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55 gånger är 
ett jätteodds

Norsk gäst får tipsettan
HHReadyHLane eller BudetsHLasse 

spetsar initialt. Men om Cracka-
jack kommer tidigt får han säkert 
överta kommandot och hushåller 
han med krafterna blir han svår 
att passera. SpecialHMajor kan 
mycket i sina bästa stunder och 
Manofthematch är inte ofarlig.

Vanessa på ovan distans
 HVi tror att Ulf  Ohlsson kommer 

att kunna köra sig till ledningen 
i ett tidigt skede med VanessaHF.B. 
och det är sannolikt att man får 
trolla bort en bit av loppet. Bra 
chans då. Men skulle öppningen 
bli kostsam kliver FameHBoko in 
i bilden sista halvvarvet!

V75-1� 2 640 meter, volt V75-2� 3 140 meter, volt

Bengt�Adielsson: 1,35 på Kihlström 
för lågt – lägg pengarna på en skräll… 
Om Ulf Ohlsson vinner två.

Och Timo Nurmos tre eller fler.
Då ger V75:an bara småslantar.

Veckans omgång på Bergsåker kan börja med två 
gånger Ohlsson. 

Crackajack (V75-1) är en klassig typ. Och med 
ett rygglopp spurtar han till seger.

För VanessaHF.B. (V75-2) finns det ett fråge-
tecken för tre fulla varv. Men tränaren MarkusH
Pihlström verkar övertygad om att distansen ska 
vara en fördel. Och i så fall? Lätt vinst.

- - -
ATG ger 1,35 i odds på att ÖrjanHKihlström 

ska bli bäste kusk i V75-ligan. Såna odds har 
aldrig varit någonting för mig. Och jag tycker Ulf  
Ohlsson är intressantare till 7,50.

Men längre ner i oddslistan hittade jag bror-
sonen Erik till 55 gånger. 

MmM Då kunde jag inte hålla mig. Utan petade in 
en rejäl slant …

- - -
TimoHNurmos har nio hästar 

i omgången. ZenitHBrick (V75-3) 
bara vinner. MasterHHill (V75-5) 
var obeskrivligt svag senast på 
Jägersro. Men detta är mycket, 
mycket billigare. Och jag blir 
förvånad om han torskar.

GlobalHTrust (V75-6)? Med sex 
V75-vinster har han överlägsna 
meriter. Och han har redan visat hur 
det går till att vinna i Silver.

- - -
Vårblommorna är framme. Och det är 

återigen en fröjd att gå på trav.
Första aptitretaren för oss i Skåne? 

Treåriga CarolinaHReaper kvalade 
i onsdags. Och såg underbar ut när hon 
joggade sista varvet strax under 1.14.

Dottern till DameHLavec har så fina 
bröder som LavecHKronos och RajaH
Mirchi. 

Och med MuscleHHill som pappa 
finns det all anledning att tro på en 
lysande framtid.

- - -
ATG har tagit beslut om att sänka 

vinstavdraget på vinnare och plats. 
Från 20% till 15%.
En bra början. Men jag tror att ATG 

blir tvungna att fortsätta på den inslagna vägen.
MmM För hur ska de kunna motivera att vinstavdra-

get på en fotbollsmatch ligger på tre, fyra procent. 
MmM Medan vi travtokar ska tvingas betala mång-

dubbelt mer för vårt nöje.
- - -

Kallblodsloppet?
– Det finns två möjligheter, säger kallblods-

Persson.
– Antingen singlar man SmedsboHFaksen 

(V75-4). Gör man inte det streckar man också 
StormHOdd, SmedheimHSolan och TangenHHaap.

Jag lägger nog till SjöHVinn. Loppet senast var 
löftesrikt och sexåringen kan vara på väg tillbaka 
till sin forna storhet.

- - -
Resultatlistorna utan de eventuella oddsen?
– Vi tittar på det. Och har hopp om en lösning, 

säger JohanHLindberg på ST.
- - -

Underlaget i morgon.
– Det var fint i dag (torsdag), säger Markus Pihl-

ström.
– Jag räknar med att det blir 

ett bra underlag. Banan är så fin 
att det hade gått att köra barfota 
fram om det varit tillåtet.

