Spela
Galopp!
på

SPEL PÅ TVÅÅRINGAR.
ETT ROLIGT
SPECIALOMRÅDE

–
I de allra flesta fall är det hästens tidigare form som
är det bästa hjälpmedlet när man ska spela.
Men hur
helt
M
h gör
ö man med
d hästar
hä t som äär h
lt nya??
Spel på 2-åringar är spännande. Och kan vara lönsamt!
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INNAN JAG BÖRJAR GE ER

mina tankar och råd om spel
på 2-åringar vill jag gärna
påpeka en sak – jag är inte
speciellt förtjust i hårda tävlingsprogram
för 2-åriga hästar. Många anser att vi inte
borde tävla med så unga hästar överhuvudtaget och jag kan i viss mån instämma i det.
Många hästar sätts igång för tidigt. Något
som skapar väldigt olika formkurvor. Kan
spelarna tjäna på detta? Ja, absolut!
Man kan tjäna mycket pengar på att spela på de rätta hästarna, eller kanske snarare
de rätta tränarna, i början av säsongen.
Och på samma sätt kan man tjäna mycket
pengar på att spela emot unghästar som
startat för mycket för tidigt, när vi kommer
till slutet av säsongen. Ironiskt nog kommer
dessa hästar ofta från samma stall. Om man
specialiserar sig på att följa 2-åringar kan
man klara sig bra på spelet. För tjugo år

sedan var jag stationerad i Malmö och följde
alla tävlingar på Jägersro. Hans Adielsson
var den dominerande tränaren, speciellt på
2-årssidan. Men det var inte lätt att spela
på hans hästar. Adielsson hade ofta tre, fyra
debutanter i samma maidenlopp och en av
dem var – naturligtvis – favorit. Men favoriten vann oftast inte. Detta verkar vara en
märklig situation eftersom man förväntar sig
att en tränare som Adielsson och hans team
borde veta precis vilken av hästarna som var
den bästa. Men – jag tror faktiskt att ofta
visste man inte det ens i stallet. Därför fick
man ofta bra odds på andra hästar som kom
från banans största stall och som ofta vann.
Det kan finnas en mängd olika orsaker
till detta, men en viktig faktor är att det är
stor skillnad på träning och lopp. Speciellt
för unga hästar. Ledvolten betyder ALLT
när man ska spela på 2-åringar. Det hjälper
inte om hästen har den bästa härstamnin-

gen, har jobbat bäst och rids av den bästa
ryttaren – om den far runt som en galning
i ledvolten innan loppet. Så, se till att stå
vid ledvolten i god tid innan 2-årsloppen.
Notera de hästar som är nervösa, titta
också efter de hästar som ser ut som de
inte har arbetat tillräckligt – alltså, hästar
som rätt och slätt är för feta. Detta är inte
lätt eftersom en del hästar kan se tjocka ut
utan att vara det – de är bara kraftiga. Men
titta på musklerna i bakkärran (som nämnts
i en tidigare artikel), då bör du kunna avgöra
vilka som är startklara.
Härstamning är en faktor som man bör
studera. Gå igenom hästarna innan du åker
ut till banan, notera vilka av 2-åringarna som
kommer från familjer som har producerat
2-årsvinnare tidigare, och kolla också när
hästen är född. En sent född häst från en
familj som producerat hästar som vunnit
över 2000 meter och längre som 3-åringar
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Stall Rios Arcus måste anses vara en perfekt matchad 2-åring.
Fyra segrar på sex starter. Följt av tre starter och lika många segrar som 3-åring.

har vanligtvis liten chans i ett 2-årslopp över
1000 eller 1200 meter tidigt på säsongen.
Det är mycket möjligt att han är den bästa
hästen i framtiden, men inte idag. Han kommer förmodligen att vara sen från start och
inte heller ha tillräckligt med speed för att
kompensera för det över upploppet.
SMÅ HÄSTAR TIDIGA,
STORA HÄSTAR SENA

