TRAVEXPERTENS PROGRAMTIPS

Resias Championliga

Åke fixar så det blir Mars redan i februari!
Dags för V65-tävlingar här
på Axevalla och loppet som
sticker ut lite är förstås
V65-6, som blir något av en
revanschmatch efter förra
lördagens V75-tävlingar i
Mantorp.
Den gången vann Mimmi Elfstrands guldklimp Rock Me,
medan Democrat slutade
trea och en fastlåst Yesterday Weather femma.

Nu möts de igen under nästan exakt samma förutsättningar. Blir det
Democrat till spets igen och är han
med lopp i kroppen vinstmogen nu
istället?
Detta lopp kryddas dessutom av
andra bra hästar som Kalle Palema, Jacques och Hamras One
More.
Omgången ser inte helt lättlöst ut
på förhand. Extra svårt känns
V65-5, där det vimlar av tänkbara
segerkandidater. Favorit lär väl in-

nerspårets Star Support bli, men
eftersom det finns risk att han måate tävla med skor känns det inte
som någon bra favorit.
I V65-2 tror jag att det handlar om
två stycken ”nästa gång”-hästar.
Såväl Lisieux Brodde som Quantum
Amazing gick nämligen strålande
efter galopp så sent som i tisdags
och någon av dem tar troligen hand
om segern här.
Bästa spiken kommer troligen i
V65-1 där Åke Svanstedt kör Mars.

RANKING
V65-1 Lopp 3
6 Mars
4 Oliver Twist
9 Fraternity Party
5 Premier League
3 Agge the Bomber
8 Ruby Ransom
2 Jodyvin
1 Special Cat
7 Damn Good Jon

Analysen:
6 Mars öppnade med 1.09,5
första 500 meterna och
1.13,1 första varvet senast
och det var I snabbaste laget.
Han höll ändå bra i ett lopp
som La Bellouet vann. Mycket
talar för att han på nytt susar
till spets och med ett lite lugnare tempo så fixar han detta.
4 Oliver Twist är redo för
comeback och har en vettig
uppgift. Notera dock att han
inte vann något lopp i fjol. 9
Fraternity Party vinner inte så
ofta, men löpet väldigt gediget
och skulle det bli rejäl körning
där framme så kan han spurta
bäst av alla. 5 Premier League räknas också.
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Dagens vinnare

Vinner igen? Björn Goop kan mycket väl ta tredja raka
segern på kort tid med Bulldozer.
Foto Kanal 75

Av Olof Darius

Ställning
Segerrikaste körsven
Björn Goop
24
19
Tony Wallin
Magnus Jakobsson 21
23
Stefan Söderkvist
Mikael J Andersson 30

V65-system (lopp 3-8) 1 x 3 x 5 x 1 x 9 x 5 675 rader – kostar 675 kr

Det får bli två spikar denna V65-omgång. Allra mest tror jag
på Mars i V65-1. Det var enb del surr om honom inför senaste starten på Åby, men då blev han för pigg i ledningen
efter att ha fått lite tryck på sig. Med 1.09,5 första 500 meterna och 1.13 första varvet är det inte lätt att stå till mål i
januari. Nu tränar han mycket starkt på sandbanan och
med Åke i sulkyn bör han greja detta. Andra spiken är Bulldozer i V65-4. Han senast visade viket ämne till topphäst
han är. Han kommer att matchas i större lopp framöver…

Dagens rysare

V65-2 Lopp 4

V65-3 Lopp 5

V65-4 Lopp 6

V65-5, DD-1 Lopp 7

V65-6, DD-2 Lopp 8

8 Lisieux Brodde
11 Quantum Amazing
5 Mr Bolt
2 Loves Ove
4 Johan Sisu
3 Hot Princess
1 Nordic Yankee
6 Final Fire S.G.
10 Aline Glass
9 Waikato
12 Laptop Broline
7 Beautiful Flip