- - -
Störst huvudbry den här veckan 

har jag med PerfectHDynamiteH
(V75-7). Senast vann han med 

otroliga åtta längder i Bronsdivisionen. 
Från spets. På ett underlag där alla andra 
svimmade på det blytunga innerspåret.

Favoritskapet är givet. Men insatser 
på ett så udda underlag som den dagen?

MmM De ska behandlas med försiktighet.
MmM Så 67% av insatserna? Det är i mina 

ögon helt orimligt.
- - -

Internationell galopp är en lekstuga 
för de mycket förmögna. 

Musikmannen Andrew LloydHWeb-
ber har i TooHDarnHHot en fin treåring. 
Med chans i klassiska loppen.

Och då måste Too Darn Hot givetvis 
ha en träningskamrat för att kunna 
förberedas till de stora loppen.                                             

Sagt och gjort. Fyraårige Whitlock 
inhandlades för uppgiften. Prislappen? 
2,3 miljoner kronor.

VINNAREN
 H6 Crackajack 

besitter hög 
kapacitet och vi 
tror att voltstart 
kan passa bra då 
hästarna i regel 
håller sig mer 
lugna då. Med en 
bra träff från 
springspåret kan 
det bli spets och 
då leder han och 
Ulf Ohlsson 
loppet länge.

UTMANAREN
 H7 Special Major har stort kunnande i 

sina ljusa stunder. Han varvar bra insatser 
med mindre bra, men har han en bra dag 
på lördag går ingen säker för honom.

VINNAREN
 H4 Vanessa F.B. 

är osynad på 
distansen men 
enligt tränaren 
ska det inte vara 
något problem. 
Något man kan 
köpa då hon inte 
typen som är het 
i loppen. Tidig 
spets och leder 
länge?

UTMANAREN
 H15 Fame Boko 

fullföljde 
godkänt på lite 
opassande distans senast. Hon har vunnit 
på långt tidigare och kommer att fälla 
många trots tilläggen.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Ready Lane, D. Wäjersten 11%
– Han är nog så bra han kan vara och det 
känns som att Ready Lane blivit lite 
lugnare med åldern. Jag ville ha spår ett 
eller åtta med honom och det blev ju lite av 
bingo. Han brukar fungera bra på Bergs-
åkers ”sommarbana” under vintern och jag 
andas viss optimism inför lördagen. Inga 
ändringar, säger Joakim Claesson.

2 Budets Lasse, V. Karhulahti 13%
– Jag är inte orolig över spåret och det ska 
även gå att köra på honom fran början. 
Förra loppet är bara att glömma då vi 
hamnade i en dålig rygg och han känns bra 
i jobben. Han trivdes bra på Bergsåker 
senast vi var där, säger Ville Karhulahti.

3 Mr Clayton J.F., Ö. Kihlström 6%
– Han var okej senast men han hade inte 
startat på ett och det fattades nog lite i 
honom. Jag tror att han kommer att vara 
bättre nu och voltstart ska inte vara något 
bekymmer. Jag ändrar inget och tror att 
hästen kan sluta långt framme, säger 
Stefan Arvidsson.

4 Mr Matjes, R N Skoglund 2%
– Han har toppform och det blir ett 
helstängt huvudlag och full laddning från 
början. Mr Matjes kommer att göra ett bra 
lopp men så långt som till vinst sträcker 
sig inte mina förhoppningar, säge Markus 
Pihlström.

5 Scarpetta, J H Andersson 4%
Satt fast med mycket sparat senast. En 
rysare om det klaffar!

6 Crackajack, U. Ohlsson 23%
– Senast tramapde han upp i en vagn 
och tappade 30 meter på galopp. Han 
fick sedan inga bra ryggar att gå i men 
gjorde ett jättelopp. Crackajack går bra 
i ryggar och jag hoppas att han får ett 
sånt lopp från det här läget. Han är bra 
för klassen och har vunnit tre av fyra 
lopp på långt, säger Ola Martin Foss.

7 Special Major, M A Djuse 7%
– Körde jag inte själv senast, men jag vet 
att hästen inte var som bäst och är 
uppfräschad efteråt. Jag vet inte om han 
är i samma slag som då vi vann V75 på 
Umåker. Han är ganska snabb ur volten så 
förhoppningsvis kan vi komma ner på 
innerspår och få ett fint smyglopp. Då är 
han vass till slut, säger Magnus A Djuse.

