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Willmer vårt chanstips
HHUrsvårt!HCarlos KenHelleH

Victory LeeHtarHnogHhandHomH
spets.HMenHdetHärHlångtHtillHmålHochH
ettHlångtHupplopp.HWillmer GelH
harHvisatHfinHstyrkaHochHklararH
hanHstartenHtrorHviHattHhanHkanH
avgöra,HmenHingenHspik.HKnife-
town LoverHskaHinteHglömmas.

Hoppas på Goop-effekt...
 HI Adore YouHförsökerHhållaHutH

springspårenHochHärHknappH
spetsfavorit.HHonHärHbättreHänH
raden.HMen Jejje PalemaHmedH
GoopHfårHtipset.HHonHgörHbraHloppH
varjeHgångHochHviHtrorHattHhonH
kommerHlossHiHtidHochHhonHharH
slagitHbättreHhästarHänHdessa.

V75-1� 2 640 meter, volt V75-2� 2 140 meter, volt

Bengt�Adielsson: Blir garanterat av 
med ledningen – kan fastna invändigt 
Inga vinnare.

Bara dåliga favoriter.
Läge för jätteutdelning.

Veckans omgång är ettHgisselHförHossHstackarsH
tipsnissar.H

HurHsvårtHsomHhelstHochHdeHgedignaHsingel-
streckenHlyserHmedHsinHfrånvaro.

IlluminatiH(V75-6)HärHettHgivetHvinnartips.HMenH
66%HavHinsatserna?H

PåHenHhästHsomHmerHellerHmindreHgaranteratHblirH
avHmedHledningen.H

OchHkanHfastnaHinvändigt?
- - -

NärHjagHpratadeHmedHHasse Lord SkarplöthH
häromveckanHfickHjagHdenHuppfattningenHattHenH
sänkningHavHvinstavdragetHvarHpåHgång.

JagHbordeHförståttHbättre.H
MmM En gång högskattetomte – alltid högskatte-

tomte.
NuHkommerHATGHiHställetHmedHenHåtgärdHsomHärH

obegripligtHkorkad.
NärHallaHvetHattHbanornaHgårHpåH

knä.H
MmM Då lägger man en avgift på 

”tillsammans”-spelet på 
banorna.
IHTrav-RondenHmeddelarHATG’sH

”HeadHof HRetailHSales”H(fintHskaH
detHvara)HattHdetHinteHärHaktuelltH
medHavgifterHpåHvinnare-HochH
platsspelen.

DetHfårHviHvälHtackaHsåHmycketHförH…
MmM Men allvarligt talat – finns det 

ingen i svensk travsport som kan sätta 
stopp för dumheterna?

- - -
Vlad del RoncoH(V75-7)HärHettHannatH

givetHvinnartips.HNärHBjörn GoopH
förstärkerHochHmanHocksåHbyterHtillHenH
jänkarvagn.

MenH39%HpåHVladHdelHRonco?H
NärHInfinitusHärHfyraprocentare.
SammeHInfinitusHsomHsenastHgavHVlad 

del RoncoHtreHlängderHunderHsistaH
varvetHochHslogHhonomHiHfinishen.

FörHattHinteHtalaHomHNight Brodde.H
SomHharHspetsläge.H

OchHvunnitHfyraHavHfemHfrånHdenH
positionen.

- - -

AttHATG-nissarnaHinteHförstårHattHdetHbrådskarH
medHattHsänkaHvinstavdragetHärHbekymmersamt.

NuHnärHomsättningenHärHskrattretandeHlågHtillH
ochHmedHpåHstorbanorna.

IHtisdagsHpåHJägersroHräckteHdetHmedHattHMat-
teusHLillieborgHplussadeHförHenHhästHiHATGHLive.

MmM För att oddset på två minuter skulle droppa 
från 23 gånger till 6,47.

- - -
EfterHenHlång,HlångHsvackaHärHstallHKolgjiniHpåH

gångHigen.H
OchHjagHkommerHattHchansaHmedHettHsingelstreckH

förHTony AfrikaH(V75-4).
HanHgavHinteHLove HålerydHenHchansHsenast.H

OchHLoveHHålerydHärHingenHbluff.
HanHvannHtvåHloppHinnanHhanHtorskadeHmotH

TonyHAfrika.HOchHvannHigenHiHonsdags.
- - -

VeckansHanmärkningsvärdaHuttalandeHåter-
fannsHiHTrav-RondenHiHonsdags.H

DärHtränarenHJerry RiordanHsaHsåHhärHomH
Timone EkH(V75-3)HsomHstartarHiHGulddivisionen.