10 Orca
6 Nelli Cobell
5 Under the Rainbow
1 Ador le Soleil
7 Speedway Action
4 Empress Tile
2 Crazy Love A.F.
3 Simb Laurel
12 Shakira Thrust
8 Stoms Nettan
11 Belinda Romsås
9 Nybys Princess

13 Bulldozer
10 Magnifique Loss
7 Tofu
4 Claudine
6 Staro Commander
1 Way Fill E.R.
11 Nocturnal
9 One Way Laser
5 Egon L.H.
12 Lass Idol
14 My Evell
2 Alabama Kievitshof
3 Karola Gelj

1 Star Support
9 Fille Jubb
5 Prima Donna
4 Will Olas Arn
11 Chatman
12 All American Class
8 Decadance
3 Milford Sound
2 Untouchable
7 Kiara Queen
10 Julian Port
6 Loc Loc

6 Democrat
9 Rock Me
2 Yesterday Weather
10 Kalle Palema
11 Jacques
12 Hamras One More
8 Super Ferrari
7 Björkås Nisse
3 Speedy Photo
12 Hasses Igorlina
4 Power Victory
5 Jan Palema

Analysen:
8 Lisieux Brodde var riktigt fin
när han vann debuten här på
Axevalla för en månad sedan.
Nu senast svarade han för en
mycket svettig upphämtning
efter galopp på Jägersro och
det finns helt klart massor
med fart i hästen. Felfri har
han en bra möjlighet. 11 Quantum Amazing var på väg
mot spets när hon felade efter knappt 100 meter i tisdags. Sedan gick hon strålande och visade 1.17,7/1800
meter i skymundan. Mycket
farlig här. 5 Mr Bolt fick visserligen ge sig mot en smygkörd häst senast, men var
ändå förbättrad.

Analysen:
10 Orca vann ett V75-lopp i
Halmstad på nyårsafton och
har sedan fortsatt att tävla i
detta sammanhang med två
femteplatser som facit. Hon
har inte alls varit dålig och när
hon nu går ner i klass känns
hon som en motiverad favorit.
6 Nelli Cobell är dock ett farligt motbud. Hon har visat att
hon är en duktig vinterhäst
och att hon gillar att tävla
med skor. Hon tar till skillnad
från favoriten ett öppet spår
och det kan avgöra. 5 Under
the Rainbow vann inget lopp i
fjol, vilket är lite besynnerligt
då hon tävlade riktigt bra i tuff
konkurrens. Spännande här!

Analysen:
13 Bulldozer var inte som allra bäst när han segrade här
på Axevalla näst senast, men
desto bättre när han blåste
till favoriten Ne Me Quitte Pas
via open stretch på Åby gången efter. Är det bara inte så
att underlaget ställer till det
för Bulldozer, bör han ha fin
chans. Det är nämligen en riktigt bra travare. 7 Tofu har
gått som tåget i sina tre januariastarter och kan han bara
tävla barfota fram igen bör
han vara med i striden. 10
Magnifique Loss spurtade
starkt som tvåa bakom just
Bulldozer senast och kan vara
den som är värst emot igen.

Analysen:
1 Star Support får tipset i ett
vidöppet lopp. Senast avslutade han starkt bakom en duktig
häst som Panne de Moteur på
Solvalla och vid vinsten i november avslutade han med
1.12/700 meter i strålande
stil. Det är möjligt att han kan
hålla upp ledningen här och
då ökar chanserna, men å
andra sidan är det ett minus
om han får tävla med skor. 9
Fille Jubb var inget extra som
hårt betrodd på Solvalla senast, men kan betydligt bättre
och kan mycket väl vinna. 5
Prima Donna fortsätter jag att
tjata om. Hon har form att vinna när som helst.

