaren. Men hästarna på tillägg är tuffare och
kommer med tunga anfall till slut.
Zinco Jet låter både tränaren och
kusken uppåt på.

VINNAREN

H11
H Zinco Jet
har visat bra fart
för klassen och
tränaren Petri
Salmela håller
hästen väldigt
högt. Loppet är
öppet, men
stämmer det för
Zinco Jet kan
det bli svårt att
stå emot till slut.

UTMANAREN

RANKNING

11 Zinco Jet
10 Lightningsky
1 Sahara Sandstorm
15 Hierro Boko
4 Petite Håleryd
2 Exit Angot
12 Mellby Fantom
6 Au Gratin
3 Åsens Boggie
14 Dreamlady Glatigne
5 Livi Majesty
7 Valle E.W.
13 Joyride Cane
8 Fiorentina Am
9 Wilds Celebrity

H10
H Lightningsky har
vunnit på V75
förut och formen är bättre än raden. Satt
fast med krafter kvar senast och det lär
man inte göra den här gången.

KOMMENTARER I SISTA STUND

18%

1 Sahara Sandstorm, J. Kontio

– Han har verkligen hittat formen och allt
tyder på att han kommer att vara minst
lika bra på lördag. Sahara Sandstorm
öppnar skapligt i voltstart och fungerar på
alla underlag. Jag är optimistisk, säger
Timo Korvenheimo.

2 Exit Angot, C J Jepson

7%

3 ˚sens Boogie, K. Eriksson

0%

Jämn och säker på slutet. Kan tända till
ytterligare med Jepson. En luring.

– Borde ha vunnit senast, jag har ingen
riktigt bra förklaring till varför han gav sig.
Nu kommer vi att köra med skygglappar
och eventuellt testar vi urryckare. Skulle
han löpa upp till sitt bästa är han bra och
kan duga, säger Krister Jakobsson.

8%

4 Petite Håleryd, B. Goop

– Gjorde ett bra lopp senast och kändes
fortsatt bra i veckans jobb. Är väl inte helt
borta, men det finns lite galopprisk från
fjärdespåret, säger Stefan Persson.

2%

5 Livi Majesty, K. Widell

– Blev lite stressad senast så jag fick
ändra utrustningen på honom. Livi
Majesty har uppåtform. Fjärdespåret är
inte optimalt men jag tror att han tar sig
iväg, säger Reijo Liljendahl.

6 Au Gratin, R N Skoglund

0%

7 Valle E.W., E. Adielsson

6%

– Körde jag näst senast och då gick han
bra som trea på Solvalla. Det var en trevlig
häst som gick först i tredjespår och gjorde
ett bra lopp då. Nu är det springspår och
jag vet inte hur han kan öppna men vi får
prova en bit så får vi se, säger Rikard.

– Skötte sig fint senast och hade då inga
problem med att gå undan till slut. Nu höll
väl inte motståndet någon högre klass
men min gjorde det i alla fall bra. Här ser
det betydligt tuffare ut men jag tycker att
min har så mycket inombords att han ändå
ska räcka en bit, säger Svante Båth.

1%

8 Fiorentina Am, P. Untersteiner

Liftar med och jagar pengar i första hand.
2 160 m:

9 Wilds Celebrity, T E Solberg

0%

10 Lightningsky, J. Untersteiner

7%

Chansartat läge. Seger känns långsökt.

– Han fick ett snällt lopp senast och gick
i mål med tussarna oryckta. Lightningsky
mådde bra av det loppet och är troligen
den av mina tre som har bäst chans
i loppet, säger Reijo Liljendahl.

11 Zinco Jet, U. Ohlsson

34%

– Han kan vara lite seg från start, men
han är desto starkare till slut och jag tror
på bra chans, min bästa inom V75-spelet säger Ulf Ohlsson.

12 Mellby Fantom, C. Eriksson

1%

– Han gick bra i det senaste loppet och
tränar bra. Mellby Fantom har haft en liten
paus men jag vill ändå beteckna honom
som en outsider, säger Reijo Liljendahl.

13 Joyride Cane, P. Ingves

0%

14 Dreamlady Glatigne, K. Oscarsson

1%

Kommer från två bra insatser och har
jättefin form. Ett av många skrällbud
i loppet.

15 Hierro Boko, Ö. KIhlström

 Sören
 Englund
 Spel- och travexpert

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

V75-2

2 140 meter, volt

Drottningen är tuffast

HSpetsstriden
H
står mellan
betrodda duon El Fitzgerald och
Queen of Sand och den som når
täten har skaffat sig fördel. Men
vi tror att Queen of Sand är den
snabbare och tuffare och den som
även kan vinna på ett annat sätt
och det avgjorde valet. Spikas.

VINNAREN

RANKNING

3 Queen of Sand
H3
H Queen of
Sand har tjänat
1 El Fitzgerald
snabba pengar
10 Hevin Boko
men vi tror att
8 Chapter N. Deo
9 Unrestricted
hon bär dem väl.
7 Havefunwithme
Har ett fint läge
6 Sheila Laday
nu och kusken
kommer garante- 4 Thelma de Glatigne
rat att göra ett
11 Jeepster
2 Dragondamour Sisu
försök att nå
5 Kiss Me Kate T.J.
ledningen. I den
positionen ska
det vara bra chans, men hon kan även
vinna loppet på ett annat sätt också.

