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Fredagen den 1 januari 2010

Visbytravet

Bästa Gotlandslöpningen någonsin
TRAV: Senast det var dags för trav-

inför

• Simon
Röcklinger
Tel. 20 24 24
simon.rocklinger@
gotlandstidningar.se

• Fredag 1 augusti

• Tipset: 7-9-11-13
• Kommentar lopp 1:
Vi snackar inte om några hjältar som max har tjänat
5000 kronor. Loppet känns oerhört oförutsägbart så
jag tar rygg på några säkra kort. 7 Ametist Cape
genomförde kvalet på ett bra sätt. Första starten i
karriären men får trots det tipset. 9 Livi Bisa blir
intressant med Uhrberg i vagnen men är trots allt
mycket svårbedömd. 11 Dee Dee Sign har startat två gånger på Visbytravet utan att imponera. Lite
bättre den här gången?

fest i Visby regnade det i stort sätt
hela kvällen och storfavoriten i Gotlandslöpningen, Hot Shot Knick,
var slagen tidigt.
I år är det upplagt för den förmodligen bästa travkväll som genom-

Vinnartipset

5 Lion Crown har gjort Ranking V65-1:
det riktigt bra den senaste 5 Lion Crown
tiden. Segrar från bakspår 6 Just Face It
1 Firmin De Socoa
över kort distans är aldrig 2 Bidde Best
bluffsegrar. Läget är helt 11 Big Star
okej den här gången och 3 Nimbus Newmen
4 Persos Shogie
Lion Crown har bäst
7 Ymers Amber
form i fältet. Det lär bli 9 Simb Movie
åka av från start och jag 8 Prince Groenhof
tror att Takter fixar det.

Motbuden

10 Hugo Sting
12 Marlow Ås

6 Just Face It noterade en bra tid senast
men var långt efter segraren i mål. Motståndet passar och Just Face It kommer att ge
Lion Crown en match. 1 Firmin De Socoa
brukar allt som oftast vara bland de tre
främsta. Innerspåret på Visbytravet är inte
alls roligt från start. Kommer Olsson iväg
bra är Firmin De Socoa en rysare.
2 Bidde Best ställde till med en rejäl skräll
senast det var V65 på Gotland. Mycket
startsnabb och distansen är ett plus. Står
hårt inne i loppet men är farlig att nonchalera.

Spetsstriden

2 Bidde Best är blixtrande snabb den första
biten. Vill Wiman köra i ledningen?

förts på Visbytravet. Bra kvalité på
de allra flesta loppen och knappast
någon kan väl klaga på startfältet i
Gotlandslöpningen.
Giant Superman, Colombian
Necktie, Solero Briljant, jag kan
nämna nästan samtliga.

Vinnartipset

Dessa härliga stolopp!
Ranking V65-2:
Alltid lika svårlösta. Det 2 Simb Loretta
finns egentligen ingen het 1 Miss Delayed
segerkandidat på förhand 11 Ulana Cape
15 Klotter
men några ekipage höjer 14 Ace Of Heart
12 Emma Flower
sig över mängden.
2 Simb Loretta har gjort 7 Romantic pine
4 Fit
det klart godkänt i sina
5 Zeroletta
två senaste starter. Läget 10 Stacy
8 Sweet Cinderella
är perfekt och det blir
garanterat en bra position 9 Lava
13 Cassoulet
här. Tipsetta.
3 Crown Royal

Motbuden

6 Sweet Accountant

1 Miss Delayed har
knappast någon rolig rad. Förutsättningarna
är dock bättre den här gången med tanke
på motståndet. Kan utmana med ett vettigt
lopp. 11 Ulana Cape var riktigt trevlig som
tvåa senast efter ett tufft lopp. Motbud. 14
Ace Of Heart var positiv senast i Kalmar.
Kan vara en luring med rätt lopp.

Spetsstriden

3 Crown Royal laddas ordentligt från start
och missar förmodligen inte ledningen.
Släpper Anders? Tveksamt!

Det bästa av allt är att Giant Superman har fått bakspår och vi kan
förhoppningsvis få se en fartfest
utan dess like.
Det är då ”gåshuden” kommer
fram och man kan konstatera att det
faktiskt blev en riktig travfest!

