
2 XXXDAG XX MÅNAD 20XXV75

JACKPOTTEN 
ÆR PL˚GSAM

Bra chans om lyckad start
HHH3 Zaire 

Wise As,HnuH
medHUlf H
OhlssonHtillH
hjälpHiHvolten,H
harHimpone-
rat.HLöserHdetH
sigHbaraH
hyggligtHunderH
vägenHblirHhanH
tuff HattHståH
emot.HLed-
ningenHkanskeH
1 Shorthanded JagHtar.HKanHhållaH
emotHlängeHiHsådanaHfall.H8 Bo C. 
dugerHgottHmenHlägetHärHlurigt.H
FarligHomHdetHklaffar.

Svårslagen finsk gäst
 H3 Mascate 

MatchHharH
imponeratHochH
iHstortHsettH
baraHgjortH
vassaHlopp.HÄrH
ingenHraketH
frånHstartHmenH
kanHöppnaH
hyfsat.HRäknaH
medHettH
offensivtH
upplägg.H2 Global AnarchyHärHenH
braHspurtare.HImponeradeHiHförsöketH
ochHkommerHattHutmana.H1 Marga-
retasjöhammarHärHsnabbHutHochH
kuskenHlåterHklartHuppåt...

V75-1� 2 140 meter, volt V75-2� 1 609 meter, auto

Bengt�Adielsson: Jag vill egentligen 
inte lira – men jag bara måste försöka  
Vill inte spela.

Men måste ändå försöka.
Veckans omgång är plågsam.

Med 29 jackpotmiljoner ärHenHgenomarbetadH
kupongHettHmåsteHdenHhärHveckan.

MenHsamtidigt.HEnHgnagandeHångest.HAttHdetHskaH
bliHjackpotHigen.

3HAetos KronosH(V75-6)?HHadeHjagHgärnaHsettHH
iHHambletonian.HOchHattHhanHskaHförloraHiHmorgon?

MmM 2 Global Adventure gör ett försök att  
välta favoritlasset. 
MmM Och kan säkert parkera ut Aetos Kronos. 
MmM Men nää, den här pållen garderar jag inte.

-  -  -

Mitt i allt tipsdravel,HochHalltHgnällHomHdittenHH
ochHdatten.

SåHkännsHdetHangelägetHmedHettHtack.HEttHtackHförH
allHunderhållningHsomHtravetHbjuderHpå.

MedHElitloppet,HStochampionatet,HÅbergsHochH
JubileumspokalenHsomHhöjdpunkter.

MenHhela,HhelaHtiden.HIntresse-
väckandeHlopp.H

DärHsportHochHspelHgårHhandHH
iHhandH–HtillHstorHglädjeHförHossH
travintresserade!

-  -  -

Mascate Match (V75-2)? HonH
harHåttaHvinsterHpåHnioHstarter.H
OchHvannHdenHförstaHE3-finalenHmedH20H
meter.

MmM Men jag har ändå lite hopp om att 
kunna fälla den här favoriten. 
MmM Eftersom jag tror att Mascate 

Match inte är någon blixt från start. 
MmM Och att hon kan få trafikproblem.

-  -  -

Jubileumspokalen blev det häftigaH
loppHmanHhoppatsHpå.H

OchHenHnyHframgångHförHavelshingstenH
MaharajahHnärHWho’s WhoHplockadeH
nerHMilliondollarrhymeHiHdeHsistaH
stegen.

MenHvadHjagHinteHbegriper?HDenHsensa-
tionelltHuslaHvinnartiden.

Who’sHWhoHvannHpåH1.11,1.HRelativtH
enklaHMadelen L.T.C.HvarHoplaceradHH
iHSto-EM.HPåH1.11,0…

Att ATG skiter iHossHspelareHärHettHvälkäntHfaktum.H
MenHattHocksåHSTHgörHdetHärHbeklagligt.
Timo NurmosHharHalltidHtrimmatHrejältHnärHhanH

tarHutHenHhäst.HMenHdetHärHändåHoacceptabeltHattHviH
spelareHskaHbehövaHhanteraHenHhästHsomHVästerbo 
PokerfaceH(V75-4).H

SomHinteHvaritHsynligHpåHelvaHmånader...

