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ÅLDERSGRÄNS FÖR SPEL 
ENLIGT LAG: 18 ÅR

SPELAR
DU FÖR 

MYCKET?
m Hos Stödlinjen får du som 
spelar hjälp att ändra dina 
spelvanor genom stöd, tips 
och råd. Du som är anhörig 
kan också få stöd.
STÖDLINJEN: 020-81 91 00

V75

Allt stämmer 
för henne nu

Vi chansspikar Ragazzo
HHHEldorado 

B.HskaHhaHbraH
chansHattHhållaH
uppHledningenH
frånHinnerspå-
ret.HTestasHnogH
därHomHhanH
inteHutsättsHförH
tuff HpressHavH
Ragazzo da 
SopraHellerH
Virginia Grif.HDenHförstnämndeH
varHursäktadHavHenHtuff HresaHochHärH
nogHdenHsomHärHmestHgynnadHavH
distansen.HBjörnHGoopHlärHgeHhonomH
chansenHochHbarfotaHruntHomHnuHskaH
varaHettHplus.HChansspikas!

Starkt formbesked senast
HHHDeede StarH

harHspetsatH
frånHspring-
spårHtidigtHiH
karriärenHochH
frånHettHbraH
innerspårHtrorH
viHattHhanHharH
braHchansHattH
behållaHspets.H
IntrycketH
senastHvarH
plusbetonatH
ochHfrånHledningenHblirHhanHsvårsla-
gen.HSkulleHdetHkrånglaHärHdetH
segervaneHReady to Roll ochHGreat 
WinnerHsomHknackarHpåHdörren.

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

Bengt�Adielsson: Björn Goop kör 
– och löser alla eventuella problem 
Rätt kusk.

Rätt årstid.
Visa As vinner.

Visa As (V75-6) gjordeHsinaHförstaHstarterHH
iHSverigeHiHjuliHiHfjol.H

TvåH plättlättaH vinsterH ochH specielltH impone-
radeHhonHpåHJägersroHdåHhonHslogHtopphästarHsomHH
GustafsonHochHHeart of Steel.H

- - -
IHsulkynHdåHsomHnuH–HBjörn Goop.
FastHinvändigt?HSkulleHinteHtroHdetH–HBjörnHärHenH

mycketHsäkerHproblemlösare.
ÅrjängsHStoraHSprinterloppHärHenHrysare.H
mM Jag tog bort Day or Night In (V75-7), Disco 

Volante och Cokstile på dåliga lägen. Och Lionel 
har väl gjort sitt? 
MenHsexHstreckHgickHdetHåt.HOchHdetHförstaHsätterH

jagHförHUza Josselyn.
- - -

LiteHhalvblekHiHOslo?H
Jodå.HMenHdenHhärHmärrenHharHtjänatHfemHmiljo-

nerHdeHtvåHsenasteHsäsongerna.H
OchHvarHettHhuvudHfrånHattHkvalaH

inHtillHfinalenHiHElitloppet.
mM Utrymmet för att använda 

spö i hästkapplöpningar krymper 
och krymper.
EngelskeHtränarenHCharlie Fel-

lowsHvannHnyligenHsittHförstaHloppH
påHRoyalHAscotH–HenHjättegrejHförHenHH
relativtHnyHtränare..

- - -
Hayley TurnerHsomHredHblevHavstängdH

iHnioHdagarHochHfickHruntH20H000HkronorHH
iHböterHförHsinHdrivning.

–HDetHärHfelHpåHreglerna.HEnHsådanHdriv-
ningH bordeH haH föranlettH enH diskning,H
sägerHFellows.

H IH enH lång,H mycketH läsvärdH ochH tänk-
värdHartikelHiHRacingHPost.

mM Jag håller med Fellows till hundra 
procent. 
mM Diska för drivning som inte är 

reglementsenlig.
- - -

KallblodenH förgyllerH ÅrjängsH täv-
lingar.H MedH gamlaH finaH Erik Perssons 
Memorial.HSpik LokeH(V75-3)HkommerH
medHfemHrakaHsegrarHochHärHkanskeHrättHH
favorit.