8 Manofthematch, J. Kontio 13%
– Han gav upp helt senast och min enda 
förklaring är det tunga innerspåret som 
fällde många den dagen. Manofthematch 
känns som vanligt i jobben efter loppet. 
Läget är chansartat men jag tycker under 
alla omständigheter att han inte är sämre 
bakifrån än i ledningen. Skulle det lösa sig 
är han inte helt golvad, säger Andreas 
Lövdal i stallet.

9 Laura Sånna, O. Kylin-Blom 2%
Gör bra lopp varje gång och vunnit med 
kusken. Med i skrällguppen.

10 Harrington, E. Adielsson 13%
– Gick godkänt som trea i lördags och 
hade ju varit ifrån lite innan det loppet och 
jag tror att täta starter kan föra fram 
honom ett snäpp. Han har visat att han 
duger bra i klassen när han är på rätt 
humör och jag tycker att även han ska räk-
nas tidigt, säger Andreas Lövdal i stallet.

11 Real Masterpiece, O J Andersson 3%
– Han var inte som bäst senast men ska 
vara bättre nu enligt tränaren. Men 
bakspåret är ett minus och jag tror det blir 
tufft att vinna, säger Oskar.

12 Electrical Storm, M. Djuse 3%
Inte fått till det på V75 ännu. Minusläge.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Au Pair Girl, N. Westerholm 9%
Läs vad Robert Bergh tror om chanserna 
på annan sida.

2 Xanthis April, J S Eriksson 2%
– Hon fick ett omöjligt lopp senast och var 
ursäktad. Xanthis April var mycket fin 
i veckans jobb och det ska bli kul att testa 
henne över distansen, säger Jörgen S.
3 160 m:

3 Damzel Eson, J. Fironova 1%
– Hon behöver loppet och är nog inget för 
V75-spelarna, säger Jevgeni Ivanov.

4 Vanessa F.B., U. Ohlsson 27%
– Vanessa F.B. gick i mål med tussarna 
kvar senast och det var ett lopp som bör 
ha satt fram henne ytterligare formmäs-
sigt. Hon. ligger aldrig på i loppen och 
sparar på energin. Jag tror att den 
ovanliga distansen kommer att vara en 
fördel för henne och jag tror också att 
hon sitter tidigt i ledningen, säger 
Markus Pihlström.

5 Sheilah Laday, E. Adielsson 2%
– Det var banan som fällde henne senast 
och det är inget fel på formen. Hon ligger 
inte på i loppen och ska inte ha några 
bekymmer med distansen. Helt borta är 
hon inte, säger Peter G Norman.

6 Benita, P. Wickman 0%
Bara en seger de två senaste åren och 
behöver snälla lopp. Inget hett bud.

7 Gathania, O A Lindqvist 1%
Segerlös länge och är svår att tro på i 
V75-sammanhang.

8 Tina Gel, K. Frick 12%
– Det senaste loppet ska man inte ta så 
hårt på eftersom banan missgynnade 
henne. Jag tror att formen håller i sig och 
hon är en av de som borde klara distansen 
bra. Jag känner mig inte helt golvad med 
Tina Gel, säger Kajsa Frick.

9 O.M.Annie Marje, J H Andersson 1%
Lite hårt inne i loppet. Känns inte het.

10 Miss Golden Quick, M A Djuse 1%
– Tycker att hon alltid gör bra lopp, men 
hon har lite svårt att vinna. Vi smyger med 
och siktar på en peng i första hand, skulle 
det lösa sig kan hon räcka ännu längre, 
säger Magnus A Djuse.
3 180 m:

11 Faye Bros, J. Östman 1%
Stinglös senast Jobbiga förutsättningar.

12 Mountain Cleaver, Ö. Kihlström 18%
– Hon mötte stenhårt motstånd senast så 
det loppet ska man inte bry sig om. Hon är 
inte sämre nu än när hon vann på Solvalla 
för tre starter sedan och körs av en bra 
kusk. Trots läget räknar jag med att 
Mountain Cleaver ska ha bra chans att 
slåss om segern, säger tränaren Pasi 
Tikkala.

