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Piraten är en 
favorit i fara

Ær det Perfect uträknat?
HHOmHPerfect DynamiteHkanH

hållaHJe t’Aime ExplosivHutvän-
digtHomHsigHbordeHhanHbliHsläpptH
tillHspetsHiHettHtidigtHskede.HOchH
iHdenHpositionenHärHdetHhästenHattH
slå.HGlobal UndecidedHvarH
otroligtHbraHsist,HkanHinteHräknasH
bortHefterHdenHprestationen.

Hårdheten tar ut sin rätt
 HQuite a CharmHmedHGoopHbordeH

kunnaHhållaHuppHledningen.HMenH
tveksamtHomHdetHhållerHhelaHvägenH
motHtufftHmotstånd.HFärskeH
V75-vinnarenHUp NorthHochH
segervaneHSouthwind FejiHbörH
bådaHslåssHomHsegernHutanHstrulH
påHvägen.

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

Bengt�Adielsson: Ingen gratisledning 
– och svagt facit över medeldistans 
Piraten får svar.

Piraten hissar nödflagg.                                                                                                                                       
Segern går till stall Kolgjini.

On Track Piraten (V75-3)HärHenHfantastiskHgam-
ling.HEnHelvaåringHsomHmanHbaraHkanHbeundra.

MmM Men när 75% av insatserna ligger på honom?
MmM Då är det en given sak att granska förutsätt-

ningarna.
OchHhurHserHdetHut?
FyraHsenasteHvinsternaHärHiHlångaHlopp.HSenasteH

vinstenHpåHaktuellHdistans?HAprilH2018.
MenHdetHviktigaste?HLöpningsförloppet.
DenHhärHgångenHblirHdetHingenHgratisledning.
–HSenastHvarHdetH2H640HmeterHochHjagHsläppteH

medHTarget Kronos,HsägerHLutfi Kolgjini.
–HNuHärHdetH2H140Hmeter.HJagHdrarHskornaHochHkörH

iHledningenHsåHlängeHlampanHlyser.
Vinst alltså?
–HJagHtrorHattHPlaton FaceHärHvassare.HHanHvarH

grymHiHdetHsenasteHjobbetHnärHhanHavslutadeHmedH
500HmeterHefterH1.10.

- - -
JagHharHproblemHmedHReadly 

Express.HInteHbeträffandeHhansH
kapacitet.H

MenHhurHjagHbästHskaHtaHbetaltH
förHhansHsegerHiHElitloppet.

MmM ATG ger tre gånger i dag.
MmM Men vad bjuder dom när 

han krossat konkurrenterna 
i Grand Criterium de Vitesse de la Cote 
d’Azur på söndag?
Bold EagleHvannHloppetHiHfjol.HPåH

1.08,9.HJagHtrorHattHReadlyHExpressHlekerH
hemHdetHiHår.HFörslagsvisHpåH1.08,2.

EnHmatchHmellanHhonomHochHPropul-
sionHiHElitloppet?

BaraHlöjligtHsnack.HNuHnärHReadlyH
ExpressHvisatHattHhanHkanHöppna.H

MmM Hur ska Propulsion då kunna slå 
honom?
SåHjagHpetarHnogHinHminaHpengarHtillH

ElitloppetHiHgodHtidHinnanHloppetHpåH
söndag.HOchHspelarHocksåHenHslantHpåH
söndag.

- - -
Rus CanH(V75-4)HärHjättefavoritHmedH

40%HavHinsatserna.HHeltHnaturligtHefterH
uppvisningenHsenast.HOchHvemHskaHslåH
henneHomHhonHrusarHruntHpåH1.26?

MenHdetHfinnsHenHhake.HOchHdetHärHingenHlitenH
hake.

MmM Kallblodsstona vinner nämligen ”aldrig” 
i V75.
SåHbortHmedHRusHCan.HOchHförstaHstrecketHfårHSjö 

Vinn.HHanHvarHfinHnästHsenast.HOchHursäktadHavH
trafikproblemHsenast.

NuHblirHdetHKihlströmHupp.H
MmM Och när Örjan rycker tussarna (första 

gången) flyger Sjö Vinn lågt sista biten.
EttHstreckHtill.HFörHÅdne Odin.HNorsktränatH

kallblodHmedHsvenskHtoppkuskH(Björn Goop)HärH
starkaHpapper.