MenHPyrmoHvannHkvalHtillHDerbytHpåHBjerke.HOchH
varHsedanHfyraHiHDerbyt.

IHlopparkivetHserHdetHutHsomHomHPyrmoHärHtill-
bakaHiHdenHförfattningen.

mM Och i så fall? Blir Spik Loke en munsbit.
- - -

JagHärHmerHräddHförHU.R. FaxeHmedH”Kallblods-
Örjan”.

DerbytHpåHJägersroHGaloppHpåHsöndagHfårHdrag-
hjälpH avH treH saftigaH jackpotmiljonerH iH GrandHH
SlamH75.

EftersomH jagH spelatH Queen Rouge tillH 22H
gångerH hosH ATGH hoppasH jagH attH stoetH tarH hemHH
Derbyt.H

MenH ärH räddH attH hingstarnaH Red CactusH ochHH
Privilegiado kanHbliHövermäktiga.

mM Spikar i GS 75? 
mM Ja, både I Kirk och El Raco står med tre ben  

i mål.
- - -

ApropåH ATGH ochH fastaH odds.H 1.85H påH Conrads 
RödluvaHiHStochampionatetHärHingetHoddsHförHmigH

–H däremotH smaskadeH jagH iH migHH
liteHA Sweet Dance tillH14Hgånger.
mM Macelleria (V75-5) är ett 

problem. Han gick 1.11,7/2 140a 
senast. Och ska bara vinna.

MenH ingenH segerH iH raden.H OchH
tvåaH iH deH treH senasteH starterna.H
Nää,H denH härH favoritenH gårH jagH
gärnaHemot.

mM Ett streck av många hamnar på Tale 
of Jacks. 
mM Som krossar de flesta om det blir 

tempo på loppet.
- - -

BegärH inteH avH enH gammalH hästH attH
denHskaHgöraHnågotHsomHdenH inteHgjortHH
tidigare.

DetHärHenHbraHtumregel.HOchHjagHtyckerH
attH deH somH singlarH denH karismatiskaH
svartaH hingstenH Eldorado B.H (V75-1)H
leverHfarligt.

TreHstarterHpåHdistansen.HIngenHseger.H
OchH närH hanH provadeH kvalH tillH DerbytH
blevHhanHoplacerad.

VarHdetHsmäller?H
mM Ja, om Lady Nadine (V75-4) åter-

faller till gamla synder. Och galopperar. 
mM Då kan vad som helst 

 hända...

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Eldorado B., T. Jansson 36%
– Gick enormt över upploppet sist. 
Hade han inte fått en galopperande 
häst framför från start och hamnat 
ett hack längre fram hade han 
utmanat om segern. Jag är helnöjd 
med läget eftersom han är naturligt 
kvick och har visat att han trivs bra i 
spets. Han har fått flera tuffa lopp 
där det gått fort, men ändå aldrig 
varit sämre än trea därifrån. Inget 
ändras, säger Hans-Owe Sundberg.

2 Apapmand, J. Rask 11%
– Han är i väldigt bra form och vann 
på lång distans senast så den är inget 
bekymmer. Han gillar när det är ett 
jämnt och hårt temo hela vägen och 
han har alltid en polett att komma 
med till slut. Han är ingen raket från 
start men läget är ändå bra. Det blir 
barfota runt om som vanligt och jag 
känner mig inte slagen, säger Jeppe.

3 Just Wait and See, H K Persson 3%
– Honom var jag nöjd med senast och 
jag tror han går framåt ytterligare 
med det loppet. Han är gynnad av 
lång distans. Det blir inga ändringar 
och jag ser han som en outsider här, 
säger Håkan K Persson.

4 Test Drive, E. Berglöf 0%
– Har jag varit nöjd med i bägge 
starterna i min regi. Han klarade inte 
riktigt av kurvorna på Åmål senast 
därav galoppen. Jag tycker Test Drive 
är lite underskattad av spelarna. 
Barfota nu, säger Erik Berglöf.