Att köpa ettåringar ärHettHlotteri.
IHettHtvååringsloppHpåHJägersroHGaloppHiHons-

dagsHvisadeHdetHsigHåterHattHdeHdyrasteHlotternaH
inteHalltidHgerHstörstHvinst.

NärHsvenskföddaHDroghedaH(25H000HkronorHpåH
auktion)HplockadeHnerHinternationelltHtoppstam-
madeHIrish ProsecutorH(2H500H000HkronorHpåH
auktionHiHIrland)HiHenHslutstrid.

-  -  -

MmM Två lås. Jag tror att en felfri Zaire Wise As 
(V75-1) är överlägsen. Skulle voltstart ställa det 
leder Shorthanded Jag runt om.
MmM Global Undecided (V75-7) och Very Kronos 

är bägge hästar för Gulddivisionen. 
Jag hoppas att någon av dem 
sköter sig.

-  -  -

Jägersro har kval tillHDerbytHochH
V75HpåHonsdag.HHemmahoppetH
Campo BahiaHdrogHettHåttonde-
spårHbakomHbilen.

–HIngetHproblem.HAlltHharHgåttHenligtH
planHochHCampoHBahiaHärHpiggHochHglad,H
sägerHConny Lugauer.

OchHConnysHoptimismHinförHDerbytH
lärHinteHhanHblivitHmindreHiHonsdags.HNärH
Norton CommanderHvarHtreaHiHJubi-
leumspokalen.HSammaHNortonHCom-
manderHsomHettHårHyngreHCampoHBahiaH
lekerHmedHiHjobben.

Det såg onekligen braHutHnärHVain-
queur R.P.H(V75-3)HleddeHruntHomHiHdenH
senasteHstarten.
MmM Men jag är inte övertygad om den 

här pållens förträfflighet. 
MmM Och tycker att 41 % av insatserna är 

en våldsam överskattning.
MmM Garderingen är given. Och  

första strecket sätter jag för Hans-Owe 
Sundbergs Charrua Forlan. 

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Shorthanded Jag, B. Goop 21%
– Shorthanded Jag var helt okej  
i Mantorp men inte lika bra som  
i starterna före. Han har spetsläge nu 
och om han håller upp ledningen är 
mycket vunnet. Allt är okej i jobben, 
säger Anton Sverre i stallet.

2 Enzo Am, P. Nilsson 3%
– Han verkar som han ska och känns 
bra. Han fick en liten paus efter 
långloppet men det ska vara fin form 
fortsatt. Jag är nöjd och räknar med 
en bra insats. Loppet i sig passar väl 
med bra läge och voltstart, men 
sedan är det några väldigt bra emot. 
Men min har härdats mot bra hästar. 
Han kommer att gå som tidigare, 
säger Bengt Oltorp.

3 Zaire Wise As, U. Ohlsson 27%
– Har jag inte kört förut men jag har 
ju sett den en hel del och hästen 
har levererat. Hoppas han ska klara 
volt och visst bör vi vara med i striden. 
Han är nog min bästa V75-chans 
på förhand, tror Ulf Ohlsson.    
(Stallet uttalar sig ej för Expressen.)

4 Digital Performer, Ö. Kihlström 3%
– Har visat bra form och känns 
fortsatt fin i jobben.  Tufft lopp här 
men tycker inte han är golvad. Barfota 
fram, svensk sulky och helstängt 
huvudlag, säger Stefan Melander.

5 Electrical Storm, M. Djuse 14%
– Han var fin vid segern och har tagit 
det loppet bra. Electrical Storm vann 
med krafter sparade och jag tror att 
han kommer att vara vassare den här 
gången. Han har skött sig bra  
i voltstart tidigare och jag tror att han 
klarar spåret utan problem. Han 
kommer att gå utrustad som i den 
senaste starten, säger Mattias Djuse.

6 Conrads Wilhelm, K. Lindberg 1%
– Han kändes väldigt formstark och 
bra senast, så jag tänkte låta honom 
öppna lite men då blev det lite för bra. 
Han kommer med bra form men det 
är lite vingelläge. Men löser det sig är 
han kanske en luring. Troligen skor 
på nytt vad gäller balans, säger 
Kristian Lindberg.