- - -
13.00HiHmorgonHtävlarHsvenskföddeHgaloppörenH

I KirkHiHDubai.HFörstaprisetHärHstraxHöverHtvåH
miljonerHochHIHKirkHärHingenHstatist.H

Susanne BerneklintsHstjärnaHimponeradeH
stortHnärHhanHvannHiHdebutenHiHDubai.H

HanHkanHvinnaHigen.
- - -

ATGHvisarHloppet.HMenHspelaHdär?HNej,Htack.H
IHATG´sHegnaHpoolerHlärHIHKirkH

bliHlöjligtHöverspelad.
- - -

ViHspikadeH2 Dooley’s U.N.G.H
iHtisdagstidningen.HOchHdetHfinnsH
ingenHanledningHattHvikaHfrånHdenH
uppfattningenH–HvalackenHsågHutH
somHenHstridsvagnHnästHsenast.

HalsproblemHsenast.HMångaH
harHtydligenHhängtHuppHsigHpåHdenH
insatsenHochHsomHtioprocentareHärH
Dooley’sHU.N.G.HveckansHfynd.

- - -
ZelovH(V75-6)HvisadeHingetHextraHsenastH

påHAxevalla.HMenHZelovHärHingenHbluff.H
DetHhanHgjordeHsomHtvåaHiHDerbytHpåH

BjerkeHräckerHlångtHiHenHSilverdivision.
OchHtrotsHtråkigaHspårH–HjagHhoppasH

attHstreckHförHfemåringarnaHZelovHochH
Weekend FunHskaHvaraHettHbraHlås.

- - -
KuskbytenHärHtrendenHförHdagen.H

FörraHveckanHfickHStefan Söderkvist 
stigaHavHsomHkuskHbakomHStepping 
SpaceboyHnärHRikard SkoglundHtogH
tömmarna.

MmM Nu får Rikard smaka samma beska 
catchdrivermedicin. När Björn Goop kör 
Weekend Fun.

VINNAREN
 H2 Perfect 

Dynamite gick 
drygt 1.11 sista 
varvet senast 
men fick ändå se 
sig passerad. 
Insatsen var det 
inget fel på trots 
förlusten och 
från ett vettigt 
läge kan han ta 
revansch direkt. 
Vårt val.

UTMANAREN
 H3 Je t’Aime Express har siktat mot det 

här loppet och man kommer att plocka 
någon extraväxel dessutom. Har visat att 
det handlar om en V75-häst och måste 
streckas väldigt tidigt.

VINNAREN
 H13 Southwind 

Feji är en 
segermaskin 
som kommer 
från en lite 
sämre insats. 
Men hon 
behövde nog det 
loppet och den 
här gången 
plockar man bort 
framskorna. 
Svårstoppad om 
hon är i ordning.

UTMANAREN
 H8 Up North var 

rejäl vid V75-segern senast och det blir 
säkert ett offensivt upplägg. Helt klart 
värsta utmanaren på papperet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Uappa di Azzurra, U. Ohlsson 5%
– Banan var inte på topp senast, så 
barfota runt om gjorde att hästen inte fick 
fäste. Läget är bra men det är ingen raket, 
men hon öppnar bättre i volt än bakom 
bilen. Bakskor nu kommer att vara ett 
plus. Det ska vara en bra chans som jag 
ser det. Vi ändrar till en vanlig vagn, säger 
Christian Fiore.

2 Perfect Dynamite, R N Skoglund 36%
– Näst senast var han gynnad av den 
lösa banan medan många konkurrenter 
var missgynnad. Rikard (Skoglund) 
tyckte att han kört för sakta senast men 
jag var nöjd med insatsen. Hästen är 
fortsatt fin och under utveckling och jag 
tror på en bra insats. Det är inte aktuellt 
med några ändringar, säger Ante Lisell.

3 Je t’Aime Explosiv, O J Andersson 18%
– Senast var han lite för peppad och 
galopperade bort 20, 30 meter men vann 
lätt ändå. Styrkan är hans bästa egenskap 
och vi har siktat på det här loppet. 
Eventuellt blir det barfota fram men det 
har vi inte bestämt ännu. Vi hade tur med 
spåret och Je t’Aime Explosive är hyggligt 
startsnabb med voltstart, säger Ruth J 
Andersson.

4 Harpos Rockland, J. Untersteiner 1%
– Han hade krafter kvar senast och jag 
hoppas att täta starter ska gå bra. Han år 
gå med skor bak nu och det har fungerat 
bra tidigare. Han ser ut att vara i väldigt 
bra form och jag hoppas på pengar, säger 
Harpo Svensson.

5 Mr Dream Coktail, K. Haugstad 1%
– Han var trea i finalen näst senast och 
senast vann han på ett bra sätt. Inget 
roligt spår. Mr Dream Coktail tar sig iväg 
felfritt men var han hamnar är en annan 
fråga. Det blir eventuellt barfota bak den 
här gången och trea, fyra är en rimlig 
förhoppning, säger Joakim Elfving.

