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EN STENKLAR 
I STORLOPPET 

Han står på tur för seger
HHHDenHavH

springspårenH
somHträffarH
bästHfrånHstartH
tarHnogH
ledningenH
tidigt.HOchH
kanHhållaH
vägen.HMenH
4 Mr Clayton 
J.F. harHradatH
uppHstarkaH
insatserHiHV75-loppHochHbordeHfåHenH
välförtjäntHsegerHsnart.HTippas.H
3 Zorro SwingHgynnasHomHdetHblirH
liteHkörningHfrånHstartHdåHhanHharH
sinHbästaHbitHtillHslutHiHloppen.

En tipsetta på visad form
HHH3 Elsa 

MearasHochH
4 Qiao Q.L.H
görHuppHomH
spets.HOmH
6 Walkie 
TalkieHfårHenH
braHstartHfinnsH
detHvissH
spetschans,H
menHhonHharH
visatHsigHkunnaH
spurtaHvasstH
bakifrån.HHonH
fårHtipsetHpåH
visadHform.HHårtHtempoHgynnarH9 Au 
Pair GirlHoch 13 O.M.Dont Cry.

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

Bengt�Adielsson: En skräddarsydd 
uppgift – Tarzans stjärna leder runt om  
Två nollor i raden.

Bara oddshöjande.
Milligan’s School är klar.

200 meter från målHblevHdetHfelHförHMilligan’s 
SchoolH(V75-6)HiHettHförsökHiHElitloppet.HOchHhanH
gickHinteHtillHfinal.

IHOlympiatravetHgalopperadeHhanHdirekt.H
DetHgörHattHTarzansHstjärnaHkommerHmedHtvåH

heltHmissvisandeHnollorHiHdeHsenasteHstarterna.
JagHbugarHochHtackar.H

MmM För Jämtlands Stora Pris? Skräddarsytt för 
Milligan’s School. Som skickas till ledningen av 
stekhete Calle Jepson. Och så var loppet över.
Double ExposureHärHstorfavoritenHochHDaniel 

RedénHharHsäkertHsinHsegermaskinHtillbakaHiHform.
MenHDanielHärHettHsuperproffs.HOchHomHhanH

hadeHhaftHfullHtroHpåHDoubleHExposure?
MmM Då hade hon väl gått till Oslo. 
MmM Och slagits om 1 500 000 norska. I stället för 

700 000 svenska i Östersund.
NuHlåterHDanielHiHställetHPerfect SpiritHtaHstridenH

iHOsloHGrandHPrix.
- - -

AttHATGHlängeHsatsatHpåHkvar-
talsekonomiHiHställetHförHlångsik-
tighetHbörjarHsynasHiHvikandeH
omsättningssiffror.

OchHnuHmåsteHvälHSTHseHtillHattH
städaHundanHdeHvärstaHdumhe-
terna.HSomHdenHsenaHlördagstidenH
ochHXpresstravetHpåHonsdagarna.

MmM Dags att börja agera Marjaana 
Alaviuhkola …

- - -
Milligan’sHSchoolHhoppadeHuppHurH

startlistanHiHsöndagsHkväll.HSakHsammaH
medHMr Clayton J.F.H(V75-1).

JagHharHinteHglömtHhansHrykandeH
avslutningHpåHÅbyHförHenHdrygHmånadH
sedan.HOchHkanHinteHförståHhurHhanHskaH
kunnaHförloraHdetHhärHtunnaHBronsloppet.

Jaques NoirHstorfavoritHpåHstrecken.H
OchHvisstHkanHhanHvinnaHnärHhanHnästanH
säkertHspetsarHfrånHdetHinreHspringspåret.

MmM Men Jaques måste vara en av 
spelarnas dyraste vänner. 

MmM Han kommer med nio raka förluster 
– hårt betrodd varje gång. I de fem 
senaste starterna till eventuella oddsen 
36, 50, 38, 14 och 39 för 10.