–HJagHvarHväldigtHbesvikenHpåH
honomHiHdebutenHochHdetHvarH
långtifrånHsammaHhästHsomHhanH
varitHtidigare.HDåHvarHhanHdockH
fullHmedHkobolt,HvilketHkanHhaHsattH
sinaHspårH…

UttalandetHfickHmigHattHkollaH
uppHvemHsomHtränatHiHItalien.

NamnetHvarHGocciadoro.HAles-
sandro Gocciadoro.

- - -
KungHPerssonHharHkopplatHettHännuH

hårdareHgreppHomHkallblodssporten.H
NärHhanHköptHinHelvafaldigeHmiljonärenH
Tekno OdinHsomHavelshingst.

–HDetHkändesHrättHiHtisdagsHnärHjagHförH
förstaHgångenHiHårHkördeHfortHpåHbanaH
medHminaHtvååringar.HTvåHefterHTeknoH
OdinHvarHväldigtHfina,HsägerHJanne.

- - -
MittHnervfladderHdenHhärHveckan?HHonH

heterHAmphibian MadnessH(V75-2).
JagHrankadeHhenneHsomHelfteHavH

femtonHiHmåndags.
InserHattHdetHärHalldelesHförHlångtHner.H
OchHattHjagHriskerarHattHfåHståHdärHmedH

dumstrutHpåHomHTommy KarlstedtsH
formstarkaHstoHtarHfjärdeHrakaHpåHAxe-
valla.H

VINNAREN
 H4 Willmer Gel 

chanstippas i ett 
lopp som ser 
mycket öppet ut 
på papperet. 
Men det känns 
som att Johan 
Untersteiners 
häst har hög 
kapacitet för 
klassen samt att 
han blivit lite 
stabilare på 
sistone.

UTMANAREN
 H2 Carlos Ken är inte helt stabil men de 

gånger han sköter sig och löper upp till sitt 
bästa har han kunnande som ska räcka 
långt i det här gänget.

VINNAREN
 H9 Jejje Palema 

gör bra lopp hela 
tiden och 
kommer snart att 
vinna på V75 
också. Motstån-
det känns inte 
överdrivet hårt 
och det faktum 
att Björn Goop 
kör är också en 
faktor att ta 
hänsyn till.

UTMANAREN
 H6 Syria A.T. 

har gått bra i Per 
Lennartssons regi och får man en bra start 
från spingspåret så ligger det en framskju-
ten placering inom räckhåll.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Tengil Face, A. Kolgjini 10%
– Han är ruggigt uppåt just nu. Tengil Face 
är trög och skulle vara gynnad om jag 
lyckas hålla upp ledningen. Han kommer 
att få på ett norskt huvudlag den här 
gången, säger Adrian Kolgjini.

2 Carlos Ken, P. Untersteiner 14%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

3 Definitif Launcher, L. Witasp 2%
– Jag tycker det känns som att han är bra 
i ordning och han är hygglig från start men 
ingen raket. Men vi ska kunna få ett bra 
lopp och jag tycker att distansen är en 
fördel. Det är någa som sticker ut och jag 
är nöjd om han är bland de fyra-fem 
främsta, men klaffar det kan han vara 
ännu längre fram, säger Leif Witasp.

4 Willmer Gel, J. Untersteiner 25%
Läs vad Johan Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

5 Rally Gunnar, U. Ohlsson 2%
Har ryckt upp sig rejält och kommer till 
start med två raka segrar, varav den 
senaste från dödens. En av många 
outsiders i loppet.

6 Whipped Eggs, R. Bergh 11%
– Han känns enormt fin för dagen och 
faktiskt bättre än någonsin. Han gjorde ett 
bra lopp på Åby senast men det var den 
dagen när det regnade så mycket och 
banan var dålig. Han blev kvar i vattnet på 
bortre långsidan när det var tempoökning 
och tappade tio till 15 meter där. Jag 
tycker att Whipped Eggs är min bästa 
chans på V75, säger Robert Bergh.

7 Victory Lee, L. Kolgjini 8%
– Victory Lee och Tengil Face tränar sida 
vid sida. Jag har svårt att skilja dem åt för 
dagen och de har likvärdiga chanser, säger 
Adrian Kolgjini.

8 Knifetown Lover, N. Westerholm 12%
– Knifetown Lover har fått vinterträna och 
vi har kört två snabbare banjobb med 
honom inför detta och han känns bra. 
Hästen har gjort bra lopp efter vila förut, 
men det saknas nog lite till den hundra-
procentiga formen. Det är väl svårt att tro 
på vinstchans direkt i V75, säger Kevin 
Svedlund i stallet.