13 Ladyofthelake, P. Nyström 2%
Ska inte ha något bekymmer med distan-
sen men formen är ett frågetecken.

14 Amalia Cash, J. Westholm 10%
– Har varit ifrån ett tag. Känns fin i rejäl 
skogsträning hemma. Vi kommer ge henne 
ett snällt upplägg men med rätt resa är 
hon bra nog att dyka upp i striden. Det blir 
jänkarvagn, säger, Jörgen Westholm.

15 Fame Boko, P. Lennartsson 15%
– Hon ligger inte på i loppen och vann på 
den här distansen i den första starten i vår 
regi. Hon var lite seg i benen senast efter 
ett tävlingslupphåll men kommer att vara 
vassare den här gången. Fame Boko har 
en vass speed och får vi ett slagläge kan 
hon vinna det här loppet, säger Per 
Lennartsson.

RANKNING
  6 Crackajack
  7 Special Major
  8 Manofthematch
10 Harrington
  2 Budets Lasse
12 Electrical Storm
  5 Scarpetta
  1 Ready Lane
11 Real Masterpiece
  9 Laura Sånna
  4 Mr Matjes
  3 Mr Clayton J.F.

RANKNING
  4 Vanessa F.B.
15 Fame Boko
12 Mountain Cleaver
  1 Au Pair Girl
  8 Tina Gel
14 Amalia Cash
  5 Sheilah Laday
  9 O.M.Annie Marje
13 Ladyofthelake
10 Miss Golden Quick
11 Faye Bros
  2 Xanthis April
  6 Benita
  7 Gathania
  3 Damzel Eson

 WTIDSRANKEN: 15,1: 6 Crackajack.  
15,6: 1 Ready Lane. 15,7: 2 Budets Lasse, 
8 Manofthematch. 15,8: 11 Real Masterpiece.

 WTIDSRANKEN: 16,1: 14 Amalia Cash. 
16,2: 12 Mountain Cleaver. 16,3: 15 Fame Boko. 
16,9: 11 Faye Bros. 17,0: 10 Miss Golden Quick.

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

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

LILLA SYSTEMET 192 rader/96 kronor
V75-1: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12 ....... (11, 9)
V75-2: 4, 12, 15 ............................... (1, 8)
V75-3: 2 Zenit Brick ......................... (4, 1)
V75-4: 6, 10 ...................................(12, 1)
V75-5: 1 Master Hill ........................ (3, 4)
V75-6: 2, 6, 7, 11 .........................(11, 12)
V75-7: 3 Perfect Dynamite .............. (9, 1)

STORA SYSTEMET 1 920 rader/960 kr
V75-1: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12 ....... (11, 9)
V75-2: 4, 12, 15 ............................... (1, 8)
V75-3: 2 Zenit Brick ......................... (4, 1)
V75-4: 6, 10 ...................................(12, 1)
V75-5: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 ....... (11, 2)
V75-6: 1, 2, 6, 7, 11 .......................(12, 5)
V75-7: 3 Perfect Dynamite .............. (9, 1)

CHANSSYSTEMET 800 rader/400 kr
V75-1: 2, 6, 7, 8, 10 .......................(12, 5)
V75-2: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15...(13, 10)
V75-3: 1, 2, 3, 4, 9 .......................(12, 11)
V75-4: 6 Smedsbo Faksen ..........(10, 12)
V75-5: 1, 3 ...................................... (4, 10)
V75-6: 7 Global Trust ....................... (2, 6)
V75-7: 3, 9 ........................................ (1, 2)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 3 Perfect Dynamite, 
200 kronor vinnare, Bergsåker 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.

 HVlad del Ronco var den som sken starkast. 

Björn Goop fick hästen att plocka fram sin vassa 
slutspeed och segern blev lätt. 2,51 i odds

 HPerfect Dynamite var hur bra som helst 
senast. Han var utan tvekan dagens häst! Han 
blir hårt spelad men det får man ta. Kusken 
Rikard N Skoglund vann med både oddsare och 
favoriter på Axevalla och kan gamet. Jag är inne 
på att Rikard åter har en fin lördag framför sig 
och att han sätter en perfekt vinnare.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Varsågoda – en Perfect vinnare i V75-7

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 23 februari
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�BERGS˚KER
Banbredd, 1640: 21,5 m. 2140: 21,0 m.
Upplopp: 200 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Nej.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se

TRAV