- - -
Jan-Olov PerssonHärHsomHvanligtHvälHrepresen-

teradHiHkallblodsloppet.H
FavoritenHBellfaksH(V75-4)HgalopperadeHomoti-

veratHiHledningenHsenastHmenHvannHändå.
–HHanHtrampadeHiHenHgropHiHbanan,HsägerHPersson.
Ta den om Rödluvan också när du är igång med 
sagoberättandet ...
–HNja.HDetHärHklartHattHBellfaksHärHopålitlig.HHanH

kanHfåHspasmerHnärHhanHgårHiHhagen.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Om han sköter sig?
–HHanHkanH1.22,5HpåHdenHhärHdistansenHochHharH

braHchans.HHHHHH
Om han gör bort sig?
–HB.W.StureHvannHdetHhärHloppetHiHfjol.HHanH

tränarHmycketHfintHinförHsinHårsdebut.
- - -

IHlördagsHvisadeHgalopptränarenHKevin Prender-
gastHattHålderHbaraHärHenHsiffra.HNärHhanHsadladeHutH
MadhmoonHtillHenHandraplatsHiHDerbytHpåHEpsom.

86-åringenHsomHfickHsinHtränarlicensHredanH1963H
siktarHnuHpåHrevanschHiHdetHirländskaHDerbyt.

- - -
SilverdivisionenHärHenHtightH

historia.HMenHjagHstängerHpåHtvåH
kortHurH”ungdomslandslaget”.H
NärHRikard N Skoglund (Week-
end Fun)HochHEmilia Leo (Sign 
Me Up Too)HbäggeHhaftHturHiHspår-
lottningen.

- - -
wHVarHdetHsmällerH1?
EnHspårtrappaHförHstonHmedHlärlingarH

iHvagnarnaH(V75-2).HDetHärHsomHgjortHförH
enHöverraskning.

JagHstreckarHenHflock.HOchHgladastHblirH
jagHomHiHtvåHårHsegerlösaHSahara SunH
kommerHflygandeHlångtHuteHiHbanan.

- - -
GaloppenHkanHvaraHpåHvägHutHurH

anonymitetensHförödandeHskugga.
www.galopptips.seH(gratis)HärHenH

ambitiösHsatsning.HMedHvälHgenomarbe-
tadeHtipsHochHintressantaHartiklar.

- - -
wHVarHdetHsmällerH2?
IngaHriktigaHessHiHlångloppHiHnästH

lägstaHklassenH(V75-5).H
JagHmålarHpåHrejält.HOchHkännerHliteH

extraHförHWrongdoerHochHkusktalangenH
Anders Eriksson.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Bella on Tour, F. Jonsson 1%
– Det är bra form på henne och läget 
är bra, vi ska eventuellt byta huvud-
lag för att få henne lite vassa från 
början. Inga ändringar i övrigt och vi 
hoppas på en bra slant i första hand, 
säger Amanda Löfqvist.

2 Tempura, A. Eriksson 1%
– Spåret är inget problem, men han 
är ingen snabb ut. Formen är på väg 
uppåt och jag hoppas att han kan 
överraska på lördag. Vi ändrar inget, 
säger Peter Eriksson.

3 Zorro Swing, J. Eriksson 16%
– Han fick ett bra lopp näst senast 
och gjorde det bra och vann på en fin 
tid. Han tog det loppet på rätt sätt 
och senast vann han lätt och formen 
är fortsatt fin. Han är ingenting för 
spetsstriden och det blir en lugn 
start. Inga ändringar, säger Jens.

4 Mr Clayton J.F., Ö. Kihlström 20%
– Han fick en veckas återhämtning 
efter finalloppet senast och det blir 
några intervaller i veckan. Mr 
Clayton J.F. verkar fortsatt fin och 
jag har en bra häst som borde duga 
i den här klassen också. Jag ser 
inte fjärdespåret som något stort 
problem. Han gick ju nyligen iväg 
från ett femte i volt. Troligen 
bakskor nu, i övrigt inga ändringar, 
säger Stefan Arvidsson.

5 Thelma de Glatigne, E. Leo 2%
– Det blev galopp senast men det lop-
pet tar jag inte så hårt på. Hon känns 
bra och jag tror att hon tar sig iväg 
bra från femtespåret. Hon går utrus-
tad som vanligt bortsett från att det 
blir vanlig vagn i voltstart, säger 
Anna-Karin Rundqvist.

6 Jacques Noir, E. Adielsson 32%
– Jacques Noir var godkänd senast 
och kommer nog bättre till sin rätt 
över den här distansen. Formen ska 
vara intakt och prickar kusken från 
start kan det gå bra, säger Clas-
Göran Björkroth i stallet.

7 Leader Brodde, M. Djuse 17%
– Han var bra i skymundan i sin 
comeback och jag räknar med att det 
loppet satt fram honom rejält. Leader 
Brodde är rätt rapp och jag räknar 
med att han kan öppna hyggligt. Han 
har skött sig bra i V75 och jag tror att 
han duger bra i den här klassen 
också. Den här gången blir det 
barfota runt om igen, säger Mattias.