6 Conrads Wilhelm, K. Lindberg 0%
– Var lite seg senast och är uppfräschad 
efter det och brukar göra bra lopp då. Men 
det är en snällt lopp som gäller och får vi 
med oss pengar är det bra, säger Kristian.

7 Bobbery, L. Sedström 0%
Inte tom senast. Ändå inte het på V75.

8 Sir Henry P.Hill, J. Westholm 10%
– Han satt fast senast i ett liknande lopp 
senast. Har ett instängt läge den här 
gången också men skulle det lösa sig kan 
han dyka upp i segerstriden. Troligtvis 
skor runt om igen och jänkarvagn, säger 
Jörgen Westholm.

9 Global Undecided, Ö. Kihlström 23%
– Global Undecided var ruskigt bra vid 
segern senast och av träningen att döma 
så håller han samma form till den här 
starten. Men han är lite humörbetonad 
och svår att räkna på, men skulle han vara 
som senast så borde han vara med och 
hugga om segern. Det kan bli barfota bak, 
säger Andreas Lövdal i stallet.

10 J.S.Apollo, C J Jepson 3%
Vann på tre varv näst senast och tål lång 
distans. En outsider med klaff.

11 Fairplay Pellini, K. Eriksson 3%
– Han hoppade bort sig senast och är inte 
helt att lita på. Formmässigt verkar allt 
som det ska vara och han har gått bra 
efter kastrationen, men han får det lite 
jobbigare när det blir barfotakörning och 
går snabbare i loppen. Om det blir hårt 
tempo kanske han kan vara ett platsbud, 
säger Andreas Lövdal i stallet.

12 Super Photo Bood, P. Lennartsson 0%
Brukar ha svårt på V75. Nja.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Quite a Charm, B. Goop 8%
– Hon visade näst senast att hon var på 
gång och var bra som trea senast. Det ska 
bli spännande att se henne med Björn och 
hon är medelsnabb ut. Jag tror att hon kan 
tjäna fina pengar och vi kör med skor runt 
om igen, säger Nicklas Sundqwist.

2 Wanna be a Star, G. Austevoll 0%
Glest mellan segrarna. Får det kämpigt.

3 Run a Mile, J. Westholm 1%
– Gick okej senast och borde gå framåt 
med loppet. Får svårt att stå emot de bästa 
men kan tjäna fina pengar. Eventuellt 
barfota och vanlig vagn, säger Jörgen.

4 Merles Rapida, T. Horpestad 0%
– Har sin bästa bit till slut. Vann senast 
i ett enklare lopp och jag tror inte att hon 
räcker till seger i V75, säger Tom.

5 Lutecia, J. Untersteiner 9%
– Har utvecklats snabbare både fysiskt 
och psykiskt än vad jag kunnat hoppas på. 
Hon spetsade från ett fjärdespår nyligen 
och jag tror att hon ska ta sig iväg på ett 
bra sätt. Jag har stora förhoppningar på 
Lutecia framöver men har svårt att sätta in 
henne i det här sammahanget. Eventuellt 
barfota bak, säger Sofia Aronsson.
2 160 m:

6 I’m Sailing, A. Svanstedt 3%
– Alla satt i andraspår senast och jag valde 
invändigt. Sedan var I´m Sailing trög när 
körningen började över sista långsidan. 
Jag har släppt på den tunga träningen, hon 
kommer att vara rappare och det blir 
barfota runt om nu, säger Anders.

7 Pearl Face, P. Lennartsson 1%
– Var jättefin i sanden i tisdags. Hon håller 
toppform, satt fast med gott om sparat 
senast. Hon måste köras på chans så hon 
sitter ofta fast men klaffar det kan hon slå 
bra hästar. Om det är fin bana  kör vi 
barfota bak, säger Marcus Lindgren.

8 Up North, A. Kolgjini 20%
– Hon har varit riktigt duktig i de två 
senaste starterna och det känns faktiskt 
som om hon tagit ett steg till efter loppet 
senast. Up North är stark och rejäl och jag 
hoppas att hon kan vara någonting för 
årgångsloppen lite längre fram på 
säsongen. Skoryck väntar vi med och det 
blir oförändrad balans, säger Adrian.

9 Kissmeonceagain, P. Nilsson 1%
Årsdebut. Behöver nog loppet i kroppen.

10 Nouvelle Avenue, O J Andersson 11%
– Hon kunde lika gärna haft två raka 
segrar. Nouvelle Avenue är bra och jag tror 
att hon är med och slåss om segern. Inga 
ändringar, säger Joakim Elfving.
2 180 m:

11 Thorn Bird, Ö. Kihlström 5%
Bra form men en plats i bästa fall.

12 Sangrita ˚s, U. Ohlsson 1%
Tuff proposition. Är nöjd med en slant nu.

13 Southwind Feji, M J Andersson 37%
– Hon känns fin igen och klaffar det på 
vägen är hon med och gör upp om det. 
Southwind Feji går barfota fram den här 
gången och det är en liten extraväxel, 
säger Pär Hedberg.