Analysen:
6 Democrat såg ut som en
vinnare när hästarna kom in
på upploppet i V75-1 senast i
Mantorp, men sista biten tröt
orken. Då hade han varit ifrån
lite, med lopp i kroppen är det
goda chanser att han kan hålla hela vägen om han spetsar
även här. 9 Rock Me var hästen som besegrade Democrat
senast i Mantorp och han var
verkligen duktig. Han har ett
liknande utgångsläge nu och
kan givetvis vinna igen. Rysaren är 2 Yesterday Weather
som satt fast med massor av
krafter i behåll i just det
nämnda V75-loppet i Mantorp. Han kan slå till här!

Det känns ganska självklart att dra fram Yesterday Weather i V65-6 under denna rubik. Han var som sagt med i
samma V75-lopp som Rock Me ocvh Democrat senast
och gick i mål med gott om krafter i behåll. Han står perfekt till bakom bilen här och löser det sig desto bättre nu
så blir han mycker segerfarlig till ett förhoppningsvis
ganska hyggligt odds. Och så varnar jag på nytt för Prima
Donna i V65-5. Det bara måste vara hennes tur att få vinna snart och klaffar det så kan det bli denna gång!

Övriga tips
Trioförslaget
Lopp 6
Etta: 11
Tvåa: 2,3,5,9
Trea: 2,3,4,5,6,9,10,12
Rader
28
Kostnad
56 kr
DD-förslaget
Lopp 7-8 Avd 1: 1,4,5,9

V3-förslaget
Lopp 9-11
V3-1
5
V3-2
1,6
V3-3
1,2,3,4,5,6,7,11,12
Rader
18
Kostnad
180 kr
Avd 2: 2,6,9

12 kombinationer

Tips övriga lopp
Lopp 1: 6 Iza Hönez – 2 Giddelina M.J. – 5 Krokan. Outs: 1 Linnea V.O.P.
Lopp 2: 3 Cash Balance – 4 Loke So Lovely – 7 Head First. Outs:
11 Lunatic Face.
Lopp 9: 5 Karl Adam – 11 Arabian Mystery – 7 Leonas Kilroy.
Outs: 2 M.T.Famous One.
Lopp 10: 1 Global Melody – 6 Quantum Alexia – 5 Thunder Queen. Outs: 4 Victoria Dream.
Lopp 11: 2 Teknekt – 7 Fleur Teemer – 1 Prince Consort. Outs: 4
Dreamgirl Zon.

Förhandsintervjuer - se nästa sida
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Krokan är faktiskt inte så tokig och han körs
av en kusk med god känsla. Jag tycker inte att
han ska vara sämre än någon annan i detta
tunna lopp, säger Stefan Pettersson.

Mr Bolt visade lite förbättrade takter senast och skall vara
ännu lite bättre med lopp i kroppen. Han är startsnabb och
står bra till här. Jag tror att han snart får sin första seger,
säger Glenn H Persson.

Mill Nellie har varit bort att tag och börjar dessutom bli gammal nu. Vi har lagt om träningen lite och
kanske kan hon greja en plats, säger Stefan Pettersson.

Final Fire S.G. blev lite sliten i höstas och har haft en paus
inför det här loppet. Han har gått 1.22 full väg i jobb som
fortast och verkade fin på det, men formen är ändå lite
svårbedömd och jag kommer ge honom ett snällt upplägg
här, säger Håkan K Persson.

LOPP

1

Cash Balance har både bra fart och styrka,
men humöret emot sig. Han har spänt sig i
loppen, men det finns mycket i honom och nu
har han blivit behandlad efter senaste starten
i sina framkotor. Främsta målet är att hålla
honom felfri hela vägen här och lyckas jag
med det har han kunnande nog för att vinna, säger Mimmi
Elfstrand.