Vinnartipset

1 Pine Brook har varit
Ranking V65-3:
1 Pine Brook
fullständigt överlägsen
Västerbo Lescure
i sina senaste starter på 12
6 Super Arne
Visbytravet. Motståndet 2 Carpe Diem T.J
3 Will Win E
har i och för sig varit
billigt men det känns som 10 Daniel Crown
5 Mint Condition
att Pine Brook är tillbaka 7 Super Nice Lady
på allvar. Kan öppna en 4 Red Smile
del och det blir säkerli- 11 Marsk Burge
9 Girlpower
gen full laddning. Bra
8 Black Aramis
vinstchans.

Motbuden

12 Västerbo Lescure var riktigt bra på
Mantorp senast. Spår 12 på Skrubbs är helt
iskallt. Måste vara fruktansvärt bra för att
vinna! 6 Super Arne blir stadigt bättre. Gör
förmodligen inte bort sig i det här sällskapet och utmanar om segern. 2 Carpe Diem
T.J vann senast men känns något starkare
över kort distans.

Spetsstriden

Det kan bli en riktigt jämn spetsstrid här.
1 Pine Brook, 3 Will Win E och 5 Mint
Condition kan alla öppna riktigt bra.

• Tipset: 1-2-6-4
• Kommentar lopp 2:
1 Pallina har inte gjort några fel i sina två senaste
starter. Förmodligen inte bottnad på 18-tider och
det skall räcka långt. 2 Xenadine har tvåa raka segrar och spurtade riktigt trevligt senast. Bra läge för
en smygare igen! 6 Golden Rauk har det snackats
mycket om. Takter i vagnen känns väl som en grym
förstärkning. Se upp!
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KUSK. Roger Malmqvist med Simon Boko.

Dags för den såkallade
travfesten 2008. Gotland
gästas av flera stora namn
inom travet men även på
hemmaplan finns det hopp
om segrar. Roger Malmqvist
är regerande champion på
Skrubbs och leder kuskligan
även i år.
– Det klart att det känns bra

inför fredag. Säsongen har
varit godkänd och det har
flutit skapligt, jag har ju trots
allt vunnit flest lopp, säger
Roger.
På fredag kör han fyra hästar
och kommenterar chanserna
enligt nedan.
Lopp 2: 5 Livi Davids är
rätt så hygglig ut. Jag tycker

att han är en utav 4-5 som
kan vinna loppet. Vi skall
i alla fall göra ett allvarligt
försök att vinna loppet.
V65-1: 9 Simb Movie är en
sån häst som antingen skall
gå i ledningen eller få en
smygare. Har kapacitet som
räcker för seger.
V65-2: 7 Romantic Pine vet

jag ingenting om.
V65-4: 2 Admiral Sea var
struken senast på grund av
lite dåliga blodvärden. Nu
är han frisk enligt Södervall.
Jag har höga tankar om
hästen och det känns som en
klassklättrare. Det är en riktigt
bra vinstchans och min bästa
för dagen, säger Roger.
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• Avd 1: 1,2,3,4,6,11
• Avd 2: 1,2,4,5,7,11,12,14,15
• Avd 3: 1,6,12
• Avd 4: 2 Admiral Sea
• Avd 5: 14 Min Narkissos
• Avd 6: 2,5,6,7,10

• DD-1: 14 Min Narkissos
• DD-2: 2,5,6,7,10

• Avd 1: 2,5,6,7,10
• Avd 2: 2 Orestes
• Avd 3: 9,12

• 5 kombinationer, insats 50 kr.

• 12 kombinationer.

• 810 rader.

S

IMONS
TÅLAR

• I kassan: 600 kr.

Det blev vinst senast och
det var riktigt gött att vända
den negativa trenden för en
stund. Är riktigt laddad för ett
nytt lir och den här gången
tar jag rygg på fjolårets
champion, Roger Malmqvist.
I V65-4 sitter han som vanligt upp bakom Södervalls
Admiral Sea. Hästen har
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övertygat i varje start och
stod för en enormt bra spurt
senast som tvåa. Läget är
perfekt och oddset kommer
att bli ”mumma” då Lähdekorpi har med en favorit. Jag
älskar pansarvagnar och
Admiral Sea skjuter skarpt!
Liret: Lopp 6, 94 kronor vinnare nummer 2 Admiral Sea.