8 Kövras So Far, R. Bergh 8%
Läs vad Robert Bergh tror om chan-
serna på annan sida.

9 Heading Reference, H. Skoglund 1%
– Heading Reference tappade 
aktionen senast och vi tror det 
berodde på att han blev hovöm. Han 
får därför gå med skor nu och det är 
inget plus. Med tanke på det och 
läget så ligger jag lågt, säger Håkan.

10 Jack Zon, P. Linderoth 1%
– Han är hårt inne och tyvärr fick vi 
också ett bakspår så han kan inte 
utnyttja sin startsnabbhet. Jag är 
nöjd omn Jack Zon kan ta en slant, 
säger Per Linderoth.

11 Mellby Fantom, R. Liljendahl –%
STRUKEN!

12 Digital Performer, R N Skoglund 1%
– Han är väldigt bra i ordning. Satt 
fast senast och känns klart på gång. 
Från från det här läget blir det ändå 
svårt att vinna loppet. Han tävlar 
barfota fram, med helstängt huvudlag 
och troligen svensk sulky, säger 
Stefan Melander.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Global Well Off, V. Lyck 7%
– Vi hade räknat med ett bra spår då 
vi anmälde hit, men det är en spår-
trappa och hon står ju hårt inne på 
pengarna. Jag har ingen känsla för 
att hon kan hålla upp ledningen. Hon 
får smyga med och en tredje- eller 
fjärdeplats är nog optimalt. Vi kom-
mer troligen att testa henne med en 
jänkarvagn för första gången, säger 
Daniel Wäjersten.

2 Likeonway, H. Hiltunen 3%
– Likeonway har jättebra form och 
från det här läget kommer jag att 
testa för ledningen. Hon kommer att 
gå i den vagn hon hade vid segern 
och jag tror på chans, säger Heidi.

3 Elsa Mearas, W. Kylin-Blom 8%
– Hon har fin form. Elas Mearas är 
startsnabb och jag ser henne gärna 
i ledningen nu. Det blir barfota runt 
om, säger Per Linderoth.

4 Qiao Q.L., M A Djuse 12%
– Blev störd senast och hade blivit 
trea, fyra annars och Qiao Q.L. har 
form. Om hon kommer rätt i steget 
kan hon öppna snabbt men det hade 
varit bättre med ett spår längre ut, 
säger Kevin Svedlund i stallet.

5 Bonete, T. Skutnabb 0%
Startar nog mest för att det är 
hemmaplan. Kan hon plocka en 
mindre slant är det en framgång.

6 Walkie Talkie, M E Djuse 23%
– Hon har gjort två riktigt bra lopp 
på sistone. Walkie Talkie är stark 
och rejäl och tål att göra en del jobb 
så hon borde ha en bra chans. Men 
hon är ingen raket från start och 
det kan bli en jobbig löpning, säger 
Per Linderoth.

7 Vera Spiro, J. Dahlman 1%
– Satt fast senast och formen är 
i stigande. Hon kan göra en del jobb 
och jag tror på en bra insats. Ingen 
ändring, säger Anna-Karin Rundqvist.

8 Chacha Sisu, E. Leo 4%
– Hon är bra, men spåret kan ju ställa 
till det för oss, menar Emilia.

9 Au Pair Girl, O. Florhed 19%
Läs vad Robert Bergh tror om chan-
serna på annan sida.

10 Sahara Sun, J A Björk 2%
Bra spurt i liknande lopp senast efter 
vila. Kan vara en platsskräll.

11 Poem in Motion, A. Eriksson 8%
– Hon fick bestämma i ledningen 
senast. Hon känns riktigt uppåt för 
dagen men är som bäst då hon inte 
behöver göra så mycket själv under 
vägen. Skulle det lösa sig härifrån då 
slår hon många till slut. Det blir skor 
runt om denna gång, inga andra 
ändringar, säger Svante Båth.

12 Hunkydory Degato, R. Dahlén 1%
Jobbigt utgångsläge men kan vara en 
platsskräll om det klaffar.

13 O.M.Dont Cry, K. Svedlund 11%
– Hon hade en väldigt vass avslut-
ning senast när hon vann. O.M.Dont 
Cry har bra hårdhet och skulle hon få 
hjälp med hårt tempo har hon chans, 
säger Kevin Svedlund.