9 Ridgehead Mateo, T. Jansson 4%
– Allt verkar bra med honom och han blir 
nog bara bättre och bättre och jag tyckte 
det var värt att göra den här resan. Synd 
på läget, men distansen gillar han. Jag blir 
inte det minsta förvånad om han dyker 
upp bland de tre främsta. Inga ändringar, 
säger Fredrik Linder i stallet.

10 Evan Williams Sisu, B. Falsig 8%
– Är vaccinerad efter förra starten men 
det var ett bra tag sedan så det oroar inte. 
Det har varit lite si och så med träningen 
på grund av vädret men han har bara 
missat ett jobb ändå. Han är bättre när 
han tävlar mer frekvent men nu är det som 
det är. Det långa upploppet borde passa 
och han känns fin säger Bo Falsig.

11 Tyfon Brodde, C. Eriksson 1%
Trea på V75 senast och är jämn och 
nyttig. Måste dock höja sig ett snäpp för 
att ha något med segerstriden att göra.

12 Testa di Cavolo, R N Skoglund 4%
– En häst under utveckling som har gått 
bra i vinter och kan avsluta starkt, så var 
det senast. Han är inte snabb ut så läget 
gör inte så mycket kanske. Jag hoppas att 
det blir fast bana, han är lite dålig i travet 
så behöver fäste. Vi får se hur det blir med 
vagn, det kan bli vanlig nu men det gör 
ingen skillnad, säger Hans R Strömberg.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 I Adore You, C J Jepson 10%
– Hon har haft problem men känslan är att 
hon är bra igen. I Adore You är mycket 
kapabel när hon fungerar fullt ut och hon 
har vunnit de två gånger Carl Johan 
Jepson har kört henne. Hon har absolut 
kapacitet för att vara med där framme, 
säger Maria Törnqvist.

2 Hera di Quattro, A. Eklundh 3%
– Hon utvecklas hela tiden och en plats 
ligger inom räckhåll. Hera di Quattro är 
stabil och snabb ut men har varit lite trög 
sista biten så jag provar eventuellt med ett 
norskt huvudlag, säger André Eklundh.

3 Miss Hejaracka, R N Skoglund 3%
– Det känns som om  några polletter 
ramlat ner för henne och det är därför jag 
gör den långa resan. Tlll denna start ska vi 
lätta henne rejält och tanken är också att 
vi ska rycka tussarna för första gången. 
Jag tror att hon ska kunna öppna hyggligt 
från spår tre, säger Markus Pihlström.

4 Tourzo, A. Kolgjini 0%
Lurigt spår, galopprisk. Inget hett bud.

5 Canarsie, H. Halme 0%
– Spåret är inte det bästa, det finns lite 
galopprisk. Vinna blir nog svårt även om 
hon sköter sig, säger Veijo Heiskanen.

6 Syria A.T., U. Ohlsson 14%
– Hon har utvecklats fint sedan hon kom 
till oss, men det är en del att jobba med 
samtidigt fortfarande. Hon går bra hela 
tiden och allt känns bra i jobben. Hon fick 
tryck senast men höll bra. Spåret är svårt 
att bedöma, hon kan vara trevande bakom 
bilen i alla fall men voltstart vet vi inte hur 
hon hanterar. Vi kör som tidigare, säger 
Linda Nyman i stallet.

7 Sara Palema, M J Andersson 2%
– Har gått bra en längre tid och det här 
gången fick hon ett intressant läge. Hon är 
kvick ut och trvs i ledningen och Micke 
valde att köra henne, säger Pär Hedberg.

8 Darshana, C. Eriksson 3%
Travsäker men segerlös ännu. Inte het 
trots att formen är bra.
2 160 m:

9 Jejje Palema, B. Goop 31%
– Har också gått bra en längre tid och 
Jejje och Sara har jämngoda chanser. 
Hon är startsnabb och bör kunna få en 
bra position direkt, säger Pär Hedberg.

10 Whataboutyou Zaz, N. Westerholm 3%
– Hon var kanske lite sämre senast men 
det hade sina föklaringar. Jag tror på en 
bättre insats nu och Whataboutyou Zaz 
brukar kunna tåla att göra lite på egen 
hand. Även om det är ett par hyfsade emot 
så kan hon vara en outsider åtminstone, 
säger Kevin Svedlund i stallet.