När det gäller 2-åringar kan man faktisk
använda en enkel regel frånsett alla andra
faktorer: Spela små hästar under första
halvan av säsongen när majoriteten av
2-årsloppen går över sprinterdistanser.
Fokusera på de större hästarna under
säsongens andra halva, när distanserna går
från rena sprints till lite längre distanser
som 1400 och 1600 meter. En liten häst
är ofta tidigare utvecklad, bättre balanserad
och snabbare från start. De har det också
lättare i kurvorna än en stor, och storgalopperad, oerfaren 2-åring. Men titta inte bara
efter små hästar, titta efter små och starka
hästar. De behöver inte vara kraftiga, men
de bör ha en välmusklad bakkärra och en

framdel som passar ihop med bakdelen.
Det vill säga – välbalanserad. Om hästen
verkar avslappnad och lugn när den skrittar i
ledvolten kan du räkna med att den även är
balanserad i loppet.
Att titta på 2-åringar har många likheter
med att titta på sportande tonåringar. Killar
i 10 – 14-årsåldern är väldigt olika utvecklade och vi minns alla den lille killen som var
snabbast i klassen på 60 meter. Bara för att
han var snabbare och lättare i kroppen. Men
några år senare var han kanske inte längre
snabbast i klassen, för då hade ett par av
killarna med längre ben växt till sig, och när
de sprang 100 meter hade den lille killen
inte en chans. De långbenta vann.
Små, kompakta hästar är ofta sprinters
och kan också vara tidigt utvecklade. Vissa
tränare specialiserar sig på sådana hästar
och dem är det värt att följa i 2-årsloppen.
Men, en del tränare startar också sina unga
hästar för ofta medan andra väntar och låter
sina bästa unghästar bara starta två eller
tre starter sent på säsongen. Dom är det
värt att hålla ett extra öga på, inte bara på
grund av deras 2-årsstarter utan också för

framtiden. Dessa blir nämligen ofta de bästa
3-åringarna. Mot slutet av säsongen kan
man lägga märke till att en del 2-åringar
som är favoriter efter två, tre segrar under
sommaren blir slagna. En del av dessa
är det lätt att avslöja – de har helt enkelt
startat för mycket. De har tappat lusten och
formen. Samtidigt testar man dem på längre
distanser – något som kanske inte passar dem så bra och nu får de möta senare
hästar med mer klass. Goda resultat över
1000 meter i juni betyder ingenting över
1600 meter i oktober.
Ledvolten är, som sagt, platsen att studera hästarnas mentala styrka, eller svaghet.
Följ hur hästarna ser ut och uppför sig från
start till start. Låt oss säga att du har sett en
tidigt utvecklad 2-åring som verkar pigg och
glad – vaken – i ledvolten under sommaren
och som då har löpt bra. Senare på säsongen ser du samma häst och han verkar helt
ointresserad i ledvolten. Hårremmen har
förlorat sin glans och han går med huvudet sänkt. Tydliga tecken på att han inte är
pigg. Eftersom han har vunnit några lopp är
han en av favoriterna men chansen att han
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vinner idag är liten. Inte bara det, chansen
att han placerar sig överhuvudtaget är liten.
Spela komber och trio utan en sådan favorit!
GLÖM ALDRIG TIDIG SPEED

När de första 2-årsloppen rids får man se
en hel del snabba hästar som leder från
start till mål. De ligger före sina konkurrenter rent utvecklingsmässigt och har helt
enkelt tränat mer. Spela på sådana ”speedballs” i några veckor men inte hela säsongen ut. Och, kanske ännu viktigare: Håll
ett öga på 2-åringar som visar tidig speed
i sina första lopp men som inte håller hela
vägen. Det här är ofta hästar som har talang
men som inte har tränats hårt nog. När de
kommit lite längre i sin träning kommer de
att hålla ända in i mål och, kanske, vinna till
höga odds.
”Alla” lägger märke till hästar som kommer snabbt till slut men inte når fram till
mer än en fjärde- eller femteplats och det
är naturligtvis också rätt. Men sådana hästar
ger sällan några höga odds, de blir ofta
favorit i sin nästa start och ofta står de i
överdrivet låga odds.

