
V5 på Gävle-banan!
2019-04-27

BK Mistral / Åkeshovs BK

5 lopp, 1:- raden. Kom ihåg att man inte behöver vara häst för att vinna!

Exempel: Tar men med två "hästar" i varje lopp räknas insatsen ut enligt nedan:

2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 32:-

Det gör att billigaste raden man kan lämna in kostar 1:-… 

Den dyraste blir lite orimliga 5.250:- , helgarderat i alla lopp

(men då är man ju säker på att vinna, sen om det är så kul att dela vinsten med

någon…)

Spelstopp är 10 minuter innan inspel i tävlingen startar ca kl 10.50



Lopp 1
Gulddivisionen

1. Tompa (218,08) 2018 (2)

Senast tävlingen gick på Gävle-banan (2012) vann han 2017 (deltog ej)

överlägset! Nästan alltid med i toppen - kolla senaste 2015 (2)

placeringarna! Formkurvan pekar - ptja avgör själv vad du tycker! 2014 (6)

2013 (8) 

2. Lasse (215,50) 2018 (4)

Har under säsongen flyttat stallet norrut, troligen för att lättare 2017 (1)

kunna träna på den här banan? Vann mästerskapet 2003 och 2017 2015 (3)

och måste alltid räknas med! 2014 (3)

2013 (2) 

3. Nicke (212,44) 2018 (1)

Vann senaste mästerskapet på Holmen! Senast han vann försvarade 2017 (deltog ej)

han titeln! 2001 på Holmen efter att ha vunnit på just den här banan 2015 (deltog ej)

2000! Har justerat kroppen under säsongen med operation, vilket 2014 (deltog ej)

pausade hans framfart något, men ska va tillbaka i fullgod form! 2013 (deltog ej) 

4. Hampus (201,61) 2018 (3)

Mästerskapets enda vänstertravare! Lottning av startspår kan vara 2017 (2)

helt avgörande! Med rätt rygg bär det här långt - hela vägen? 2015 (5)

Vågar du ta bort det här strecket? 2014 (13)

2013 (deltog ej) 

5. Annika (197,99)

Alltid i toppen i liga-lunken, första riktigt stora prövningen - ska

det bära hela vägen? Med ordning på alla tic's (inte alla själv-

påhittade…) blir det en luring i detta lopp! 



Lopp 2

1. Stefan (197,53) 2018 (Deltog ej)

Kom till klubben 2014-15 och började i sitt deltagande i detta 2017 (7)

mästerskap med att sätta V65:an även fast han inte travade! 2015 (Vann V65!)

Alltså finns kunskap om dagens motstånd - kan han använda den 2014 (-)

till framstående placering? Det tror vi! 2013 (-) 

2. Jessika (197,15)

Efter ett otal vinster i mästerskapet skulle men kunna tro att 

hon är mätt på framgångar - men nääää - knappast!

3. Jocke (194,57) 2018 (6)

Behöver (och bygger sitt spel på…) en hel del tur för att ha nåt med 2017 (6)

detta att göra. Hela tävlingens enda tvåhandare, 50 år ung…! 2015 (8)

2014 (8)

2013 (skadad) 

4. Oscar (189,57) 2018 (9)

Har en vinst under bältet! Och som det heter - en gång vinnare, 2017 (5)

alltid vinnare! Hur länge har han varit med i klubben? Längst av alla 2015 (9)

här i alla fall! Respekt! 2014 (1)

2013 (5) 

5. Nilla (185,71)

Jagar bergis inteckning, tror det varit nära måååånga gånger i de 

tidigare sto-loppen! Kommer ha god hjälp från nära och väldigt 

kära!
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Lopp 3
Familjefejden?

1. Ina (178,33)

Vinnare 2017 och lär jaga mer än bara vinst i denna avdelning!

Drar ner snittåldern rejält i detta lopp - och - även i hela

mästerskapet! 

2. Boris (172,17) 2018 (11)

Hårdrockande gottegris med bättre hälft i samma lopp - vågar han 2017 (deltog ej)

ta hem detta, eller luktar det lägglopp för husfriden? 2015 (deltog ej)

(Skulle 6-10 stå någon gång så är i alla fall 6:an klar!) 2014 (12)

2013 (-) 

3. Stina (165,10)

Rutin som få! Kommer säkert bjuda på show och vill säkerligen va

med i detta lopp, speciellt eftersom 

4. Lena (157,89)

Lyckats få med sig Ragge på detta äventyr, vågar hos slå honom?

Eller är det tvärtom? 

5. Ragge (150,50) 2018 (-)

Ny i stallet! Började säsongen utom tävlan, men har sakteliga 2017 (-)

börjat visa tävlingsvilja! Distansen är lång, speciellt i förhållande 2015 (-)

till antalet serier som ligger till underlag för snittet! Blott 24 2014 (-)

tävlingsserier är hittills registrerade, men, nånstans ska man ju 2013 (-) 

börja!



Lopp 4
Högsta enkelserie av någon i mästerskapet

1. 0 - 243.

2. 244 - 258.

3. 259 - 266.

4. 267 - 273.

5. 274 - 289.

6. 290 - 300.

Lopp 5
Parloppet!

Sammanlagda slagning - detta lopp kanske kräver viss gardering…

1. Tompa - Ragge

2. Lasse - Lena

3. Nicke - Stina

4. Hampus - Boris

5. Annika - Ina

6. Stefan - Nilla

7. Jessan - Oscar