LOPP

2

Loke So Lovely gick bra i debuten även om hon var lite seg.
Hon hade bara gått ett 1.27-jobb innan den starten och varit försiktigt tagen då hon kan stressa upp sig så fjärdespår
är inte det bästa. Jag tror hon går framåt med loppet i kroppen i vilket fall och kan vara med en bit fram om hon trampar iväg, säger Håkan K Persson.
Listas Freja har jag inte varit nöjd med så här långt, hon
har inte tagit i som hon ska i loppen. Nu ska vi testa med
någon form av stängt huvudlag samt rycktussar och se om
det blir bättring. Hästen har bra kunnande, men måste visa
det i lopp nu också, säger Ulrik Pedersen.
Oliver Twist har haft problem med sin fräschör, men kan nu börja starta igen och då
han är en löpärlig och rutinerad häst, så tror
jag på en fin prestation direkt. Han är hyggligt
startsnabb och kusken lär ladda från start,
speciellt då de värsta hoten finns utvändigt.
Vår häst är ett tidigt bud, säger Pekka Lähdekorpi.

LOPP

3

Premier League blev det lite för tufft för senast i Gulddivisionen där han fick dödens och att han tröttnade var ingenting att säga något om. Nu är motståndet lite enklare denna gång och normalt sett duger han ju bra i snabbloppsklassen, säger Tom Berg.
Mars öppnade riktigt snabbt senast, men fick tryck och det
gick alldeles för fort till en början. Efter det har han tränat
på riktigt bra i sanden och jag kan inte annat än att vara positiv här. Han är mycket snabb ut och jag tror han tar spets
för att sedan ha bra chans. Det kan vara ett litet minus
med skor, men det har han å andra sidan tävlat bra med i
sin gamla regi, säger Glenn H Persson.
Fraternity Party var lite sämre i höstas och började tunna
ur. Vi misstänkte att han drogs med magsår och efter medicinering så har han kommit tillbaka starkt. Hästen spurtade riktigt bra på Solvalla och höll tills kort före mål senast
på Bjerke efter en mycket tuff öppning. Visst hade det varit
bättre om han haft framspår här, men loppet verkar innehålla många trötta hästar och löser det sig lite är han med
i segerstriden, säger Erik Berglöf.

LOPP
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Nordic Yankee är skaplig i grunden, men har
problem med aktionen. Vi skall göra lite ändringar här för att se om det blir bättre. Normalt
får han ett snällt lopp vid sargen här och därmed skall han ha lite platschans, säger Mikael Selin.

Lisieux Booze var bra vid debutvinsten, men bara ”sådär”
gången efter. Nu var det mycket bättre tryck i honom i tisdags och han travade faktiskt under 1.16/1600 meter efter startgalopp. Tyvärr klev han sedan upp i vagn på upploppet och hoppade igen. Han var inte helt tom i det skedet.
Spår 8 är ju inte bra, men är han på rätt humör kan han
öppna snabbt och Björn har ju lyckats fint med honom tidigare, säger Pekka Lähdekorpi.
Aline Glass galopperade kort efter start senast. Kusken
laddade lite för med henne och tog på sig det hela. Bakspår kan faktiskt vara bra för hästen, som mycket väl kan
knipa en plats om det bara blir tempo på loppet, säger Stefan Pettersson.

LOPP

5

Crazy Love A.F. har inte visat något extra på
sistone och det här loppet verkar dessutom
innehålla några bra hästar. Jag kör snällt här
och hoppas på bra pengar, säger Erik Berglöf.