5 Let it Happen, W. Paal –%
STRUKEN!

6 Ragazzo da Sopra, B. Goop 22%
– Var lite sämre senast. Resan kan 
vara orsaken. Nu är han både 
uppfräschad och resa till Årjäng är 
kortare och han har som regel rest 
bra förut. Tycker han skall ses med 
bra chans, det lilla fältet gynnar 
honom, säger Anton Sverre i stallet.

7 Virginia Grif, Ö. Kihlström 20%
Mycket kapabel och intressant med 
kuskbytet. Motbud till tipsettan.

8 Antonio Trot, J. Kontio 4%
– Ser fin ut i träningen och har nog 
vettig form utan att vara vässad på 
något sätt. Han är gynnad av distan-
sen och kan dyka upp bland de tre, 
tror Clas-Göran Björkroth i stallet.

9 Westline, K. Widell 1%
Lite för enkel. Jagar en matlapp.

10 Västerbo Exact, T. Uhrberg 2%
– Formen är svårbedömd och han får 
smyga med och spurta till slut. 
Barfota igen, säger Roger Persson.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Deede Star, J. Kontio 47%
– Han var jättebra vid segern 
senast och det känns som att han 
blir bättre och bättre. Det lutar åt 
barfota runt om den här gången 
men troligen vanlig vagn, säger 
Clas-Göran Björkroth i stallet.

2 The Real Face, A. Kolgjini 6%
– Han var det första barfota runt om 
på senast och det föll väl ut. Dock 
blev han lite väl het med det hel-
stängda huvudlaget så vi går tillbaka 
till öppet igen. Det blir barfota runt 
om igen och jag tycker han ska 
räknas, säger Adrian Kolgjini.

3 Ready to Roll, J. Silvén 12%
Vunnit fyra av fem lopp i år och ska 
duga bra i klassen. Ett tidigt streck 
om man garderar loppet.

4 Great Winner, M. Jakobsson 16%
– Han redde ut ett fjärdespår senast, 
förvisso från tillägg men jag tycker 
att det kändes stabilt och tror att han 
klarar spåret den här gången också. 
Det är en stark häst som blir allt 
bättre och blir det bara tempo i loppet 
är han nog inte helt borta. Det blir 
första gången med urryckare nu, 
säger Magnus Jakobsson.

5 Royal T.N., U. Ohlsson 3%
– Han mötte övermakten senast och 
tycker att han får godkänt. Han har 
fixat spår fyra ett par gånger tidigare 
och är inte orolig över spåret. Det blir 
vanlig vagn nu men annars inga 
ändringar. Tycker att han ska med på 
tre streck, säger Joakim Elfving.

6 Running Like Hell, L D Carlsson 4%
Positiv vid segern i ett stayerlopp 
senast. En rysare med en bra start.

7 Upload, Ö. Kihlström 6%
– Upload har haft lite dåligt med 
startmöjligheter men det är en riktigt 
fin häst i grund och botten. Spän-
nande läge här med volt och spring-
spår, en av tre med segerchans från 
oss på lördag. Vi kör med barfota 
fram, skygglappar och svensk 
jänkarvagn, säger Stefan Melander.

8 Pegasus All Over, C J Jepson 1%
– Hästen gjorde ett starkt lopp från 
dödens senast är klart bättre när han 
tävlar barfota. Kan vara en skräll om 
det löser sig, säger Ulf Ohlsson som 
kört honom två gånger på sistone.

9 Jackpot Band, O J Andersson 1%
– Han blev hängandes i tredjespår 
första 700 senast, sedan backades 
han sist och sedan ut igen i tredje-
spår och fick gå där genom hela sista 
sväng. In på upploppet så höll han 
ändå på att knipa sista pengen, men 
då fastnade han i en annan konkur-
rent och tappade all fart. Loppet 
glömmer vi, men prestationen var det 
inget fel på, säger Fredrik Tengstad.