Vinnartipset

Vinnartipset

De säger att det gäller
Ranking V65-4:
2 Admiral Sea
att våga för att vinna
5 Absolutfin
och som vanligt tar jag
7 Hulot
chansen att sticka ut
8 Timtom O
11 Rätt Nygranne
hakan. 2 Admiral Sea
har gjort det ruskigt bra 15 Iatas Skid
3 Upptakt
på Gotland och spurtade 9 Sixten Hebre
sylvasst långt ut i spåren 4 Bolero A.West
som tvåa senast. Hästen 14 Golden Sib
1 Three Wishes
lägger otroligt mycket
6 S:T Hans
mark under sig och kan 12 Halle Berry
10 Jitterbug Dance
samtidigt öppna riktigt
kvickt. Roger Malmqvist 13 Sao Bart
frontar garanterat och då
får konkurrenterna bekänna färg.

Vinnartipset

Ranking V65-5:
Ringmurens lopp har
samlat ett riktigt trevligt 14 Min Narkissos
2 Cafu Cafe
startfält den här gången. 4 Tommy Bes*
Intressanta utmanare på 3 Vodka On Ice
8 Just By Myself
start och en skyhög favorit från dubbla tillägg. 7 Gerry Brando
5 Espinozo
Det kommer att bli full 9 Bibos Best
fart i tre varv och frågan 11 Kastanjett
är när Johnny Takter tar 1 Simb Revolt
13 Majestic Rodney
sats med 14 Min Narkis- 10 Yankee Road
sos. Själv tror jag inte
15 Go Places
att det spelar någon roll 6 Eagle Broline
när han gör det. Hästen 12 Feltys Winner
står i en klass för sig och
allt talar för en favoritseger. Framförallt då

Motbuden

formen är lysande.

Blir stadigt bättre. Rysare.

2 Cafu Cafe gjorde vad han skulle vid
segern senast. Selin har siktat mot loppet.
Motbud. 4 Tommy Bes har bra form men
ett trist läge. Gör upp. 3 Vodka On Ice var
riktigt bra när han travade 1100 meter i
tredjespår senast. Luring.

2 Admiral Sea kan öppna kvickt och
försöker givetvis att komma fram innan
Absolutfin.

5 Espinozo körs säkert framåt om han klarar spår fem. Även 2 Cafu Cafe lär ladda
ordentligt.

5 Absolutfin har gjort det riktigt bra i tre
starter och kommer att bli stor favorit.
Kommer dock att få gå den hårda vägen
här. Motbud. 7 Hulot har varit stark på
Skrubbs. Svårt att tro att han rår på favoriterna. 8 Timtom O smög med fint senast.

Spetsstriden

V65-4: 2 Admiral Sea har gjort nästan
allting rätt på Gotland. Blev struken senast på
grund av sjukdom men det skall inte ha försämrat formen nämnvärt. Startsnabbheten
går inte att klaga på och det blir förmodligen
ledningen för Södervalls pansarvagn. Väl där
tror jag inte att han släpper Absolutfin förbi
sig!
V65-6: 14 Min Narkissos ser på egen hand
till att höja klassen i Ringmurens lopp rejält.
Hur tråkigt det än är när stora favoriter vinner går det inte att blunda för en bergvinnare.
Takter kan förmodligen göra hur han vill. Det
finns bara en häst på banan!

Motbuden

Spetsstriden

Har hittat två riktigt sköna rysare den
här veckan. V65-1: 2 Bidde Best har
varit riktigt vass de senaste starterna och
det känns som att hon är i sitt livs form.
Spåret är perfekt och distansen mycket
gynnsam. I tufft sällskap tror jag att Bidde
Best lätt kan bli bortglömd. Se upp det
kan bära hela vägen!
V65-6: Att avsluta omgången med en
rysare känns helt rätt. Giant Superman
kommer givetvis att bli stor favorit men
han har dragit en ruskig nitlott. Från
bricka 10 tror jag inte att han rår på täthästarna. 2 Harlans Boogie har fått ett
perfekt läge och missar knappast ledningen. Tvåa efter Commander Crowe flera
gånger på slutet. Dags att vinna nu!