14 Kiss Me Kate T.J., M. Lilius 0%
Hyfsad form men iskallt läge. Nej.

15 Virunga, K. Moberg 1%
– Känns kanonfin för dagen men har 
suttit fast i de två senaste starterna 
med mycket sparat. Jag blir inte 
förvånad om hon gör ett riktigt bra 
lopp här och det är bara att hoppas 
att hon kommer in i loppet på något 
sätt. Barfota fram, säger Svante Båth.

RANKNING
  4 Mr Clayton J.F.
  7 Leader Brodde
  6 Jacques Noir
  3 Zorro Swing
  5 Thelma de Glatigne
  8 Kövras So Far
  9 Heading Reference
  2 Tempura
12 Digital Performer
10 Jack Zon
  1 Bella on Tour

RANKNING
  6 Walkie Talkie
  9 Au Pair Girl
13 O.M.Dont Cry
  4 Qiao Q.L.
  3 Elsa Mearas
  1 Global Well Off
  8 Chacha Sisu
12 Hunkykdory Degato
11 Poem in Motion
  7 Vera Spiro
10 Sahara Sun
15 Virunga
  2 Likeonway
  5 Bonete
14 Kiss Me Kate T.J.

 WTIDSRANKEN: 12,9: 9 Heading 
Reference. 13,0: 6 Jacques Noir. 13,5: 
4 Mr Clayton JF. 13,6: 3 Zorro Swing.

 WTIDSRANKEN: 13,8: 6 Walkie 
Talkie. 13,9: 9 Au Pair Girl, 10 Sahara 
Sun. 14,0: 3 Elsa Mearas.
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LILLA SYSTEMET 180 rader/90 kr
V75-1: 4, 6, 7 ........................... (3, 5)
V75-2: 6, 9, 13 ......................... (4, 3)
V75-3: 7 Global Winner ........... (9, 4)
V75-4: 11 Bellfaks .................(6, 15)
V75-5: 1, 5, 6, 9 .....................(10, 7)
V75-6: 2 Milligan’s School....... (4, 5)
V75-7: 1, 2, 5, 7, 11 ................. (9, 6)

STORA SYSTEMET 1 680 rader/840 kr
V75-1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ........(2, 12)
V75-2: 4, 6, 9, 13 ..................... (3, 1)
V75-3: 4, 7, 9 ............................ (2, 3)
V75-4: 11 Bellfaks .................(6, 15)
V75-5: 1, 5, 6, 9 .....................(10, 7)
V75-6: 2 Milligan’s School....... (4, 5)
V75-7: 1, 2, 5, 7, 11 ................. (9, 6)

CHANSSYSTEMET 672 rader/336 kr
V75-1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ........(2, 12)
V75-2: 6 Walkie Talkie ........... (9, 13)
V75-3: 7 Global Winner ........... (9, 4)
V75-4: 1, 6, 11, 15 ................(13, 7)
V75-5: 6, 9 ................................ (1, 5)
V75-6: 2, 4 ..............................(5, 10)
V75-7: 1, 2, 5, 7, 9, 11 ............. (6, 4)

VECKANS�SPEL�MED�SØREN�ENGLUND

 WVECKANS�SPEL: 6 Jaques Noir,  
200 kronor vinnare, Östersund lopp 5 (V75-1).

 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.

 HThrust Control fortsätter att övertyga. Lördags-

vinsten togs i säker stil, odds 1,80 var väntat lågt.
 HJaques Noir är nära segern och formen är 

fortsatt under kontroll. Från inre springspåret är 
Erik Adielsson – säker som få i volt – min favorit 
till spets. I den positionen har hästen fem segrar 
av åtta. Senast Jaques startade med springspår 
tog han spets och vann i V75 på Mantorp 3 juni 
2017. Länge sedan men som sagt han växer 
i spets och läget talar till hans förmån.

� Sören��
� Englund
 Spel- och travexpert

Jacques har bra statistik från ledningen

BERÆKNAT�SPELSTOPP
Lördag 8 juni
V4: 14.45. V75: 16.20. V5: 17.05
Dagens Dubbel: 18.20.
Resultattelefon: 0771-10 20 56.
BANFAKTA�ØSTERSUND
Banbredd, 1640: 20,2 m. 2140: 21,2 m.
Upplopp: 218 m.
Open stretch: Nej.
Vinklad vinge: Nej.

Bengt��
Adielsson
bengt.adielsson 
@expressen.se

TRAV