7 Viggo Laday, P. Untersteiner 1%
Positiv senast men ändå väl hårt att 
begära seger denna gång.

8 Bo C., C-E. Lindblom 17%
Högkapabel sort och blir livsfarlig om 
det löser sig det minsta.

9 Reverend Wine, C. J. Jepson 8%
– Han klarade inte upplägget senast 
och det loppet glömmer vi. Jag är 
nöjd med dagsformen men det var 
synd att Reverend Wine fick ett 
bakspår eftersom han är kvick ut. 
Nog vanlig vagn, Diederik Meilink.

10 Fonda Boko, T. Jansson 0%
– Han håller fin status, har tävlat bra 
i år utan att få vinna. Han är lite hårt 
inne, eller kanske mycket, men han 
hänger med i alla tempon. Vi hoppas 
på en smygresa, så får vi se hur långt 
det räcker. Eventuellt norskt huvud-
lag för andra gången i livet, säger 
Jonas Eriksson i stallet.

11 Global Unlimited, E. Adielsson 4%
– Var positiv senast, men det är helt 
andra förutsättningar den här gången. 
Jag tycker att formen blir allt bättre, 
men det är vingelläge och skulle han 
nypa en plats är jag jättenöjd. Det blir 
som senast, vanlig vagn och barfota 
fram, säger Svante Båth.

12 Harpos Rockland, K. Oscarsson 0%
Kommer från seger men får svårt att 
göra en repris härifrån.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Margaretassjöhammar, U. Ohlsson 8%
– Hon gick jättebra i försöket och jag 
tycker inte att vi är borta även om det 
är tufft emot. Vi har ett bra läge och 
jag tycker att det är en fin häst. Kan 
vara ett garderingsstreck, Tror Ulf O.

2 Global Anarchy, J. Lövgren 14%
- Jag var mycket nöjd med henne  
i försöket och hon verkar fortsatt fin. 
Global Anarchy gör ett bra lopp igen 
och jag hoppas att hon är med bland 
de tre främsta. Inga ändringar, säger 
Joakim Lövgren. 

3 Mascate Match, P. Korpi 65%
– Det är en fin häst som har gjort 
det mesta rätt i sitt liv. Hon vann på 
fint sätt senast och allt verkar väl 
även efter loppet. Hon har ett bra 
spår och ledningen hade jag inte 
tackat nej till, men vi får se hur det 
löser sig under vägen. Vi möter bra 
hästar men jag tror på min så klart. 
Inga ändringar, säger Pekka Korpi.

4 Global Allegiance, C. J. Jepson 2%
- Hon var fin senast. Magnus (Djuse) 
körde på säkerhet och ville inte 
äventyra en finalplats och hon var 
inte tom i mål. Hon har en seger och 
fem andraplatser men det beror 
absolut inte på att hon är någon 
ickevinnare utan hon har fått snälla 
lopp och spurtat vasst. Inga änd-
ringar, säger Mattias Djuse.

5 Angel From Above, C. Sjöström 1%
- Hon är under kraftig utveckling. Det 
hade varit för långt mellan starterna 
inför loppet senast och jag räknar 
med att hon gått framåt med det 
loppet i kroppen. Mascate Match är 
kulletta så här långt och jag blev 
också imponerad av Global Anarchy  
i kvalet men jag tror att Angel from 
Above är med där framme. Jag 
ändrar bara några små detaljer till 
den här starten, Claes Sjöström.

6 Dior Ima, M. Djuse 1%
– Hon var jättefin i försöket och gick 
starkt in i mål. Jag räknar mina 
hästar som jämngoda för dagen. Dior 
Ima är den snabbare från start och 
jag kommer att ladda från början. Det 
blir troligen en jänkarvagn den här 
gången men i övrigt inga ändringar, 
säger Mattias Djuse. 

7 Alaska Dany, J. Kontio 4%
Stallet uttalar sig inte för Expressen. 
Fastlåst i onsdags, skrällfundering.

8 Digital Pro, T. Jansson 0%
– Är en fin häst men här får vi vara 
glada för att vara med. Skor runt om, 
svensk sulky och öppet huvudlag, 
säger Stefan Melander.