Att ösa lovord över ett
Ranking V65-6:
lopp med det bästa start- 2 Harlans Boogie
6 Colombian
fältet någonsin i
Necktie
Gotlandslöpningens
5 Persos Yankee
historia är väl egentligen 10 Giant Superman
7 Lovebite
ingen idé. Men det är
svårt att hålla sig den här 18 Garantido
Smashing Klipp
gången. Giant Superman 9 Solero Briljant
höjer sig över mängden 4 Order By Fax
men det kommer att bli 3 Go On Pale
ruskigt tufft från sämsta
tänkbara utgångsläget. Jag tippar en luring
och hoppas på ledning från start till mål.
2 Harlans Boogie är ruskigt startsnabb och
har full form. Tvåa bakom Commander
Crowe flera gånger på slutet. Dags att köra

• Tipset: 2-7-13-14
• Kommentar V3-2
2 Orestes har varit bra två gånger i rad. Passande
läge och lämpligt motstånd här. Singla på V3!
7 Cinnamon Bum gör stabila 18-insatser. Kan säkert utmana. 13 Gisela Farming fick ett perfekt
lopp senast och var nästan skyldig att vinna. Inte tuff
nog i spurten den gången. Luring. 4 Livi Lisa blir
spännande med ny kusk.

så länge lampan lyser den här gången!

Motbuden

6 Colombian Necktie är stark som få.
Behöver komma fram tidigt för att kunna
utmana. Segerkandidat. 5 Persos Yankee
har inte varit som bäst den senaste tiden.
Är dock alltid bra på Gotland, och därmed
livsfarlig att lämna på kupongen.
10 Giant Superman är kanske loppets bästa häst. Men jag har svårt att se vad Larsson
skall hitta på från det sämsta läge man kan
tänka sig. Blir det ett varv i tredjespår tror
jag inte att det räcker.

Spetsstriden

2 Harlans Boogie kan öppna blixtrande.
Har körts defensivt på slutet. Ledning hela
vägen nu?

1640:
1 Skarvikens Maskot - Thorell E 21050 11,2
2 Fantom - Johansson C 6212d 12,1
3 Spice Girl - Sparrdal M k114 11,6
1660:
4 MrAfter Eight - Gustafsson M C 00054 10,9
5 Amaryllis - Martis D 26133 09,5
6 Lojstagorm - Nyberg F 0d610 06,5
1680:
7 Odena - Axelsson A 25115 07,4
8 Hagdala Karamell - HanssonA-K k0d6d 09,1
9 Rushko - Billqvist L 52134 07,1
1700:
10 Winnica - Lautin M J 44453 00,8
11 Bravo Ess - Åkerblom F J 34452 02,4
12 Estelle - Blixt S 31346 02,5
13 Rovalds Zelleri - Leino E 12557 03,6
14 Rapp - Wilson M 4d7k0 09,7
1720:
15 Gervides Ösa - Blomberg L 25560 02,7

• Tipset: 9-12-8-5
• Kommentar V3-3:
9 Gravel Concrete bevisade senast att formen är
på väg igen. Dubbla tillägg även den här gången men
det behöver inte vara någon nackdel då de värsta
konkurrenterna har lika start. 12 Prins Charm var
helt okej som tvåa senast. En sån insats duger långt
här. 8 Silverboy har det snackats om hela säsongen.
Aldrig fått till det. Dags nu?

• Tipset: 12-6-7-11
• Kommentar russloppet:
10 Winnica gick ett fint rekord på Solvalla i sin senaste start. Formen verkar vara på topp hästen står
bra inne i loppet. Blir säkert stor favorit men är trots
det gjuten tipsetta. 6 Lojstagorm har utvecklats
otroligt den här säsongen. Finns det en växel till utmanar han om segern.