11 Sahara Sun, T. Jansson 5%
Visat fin form. Ett av många skrällbud.

12 Global Rhapsody, P. Untersteiner 10%
Kan spurta vasst. Ny kusk. Inte helt borta.

13 I’m Sailing, A. Svanstedt 4%
– Gjorde comeback senast och var trög. 
Men hon gick då med öppet huvudlag och 
fast bomull och nu blir det ett stängt 
huvudlag och rycktussar. Hon har också 
piggnat till ordentligt efter loppet senast 
och jag tror på en bra insats. Tycker inte 
att hon är helt borta, säger Anders.

14 Pastell Tilly, P G Norman 0%
– Har haft otur och har bättre form än 
raden. Men hon behöver ett smyglopp för 
att komma till sin rätt, säger Peter.

15 Amphibian Madness, T Karlstedt 10%
Har mycket bra form men minusläge. Om 
man streckar många.

RANKNING
  4 Willmer Gel
  2 Carlos Ken
  8 Knifetown Lover
10 Even Williams Sisu
12 Testa di Cavolo
  9 Ridgehead Mateo
  1 Tengil Face
  7 Victory Lee
  6 Whipped Eggs
  5 Rally Gunnar
11 Tyfon Brodde
  3 Definitif Launcher

RANKNING
  9 Jejje Palema
  6 Syria A.T.
  3 Miss Hejaracka
  1 Adore You
13 I’m Sailing
  2 Hera di Quattro
  7 Sara Palema
10 Whataboutyou Zaz
12 Global Rapsody
  8 Darshana
15 Amphibian Madness
11 Sahara Sun
  5 Canarsie
  4 Tourzo
14 Pastell Tilly

 WTIDSRANKEN: 15,9: 2 Carlos Ken, 
11 Tyfon Brodde. 16,0: 6 Whipped Eggs.  
16,3: 7 Victory Lee. 16,4: 12 Testa di Cavolo.

 WTIDSRANKEN: 15,3: 15 Amphibian 
Madness. 15,4: 12 Global Rhapsody.  
15,8: 9 Jejje Palema. 15,9: 10 Whataboutyou Zaz.

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

V75�P˚�AXEVALLA
•�TIPS�&�ANALYS�MED�FREDRIK�EDHOLM,�BENGT�ADIELSSON�&�JONAS�NOREEN

LILLA SYSTEMET 224 rader/112 kronor
V75-1: 2, 4, 8, 10........................... (12, 9)
V75-2: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 13 ............(10, 12)
V75-3: 10 Nimbus C.D. .................. (11, 3)
V75-4: 5, 7, 9, 14 ........................... (6, 11)
V75-5: 3, 4 .........................................(5, 8)
V75-6: 1 Illuminati ..........................(7, 10)
V75-7: 9 Vlad Del Ronco ................. (1, 2)

STORA SYSTEMET 2 016 rader/1 008 kr
V75-1: alla tolv hästar ......................(4, 2)
V75-2: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 13 ............(10, 12)
V75-3: 3, 10, 11 ................................(4, 8)
V75-4: 5, 7, 9, 14 ........................... (6, 11)
V75-5: 3, 4 .........................................(5, 8)
V75-6: 1 Illuminati ..........................(7, 10)
V75-7: 9 Vlad Del Ronco ................. (1, 2)

CHANSSYSTEMET 864 rader/432 kronor
V75-1: 2, 4, 8, 9, 10, 12.................. (1, 7)
V75-2: 9 Jejje Palema .......................(6, 3)
V75-3: 10 Nimbus C.D. .................. (11, 3)
V75-4: 5, 6, 7, 9, 11, 14 ................ (13, 8)
V75-5: 4 Västerbo Exact ................. (3, 5)
V75-6: 1, 3, 7, 8, 9, 10 .................... (4, 5)
V75-7: 1, 2, 9, 12 ............................(7, 10)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 9 Vlad del Ronco,  
200 kronor vinnare, Axevalla lopp 11 (V75-7). 

 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.

 HPerfect Dynamite och Peter Ingves var riktigt 

lyckat i lördags. Dagens mest överlägsna vinnare 
dessutom. Odds: 3,22.

 HNu till Axevalla. Där skall Vlad del Ronco 
försöka vinna i sin V75-debut. Ceka-stallet har 
lånat in Björn Goop som kusk och då ligger man 
givetvis riktigt bra till. Visserligen har Vlad 
bakspår men i den form och utveckling han är 
i just nu har han alla chanser att visa sig bäst. 
Jag tror att 5-åringen skiner starkast på lördag.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Med Goop i vagnen ska det vara fin chans

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 16 februari
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�AXEVALLA
Banbredd, 1640: 22,5 m. 2140: 21,6 m.
Upplopp: 227 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Nej.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se
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