14 Rita C.D., R N Skoglund 0%
– Hon gör det skapligt utan det lilla extra 
och jag är nöjd om det kan bli nya pengar 
på lördag. Vi siktar på barfota runt om och 
det är en fördel, men det bli tufft att vinna 
som sagt, säger Hans R Strömberg.

15 Ladyofthelake, P. Nyström 2%
– Hon gör det bra hela tiden och vi tror att 
hon kommer att göra ett bra lopp. Mest 
troligt blir det skor, säger Liselott Nyström.

RANKNING
  2 Perfect Dynamite
  3 Je t’Aime Explosiv
  9 Global Undecided
  8 Sir Henry P.Hill
10 J.S.Apollo
11 Fairplay Pellini
  1 Uappa di Azzurra
  5 Mr Dream Coktail
  6 Conrads Wilhelm
  7 Bobbery
12 Super Photo Bood
  4 Harpos Rockland

RANKNING
13 Southwind Feji
  8 Up North
10 Nouvelle Avenue
  6 I’m Sailing
11 Thorn Bird
  5 Lutecia
  1 Quite a Charm
  3 Run a Mile
  9 Kissmeonceagain
15 Ladyofthelake
  7 Pearl Face
14 Rita C.D.
12 Sangrita Ås
  4 Merles Rapida
  2 Wanna be a Star

 WTIDSRANKEN: 14,9: 2 Perfect Dynamite, 
4 Harpos Rockland. 15,0: 8 Sir Henry P Hill. 15,3: 
1 Uappa di Azzurra. 15,4: 9 Global Undecided.

 WTIDSRANKEN: 15,0: 13 Southwind Feji. 
15,1: 15 Ladyofthelake. 15,3: 7 Pearl Face, 
10 Nouvelle Avenue, 11 Thorn Bird, 14 Rita CD.

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

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

LILLA SYSTEMET 189 rader/94,50 kr
V75-1: 2, 3, 9 ................................. (8, 10)
V75-2: 8, 10, 13 ............................. (6, 11)
V75-3: 5 On Track Piraten ............. (9, 10)
V75-4: 1, 3, 9, 10, 11, 13, 15 ...... (6, 12)
V75-5: 2 Dooley’s U.N.G. .............(10, 12)
V75-6: 1, 8, 9 ................................. (2, 10)
V75-7: 1 Marvelous ..........................(6, 9)

STORA SYSTEMET 1 890 rader/945 kr
V75-1: 2, 3, 8, 9, 10 ......................(11, 1)
V75-2: 8, 10, 13 ............................. (6, 11)
V75-3: 5 On Track Piraten ............. (9, 10)
V75-4: 1, 3, 9, 10, 11, 13, 15 ...... (6, 12)
V75-5: 2 Dooley’s U.N.G. .............(10, 12)
V75-6: 1, 8, 9 ................................. (2, 10)
V75-7: 1, 2, 3, 6, 9, 10 .....................(5, 8)

CHANSSYSTEMET 1 008 rader/504 kr
V75-1: 2 Perfect Dynamite .............. (3, 9)
V75-2: 1, 5, 6, 8, 10, 11, 13 ........... (3, 9)
V75-3: 5, 9 ......................................(10, 7)
V75-4: 3, 10, 11, 15 ...................... (9, 13)
V75-5: 1, 2, 5, 7, 10, 12 ...................(6, 8)
V75-6: 1, 8, 9 ................................. (2, 10)
V75-7: 1 Marvelous ..........................(6, 9)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 1 Marvelous 200 kronor 
vinnare, Färjestad 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.

 HDante Boko gick fram utanpå ledaren varvet 

kvar och höll uppe tempot. Probo O.P. smög med 
och avgjorde med en vass speed och blev en 
överraskande upplösning av loppet.

 HMarvelous håller fin form, det visade han som 
trea bakom vassa duon Vlad del Ronco och 
Thriller N.P. i senaste starten i lördags. Örjan 
Kihlström och spår ett gör att det är bra förut-
sättningar och det känns som en bra seger-
chans. Jag hänger på och lägger mitt spel här.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Spåret, kusken och formen talar för idéen

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 9 mars
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�FÆRJESTAD
Banbredd, 1640: 21,1 m. 2140: 20,4 m.
Upplopp: 177 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Nej.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se
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