//

BRA TIDER

När vi talar om speed är det viktig att komma in på förhållandet mellan 2-åringar och
de äldre hästarna. Låt dig inte imponeras
allt för mycket av snabba tider i 2-årslopp.
Speciellt inte över korta distanser och speciellt inte av lopp på raka banor. Unghästarnas kroppar är lättare än de äldre hästarnas
och de ger, oftast, allt hela vägen och det
ger de snabba tiderna. Om en 2-åring
springer lika snabbt som äldre sprinters i
toppklassen betyder det absolut inte att
den kommer att bli en toppsprinter som
vuxen. På samma sätt kan man bli lurad av
2-åringar som visar stayeranlag. Många tror
att en unghäst som vinner över 1600 meter
kommer att stå 2400 meter som 3-åring.
Det är inte sant. Att följa 2-åringarna kan
vara en god början för att hitta vinnarna i
nästa säsongs 3-årslopp men låt dig inte
förledas att göra vinnaren av Vinterfavoriternas Pris till Derby-favorit nästa år. Han
kan lika gärna vara en ren miler. Du måste
se honom över längre distanser tidigt under
3-årssäsongen för att veta mer om hans
distanspreferans.
Att jämföra 2-åringar med de äldre
hästarna är alltid intressant, och enligt min

mening borde alla banor skriva ut några
lopp där 2-åringar möter 3-åringar i slutet
av säsongen. I England rider man några
sådana lopp, men inte tillräckligt många,
och på Övrevoll reds det några på 80-talet.
2-åringarna vinner ofta, men det behövs fler
lopp av den typen för att det ska gå att dra
några slutsatser och för att loppen ska vara
till någon hjälp för banans handikapper (och
spelarna) att värdera unghästarnas klass.
Åldersviktstabellen visar hur många kilo
2-åringarna ligger efter de äldre hästarna
utvecklingsmässigt, men med stor sannolikhet är dessa tabeller inte relevanta
längre och stämmer inte med verkligheten.
Unghästarnas löpningskarriärer sätts igång
tidigare nu och ålderviktstabellerna tar inte
hänsyn till det.
De reflekterar inte heller hur en del
2-åringar ”kan tappa form” redan tidigt som
3-åringar – i allmänhet för att de har tävlats
för flitigt som 2-åringar.
Är detta mitt slutliga försök att förvirra er?
Absolut inte, det är bara ytterligare en faktor
att ha med på vägen till att bli framgångsrik
i spelet på unghästar – kanske det roligaste
och mest utmanande en spelare kan göra
på galoppbanan.

Hästar som har visat tidig
speed, som till exempel
legat i ledningen i 500har leg
600 meter fö
för att sedan falla tillbaka och sluta oplacerade, missas
ofta av spelarna. Sätt ett stort
”OBS” vid dessa, speciellt om
dom inte startar på ett par veckor. Det betyder att dom har
haft tid att träna på lite innan
nästa start och då kommer de att
kunna hålla sin ledning längre.
Och det ofta till goda odds.

Rikoschett debuterade direkt med seger
i första starten som 2-åring i “Dunderdebutanten” på Täby.
Hur använder vi det när vi värderar hans
spelvärde i framtiden?
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Because every stable
needs a star...
THE CLASSICS
Epsom Derby 1-2-3
Irish 1000 Guineas 1-2-3
French 1000 Guineas 1-2-3
French Oaks 1-2-3
Italian 2000 Guineas 1-2-3
Italian Derby winner
German Oaks winner

THE 2-YEAR-OLDS
G1 Phoenix Stakes 1-2-3
G2 Coventry Stakes winner
G2 Queen Mary Stakes winner
G2 July Stakes 1-2-3-4
G2 Superlative Stakes winner
G2 Railway Stakes 1-2
G2 Vintage Stakes winner
G3 Tyros Stakes 1-2-3-4
G3 Albany Stakes winner
G3 Prix de Cabourg winner
G3 Anglesey Stakes 1-2
G3 Silver Flash Stakes 1-2-3-4
G3 Swordlestown Stud Sprint S. wnr

Put the Irish-breds at
the top of your list!
IRISH YEARLING SALES 2008
23-24 Sept
25 Sept
29 Sept-2 Oct

Tattersalls Ire September Yearling Sale
Goresbridge Select Yearling Sale
Goffs Million & Sportsman Yearling Sale

To book your accommodation, request catalogues or
for any other information visit our new dedicated site
www.irishyearlings.com

Ballymany, The Curragh,
Co. Kildare, Ireland.
Tel: + 353 45 443 060
Fax: + 353 45 443 061
Email: info@itm.ie www.itm.ie
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