UTMANAREN

H1
H El Fitzgerald kan bättre än vad hon
visade senast och gör andra starten i regi
Nurmos. Med tanke på läget och Goop i
sulkyn ska hon passas.

KOMMENTARER I SISTA STUND

– Han har okej form men den är väl inte
helt på topp, han är lite missgynnad av att
tävla med skor. Plockar han en peng är jag
nöjd, säger Veijo Heiskanen.

VECKANS SPEL MED SØREN ENGLUND
WWVECKANS SPEL: 2 Perfect Dynamite,
200 kronor vinnare, Solvalla lopp 11 (V75-7).
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.
HShorthanded
H
Jag hade en dålig dag. Tröttnade

2 140 meter, volt

Tongångarna är positiva

• TIPS & ANALYS MED FREDRIK EDHOLM, BENGT ADIELSSON & JONAS NOREEN

LILLA SYSTEMET

XXXDAG XX MÅNAD 20XX

14%

– Han har fin form och om det klaffar är
han med i matchen. Men Hierro Boko har
en kort speed som sin bästa egenskap och
nu fick han ett läge som innebär vingelrisk, säger Marcus Lindgren.
WTIDSRANKEN:
W
14,5: 15 Hierro Boko. 15,1:
12 Mellby Fantom. 15,2: 13 Joyride Cane. 15,4:
4 Petite Håleryd, 10 Lightningsky. 15,7: 11 Zinco Jet

1 El Fitzgerald, B. Goop

30%

– Hon har fått ett spännande läge den här
gången och att Björn ska köra känns
också lite intressant. El Fitzgerald var lite
seg senast i första staten för oss men jag
tror att hon kan gå framåt med det loppet.
Även om det är ett par bra emot kan hon
vara värd ett streck, säger Andreas Lövdal
i stallet.

1%

2 Dragondamour Sisu, U. Ohlsson

– Vi får nog inrikta oss på en slant i första
hand, säger Ulf.

3 Queen of Sand, C. Eriksson

40%

– Hon vann på ett bra sätt senast. Queen
of Sand tog det loppet bra och allt har
varit som det ska efteråt. Vi har siktat på
det här loppet och hade tur och fick ett
bra spår så allt ser lovande ut, säger
Camilla Jonasson.

4 Thelma de Glatigne, K. Oscarsson

1%

5 Kiss Me Kate T.J., R N Skoglund

0%

6 Sheilah Laday, E. Adielsson

1%

Har inte startat i voltstart på länge. Visat
bra form annars men möter tuffare
motstånd nu. Plats som bäst?

– Hon har ingen riktig form juts nu. Spåret
är inga problem, men en realistisk
målsättning är hon ska vara fyra eller
femma, säger Patrik Jacobsson.
– Sheilah Laday var gott gåendes vid
galoppen senast som berodde på en liten
störning. Annars blir hon nog tvåa och jag
tycker att hon känns riktigt uppåt för
dagen. Visst är det ett par bra emot, men
stämmer det i loppet blir jag inte förvånad
om hon dyker upp långt framme, säger
Peter G Norman.

SPELA V75 MED OSS
VÆLJ BLAND FLERA OLIKA ANDELSSPEL OCH HITTA DIN FAVORIT. LÆS
MER P˚ EXPRESSEN.SE/ANDEL
7 Havefunwithme, J. Untersteiner

3%

8 Chapter N.Deo, Ö. KIhlström

8%

– Hon går bra varje gång men har lite svårt
att sätta nosen först. Havefunwithme är
trög från start. Sist hon hade springspår
dummade hon sig också från start. Jag
hoppas att det var en tillfällighet men sammantaget är det svårt att vara alltför
uppåt, säger Johan Untersteiner.
– Hon hoppade senast, det var så enkelt
som att banan blev för hård. Vi körde inte
med boots, men det hade hon nog behövt.
Blev rullig. Hon är i bra form annars och
ser fortsatt fin ut i jobben. Hon får hoppas
på klaff under vägen. Vagnvalet inte gjort,
säger Pär Pergenius i stallet.
2 160 m:

2%

9 Unrestricted, P. Untersteiner

– Unrestricted är skör och tål inte hård
träning. Hon var riktigt bra senast på
Vincennes men fick ett tufft lopp. Jag
bedömer att hon för dagen är den lite
bättre av mina två i loppet, säger Johan
Untersteiner.

10 Hevin Boko, J. Kontio

15%

11 Jeepster, C J Jepson

1%

– Det är en jättebra häst som mött de allra
tuffaste stona. Hon känns bara bra
i träningen inför detta och jag tror på en
bra insats. Hevin Boko har absolut
vinstchans och jag har svårt att rangordna
våra två hästar i det här loppet, säger
Andreas Lövdal i stallet.
Har stagnerat och borde få svårt från det
här svåra utgångsläget.
WWTIDSRANKEN: 14,4: 7 Havefunwithme,
10 Hevin Boko. 14,9: 9 Unrestricted. 15,0:
4 Thelma de Glatigne. 15,1: 3 Queen of Sand.