Simb Laurel var oplacerad senast, men gick
ett bra lopp i skymundan och hade lite krafter
kvar i mål. Hon är inte så rask från start, men får hon ett
vettigt lopp här så tror jag att hon kan vara med långt fram
och slåss om tätplatserna, säger Håkan K Persson.
Empress Tile var bra i första starten för oss, men inte kurant gången efter. Nu är allt okay i jobben, men det är inte
mer är platschans, säger Glenn H Persson.
Under The Rainbow var inte hundraprocentig i aktionen senast och har fått en paus inför det här loppet. Hon behöver
mer fäste bak och nu blir det till att köra med skor på det
området vilket inte är någon stor sak. Hon har känts fin i
ett banjobb så jag hoppas på en bra insats här, säger Ulf
Stenströmer.
Nelli Cobell har gått bra under vintern och har som synes
inga problem med att tävla med skor. Hon ser fortsatt fin ut
i jobben och står på tur för en seger nu. Hon är ganska
kvick från start och har ett hyggligt utgångsläge, säger
Glenn H Persson.
Orca gick helt okej senast och håller hygglig form utan att
vara på topp. Dessutom hade det varit bättre med ett framspår då hon inte riktigt är typen som springer runt hela fält.
Vi får hoppas det stämmer lite, då är hon nog med en bit
fram i alla fall, säger Veijo Heiskanen.
Staro Commander har varit ute i några montélopp på slutet, men inte haft det rätta flytet.
Han tränar annars på bra i sanden och skall
vara uppåt för dagen. Jag tror att han gör ett
bra lopp, men det blir ändå svårt att vinna.
Bulldozer imponerade rejält senast, säger
Glenn H Persson.

LOPP

6

Magnifique Loss satt sist i fältet senast, men avslutade
jättebra till andraplatsen. Om det var en av hans bättre insatser? Jo, det får jag lov att hålla med om. Nu är det ett
par bra hästar med här, men hästen kan avsluta bra och
jag hoppas det löser sig under vägen, säger Bo Falsig.
Nocturnal fick tyvärr bakspår på tillägg och det reducerar
chanserna en del. Senast fick han tryck i ledningen på Solvalla, men höll fullt godkänt som femma. Då startade han
dessutom väldigt tätt, så han har nog mått bra av ett par
veckors tävlingsuppehåll. Han får smyga med och kan väl
vara en av de som räknas, men man ska komma igång att
han har tjänat snabba pengar, säger Mikael Selin.
Bulldozer var mycket bättre nu senast på Åby än vid segern
på Axevalla gången före. Han vann med krafter kvar mot
bra motstånd och här känns det aningen enklare emot.
Detta är en häst som vi matchar mot årgångsloppen och är
han som senast på Åby, så tror jag att han bara vinner.
Men det räcker nog inte att vara som vid Axevallasegern.
Hoppas att det inte är så att Axevallas bana spelar honom
ett spratt, säger Pekka Lähdekorpi.
Star Support är inte alls så tokig och var senast duktig som tvåa bakom Panne de Moteur på Solvalla. Jag är nöjd med spåret och
vet att jag han en häst som kan öppna vettigt. Kusken får ladda för att försöka hålla
ledningen. Jag tror att han kan räcka en bit,
men det är ett minus om han måste tävla med skor, säger
Mikael Selin.

LOPP

7

Kiara Queen får ofta dåliga startspår och det är synd då
hon är långsam ut. Risken är stor att hon hamnat illa till
här. Å andra sidan går hon alltid bra till slut. Är hon fyrafemma igen, så är det bra, säger Stefan Pettersson.
Fille Jubb har ett helt okay spår här. Senast var han
kanske inte som bäst och blev trött till slut, men samtidigt
hade han inte startat på ett tag och bör därför vara 30-40
meter bättre här. Det vore djärvt att ta bort honom från
V65-lapparna, säger Pekka Lähdekorpi.

med honom, men nu är det bakspår och det är ett klart minus. Vi får nog i första hand sikta på en plats, säger Glenn
H Persson.
Jacques har gjort bra insatser på sistone och känns fin nu.
Han fungerade bra på skor senast och stämmer det lite på
vägen här kan han säkert dyka upp bland de tre främsta,
säger Tom Berg.
Hamras One More har ett hyggligt spår här med tanke på
att jag vill att han skall gå bakifrån för att inte blir för laddad. Ändå är det förstås inget vinstläge med spår 12. Han
behöver tempo på loppet och dessutom draghjälp på slutvarvet. Klaffar det så kan han dyka upp bland de tre
främsta, säger Mikael Selin.
Karl Adam har lagt på sig 50 kilo muskler i
vinter och jag är väldigt nöjd med hästen för
dagen. I tisdags slog han i vagn i första kurvan och galopperade, men Magnus Jakobsson som körde tyckte att han kändes grym i
övrigt. Femtespår är inte det bästa då han
bli lite laddad, men går han iväg så tror jag att
han bara vinner, säger Ulf Stenströmer.