9 Tonique, Å. Lindblom 1%
Spurtade snyggt senast men det blir 
tufft att slå de bästa här.

10 Base Line, B. Goop 1%
– Hon mår bra efter förra loppet, 
känns fin. Jag var helnöjd med kvalet 
då hon överraskade väldigt positivt. 
Jag tror inte att vi kommer att ändra 
något. Jag hoppas på ett fint lopp 
och sedan kanske spurta in till en fin 
slant, vinna blir ju jättetufft, säger 
Tomas B Nilsson.

11 Divane Godiva, Ö. Kihlström 1%
– Hon kändes väldigt fin i uppvärm-
ningen senast och det var inte bara 
barfotakörningen som gjorde att hon 
var förbättrad. Det blir barfota runt 
om igen och jag hoppas på en pris-
placering för Divane Godiva, säger 
Joakim Lövgren. 

12 Global Amazone J. Westholm –%
STARTAR EJ!

RANKNING
   3 Zaire Wise As
 1 Shorthanded Jag
 5 Electrical Storm
 2 Enzo Am
 8 Bo C.
11 Global Unlimited
 9 Reverend Wine
   4 Digital Performer
  6 Conrads Wilhelm
10 Fonda Boko
  7 Viggo Laday
12 Harpos Rockland

RANKNING
   3 Mascate Match
  2 Global Anarchy
  1 Margaretasjöham.
  4 Global Allegiance
  6 Dior Ima
  5 Angel From Above
  7 Alaska Dany
 11 Divane Godiva
  9 Tonique
10 Base Line
  8 Digital Pro

 WTIDSRANKEN: 13,5: 3 Zaire Wise 
As. 14,0: 1 Shorthanded Jag. 14,1:  
6 Conrads Wilhelm: 14,2: 2 Enzo Am. 

 WTIDSRANKEN: 12,1: 3 Mascate 
Match. 12,5: 2 Global Anarchy.            
12,7: 7 Alaska Dany, 4 Global Allegiance.

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˚�ØREBRO
•�TIPS�&�ANALYS�MED�JONAS�NOREEN,�BENGT�ADIELSSON�&�ESKIL�HELLBERG

LILLA SYSTEMET 90 rader/45 kronor
V75-1: 3 Zaire Wise As ............ (1, 5)
V75-2: 2, 3 ................................ (1, 4)
V75-3: 1 Vainqueur R.P. .......... (8, 3)
V75-4: 3, 4, 7 ........................... (6, 1)
V75-5: 3, 6, 8 .........................(12, 4)
V75-6: 3 Aetos Kronos ............ (2, 1)
V75-7: 2, 3, 8, 9, 11 ................ (6, 4)

STORA SYSTEMET 1 800 rader/900 kr.
V75-1: 1, 2, 3, 5, 8 .................(11, 9)
V75-2: 2, 3 ................................ (1, 4)
V75-3: 1 Vainqueur R.P. .......... (8, 3)
V75-4: 3, 4, 7 ........................... (6, 1)
V75-5: Samtliga 12 .................. (8, 6)
V75-6: 3 Aetos Kronos ............ (2, 1)
V75-7: 2, 3, 8, 9, 11 ................ (6, 4)

CHANSSYSTEMET 384 rader/192 kronor
V75-1: 1, 3 ................................ (5, 2)
V75-2: 1, 2, 3, 4 ....................... (6, 5)
V75-3: 1, 2, 3, 8 ....................... (6, 5)
V75-4: 3, 4, 7 ........................... (6, 1)
V75-5: 8 Burning Man ............. (6, 3)
V75-6: 2, 3 ................................ (1, 9)
V75-7: 2, 11 ............................. (9, 8)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 8 Burning Man, 200 
kronor vinnare, Örebro lopp 9, 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.

 HQuarcia vann starten och stod sedan inte att 

hota. Stoet trivs perfekt med Kim Moberg och 
segern blev mycket säker. Odds 4.46.

 HNu till Örebro och en häst som missat i sina 
tre V75-starter. Men som han såg ut senast på 
Åby måste en fullträff i elitserien V75 komma 
inom kort. Jag tror stenhårt på Burning Man 
och att det handlar om tre varv är bara en fördel 
för Petri Puros 5-åring. Jag tror Peter Unter-
steiner kör en vinnare!

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Distansen är bara en fördel för femåringen

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 17 augusti
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05.
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�ØREBRO
Banbredd, 1640: 20,8 m. 2140: 21,4 m.
Upplopp: 175 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Nej.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se

TRAV