10 Pelle Roc, B. Goop 2%
– Pelle Roc har gått bra i år förutom 
senast, vi hittade inga fel och den 
troliga förklaringen till den lite sämre 
insatsen är att han fått i sig för 
mycket grönt gräs. Han är bra i 
jobben men fick ett bakspår och jag 
tror att han får svårt att räcka ända 
fram till vinst. Det blir fortsatt skor då 
han har för dåliga hovar för barfota-
körning, säger Thomas Lönn.

11 Betting Rebel, K. Widell 0%
Är effektivast på kort distans och 
dessutom missgynnad av bakspåret. 
Får hoppas på en slant i första hand.

12 Notation, P. Mahony 0%
Gjort sina bästa lopp med tidig 
tätkänning. Inget hett bud härifrån.

RANKNING
  6 Ragazzo da Sopra
  7 Virginia Grif
  1 Eldorado B.
  3 Just Wait and See
  8 Antonio Trot
  2 Apapmand
10 Västerbo Exact
  4 Test Drive
  9 Westline

RANKNING
  1 Deede Star
  3 Ready to Roll
  4 Great Winner
  7 Upload
  6 Running Like Hell
  5 Royal T.N.
  2 The Real Face
10 Pelle Roc
  8 Pegasus All Over
  9 Jackpot Band
11 Betting Rebel
12 Notation

 WTIDSRANKEN: 12,9: 1 Eldorado 
B. 13,0: 3 Just Wait and See, 6 Ragazzo 
da Sopra. 14,5: 4 Test Drive.

 WTIDSRANKEN: 14,0: 4 Great 
Winner. 14,4: 7 Upload. 14,6: 2 The Real 
Face, 5 Royal TN. 14,8: 3 Ready to Roll.

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

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

LILLA SYSTEMET 210 rader/105 kr
V75-1: 6 Ragazzo da Sopra ......(7, 1)
V75-2: 1 Deede Star ................ (3, 4)
V75-3: 1, 5, 8, 10, 12, 13, 14 (4, 11)
V75-4: 2 Lady Nadine ......... (11, 15)
V75-5: 4, 5 ................................ (9, 6)
V75-6: 1, 2, 6 ........................... (5, 4)
V75-7: 1, 2, 3, 5, 6 .................(10, 7)

STORA SYSTEMET 1 680 rader/840 kr
V75-1: 6 Ragazzo da Sopra ......(7, 1)
V75-2: 1 Deede Star ................ (3, 4)
V75-3: 1, 5, 8, 10, 12, 13, 14 (4, 11)
V75-4: 1, 2, 6, 7, 11, 12, 14, 15 (5, 9)
V75-5: 4, 5 ................................ (9, 6)
V75-6: 1, 2, 6 ........................... (5, 4)
V75-7: 1, 2, 3, 5, 6 .................(10, 7)

CHANSSYSTEMET 900 rader/450 kr
V75-1: 1, 3, 6, 7, 8 .................(2, 10)
V75-2: 1, 3, 4, 7 ....................... (6, 5)
V75-3: 5, 10, 13 ....................... (1, 8)
V75-4: 2 Lady Nadine ......... (11, 15)
V75-5: 2, 4, 5, 6, 9.................(11, 1)
V75-6: 1 Visa As ...................... (2, 6)
V75-7: 2, 5, 6............................ (1, 3)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 5 Macelleria 200 kronor 
vinnare, Årjäng lopp 10 (V75-5). 

 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.

 HZeta Wise As satt tidigt i spets i Stosprintern 

och sedan var hon aldrig i förlustfara. Oddset, 
4,49 var en fin krydda på ett bra spel.

 HMacelleria har tre raka tvåor på slutet där de 
sista två är i Bergharns regi. Många andraplat-
ser kan tydas på olika sätt men för mig är 
prestationerna starka rakt över och långt från 
en ickevinnare. Nu kan det vara dags för 
Macelleria att hamna i vinnarcirkeln och han 
skall ses med bra chans i Klass I-loppet.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Är icke ovillig – nu blir det vinnarcirkeln

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 13 juli
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.18.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�˚RJÆNG
Banbredd, 1640: 19,0 m. 2140: 20,0 m.
Upplopp: 205 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Nej.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se

TRAV