LOPP

9

Leonas Kilroy var bra vid segern näst senast, men senast
gav han sig helt i ledningen. Det visade sig att han var röd i
halsen och han är medicinerad. Han visade ju senast att
han kan öppna bra från springspår och bör kunna sluta
bland de tre främsta här, säger Mikael Selin.
Arabian Mystery vann på bra vis senast även om han blev
lite bekväm i sin ensamhet den sista biten. Hästen är bra
för sin klass, har god form och ska vara en av de som gör
upp om segern, säger Tom Berg.
Frasse Linna fick lite trafikproblem i ett lärlingslopp senast, men gick okay. Hon har dock inte imponerat i vinter
och har dessutom ingen optimal uppgift här. Nöjd om hon
är bland de fyra främsta, säger Pekka Lähdekorpi.

LOPP
All American Class orkade inte efter en resa utvändigt
utan rygg senast. Hon känns inte så het för dagen och har
dessutom sämsta utgångsläget. Vi får vara nöjda med en
plats, säger Glenn H Persson.
Democrat ledde senast i V75 och allt såg
bra ut in på upploppet, men den sista biten
tröt orken och det kan ha att göra med att
han nyligen hade varit struken för en halsinfektion. Dock travade han bättre än på länge
och det var positivt. Hästen går mot en fin säsong och lär laddas mot spets här. Han möter ju Rock Me,
som han fick stryk av senast, men visst kan Democrat få
revansch här. Han skall streckas, säger Pekka Lähdekorpi.

LOPP

8

Rock Me fick gå i tredjespår utan rygg de sista 600 meterna senast och avgjorde på ett rejält vis. Han var så pigg efteråt att Erik Adielsson inte vågade åka till vinnarcirkeln
med honom så helt klart är hästen i form. Den här uppgiften ser passande ut och han är lättare att få iväg felfri från
ett sådant här läge än från framspår, säger Mimmi Elfstrand.
Kalle Palema var riktigt bra senast vid segern, men fick å
andra sidan bestämma i ledningen. Åke var riktigt nöjd

10

Global Melody gjorde en start på Åby strax
före jul, men var inte som bäst då och har åtgärdats. Efter det är hon mycket jobbad och
hon ser fin ut för dagen. Hon kan öppna
snabbt och det är nog en bra insats att vänta här, säger Glenn H Persson.

Missile Nugget har vi varit besvikna på den sista tiden,
men nu har hon blivit behandlad efter senaste starten. Hon
får smyga med invändigt här så får vi se vad hon kan få
med, säger Mimmi Elfstrand.

LOPP

11

Teknekt har blivit åtgärdad under uppehållet. Han gick ett banjobb för tre veckor
sen och var lite seg då, men har piggnat till
efter det i träningen här hemma. Jag hoppas
att han trampar iväg från andraspår och tror
på en bra insats, säger Ulf Stenströmer.

Dreamgirl Zon har varit lite trög, men blir allt bättre och
spurtade bra senast. Han är på väg åt rätt håll och gör säkert en hygglig insats igen, säger Håkan K Persson.
Bacchus Boy var väldigt bra som trea när jag körde honom.
Senast blev han dragen sist, men spurtade bra. Att runda
hela fältet kan bli tufft, men jag blir inte överraskad om han
dyker upp bland de tre-fyra främsta, säger Erik Berglöf.
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