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V75 I MORGON  
• V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS TIPS INFØR LØRDAGENS TÆVLINGAR P˚ BOLLNÆS

TRAV
BERÄKNAT SPELSTOPP

V75: 16.20
DD: 18.20

1 Springover (V75-1)������������������������������������������1234123412341234

 ”Att Springover hade sådant spurtkrut som han 
visade i debuten för mig kunde jag inte drömma om. Det 
var underbara sista 300-400 han gjorde. Jag vaknade 
på natten och hade rysningar. Insatsen berörde och det 
är sällan man kör in på upploppet med en häst som har 
så mycket krafter kvar och går med full fart över linjen. 
Jag känner hästen lite för dåligt men om vi håller upp 
ledningen provar jag i den positionen.  
Utrustning: Vanlig vagn, norskt huvudlag, barfota.

5 Stay Alert (V75-1) ������������������������������������������������������  12341234

 ”Han fick ett perfekt smyglopp senast och gick helt 
okej utan att få plus i kanten. Han har ett par lopp 
i kroppen och formen bör vara förbättrad. Spåret 
klarar han normalt. Mina hästar tävlar i vanlig sulky 
eftersom det är voltstart.  
Utrustning: Vanlig vagn, helstängt huvudlag, barfota 
fram.
11 Sangria Knight (V75-2) ��������������������������������������123412341234

 ”Ser bra ut i träningen och håller fin form. Senaste 

insatsen är bara att glömma. Jag har feeling för att 
hon ska gå bra och form det har hon.  
Utrustning: Jänkarvagn, norskt huvudlag och 
barfota.
10 Habitat (V75-5) ��������������������������������������������������������� 12341234

 ”Känns fin i träningen. Det är en underbar häst 
men vi har inte fått till det där sista på honom än. Det 
har krånglat mycket i loppen och jag ligger lågt.  
Utrustning: Troligen vanlig vagn, helstängt huvudlag, 
barfota.

1 Generaal Bianco (V75-6) ��������������������������������1234123412341234

 ”Det inte många hästar jag kört som är snabbare 
i benen än Generaal Bianco. Han har enorm utväxling 
och det biter onormalt bra för honom när man styr på. 
Jag vill köra honom på rulle och spåret är lite bekym-
mersamt och konkurrenterna vill säkert hålla fast oss. 
Har vi otur blir vi fastlåsta. Jag hade hellre valt ett 
bakspår än spår ett. Det blir jänkarvagn nu när det är 
bilstart.  
Utrustning: Jänkarvagn, barfota.

PETER OM SINA V75-CHANSER P˚ BOLLNÆS

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H1 Springover var 

jättebra senast och är 
han lika fin igen måste 
det vara en vettig 
chans till ny seger.
Läget blev ju perfekt 
och jag spikar. 
11 Bottnas Comman-
deur är stark och rejäl 
och kommer att runda 
många felfri.

 W Min vinnare:
 H1 Springover

 W V75-2:
 H10 Firewire har gått 

bra en längre tid och 
kan mycket väl vara 
med i segerstriden på 
nytt. 12 Dream Lane 
har ett knepigt läge 
men duger bra om det 
klaffar lite. Kommer 
säkert att gå framåt 
en del med lopp 
i kroppen.

 W Min vinnare:
 H10 Firewire

 W V75-3:
 H1 Rebel Yell Face 

kommer med en bra 
resultatrad och har ett 
kanonläge. Han får en 
fin resa och ska 
räknas tidigt. Jag ska 
köra 7 Weekend Fun 
och det verkar vara en 
rätt fin sort. Hästen 
kan säkert vara med 
och slåss om det.

 W Min vinnare:
 H1 Rebel Yell Face

 W V75-4:
 H5 B.W.Sture måste 

väl tippas med tanke 
på att uppgiften ser 
passande ut. Han 
kommer troligen att 
leda länge. Min 
15 Faste Viking har 
varit jättebra på slutet. 
Liten paus inför detta, 
men gör säkert ett bra 
lopp. Kan få långt fram.

 W Min vinnare:
 H5 B.W.Sture

 W V75-5:
 HHär kommer lörda-

gens bästa spik och 
det är 2 Nadal Broline. 
Detta trots att det är 
kort distans. Men han 
hanterar även det och 
motståndet är lite 
enklare än vanligt.       
3 Star Advisor Joli är 
snabb bakom bilen 
och har platschans.

 W Min vinnare:
 H2 Nadal Broline

 W V75-6:
 H1 Generaal Bianco 

har imponerat vid 
segerloppen. Lite 
lurigt läge då jag är 
osäker på hur han 
klarar av spåret. Men 
löser det sig är det 
klart att han är med 
och slåss om segern. 
10 Magic Gwin är bra 
nog för att utmana.

 W Min vinnare:
 H1 Generaal Bianco

 W V75-7:
 HEtt öppet lopp 

avslutar. 6 King 
Edward kan öppna fort 
och är van ganska 
hårda gäng. Han borde 
räcka en bra bit. 
10 Pastore Bob visade 
fin form senast och 
kan avsluta starkt med 
rätt resa. Min 1 O.P.’s 
Fabulous är ej slagen.

 W Min vinnare:
 H6 King Edward

 W V75-1:
 H9 Mountain Cleaver 

svarade för en väldigt 
bra insats på Solvalla 
näst senast och jag 
tror att en liknande 
prestation kommer att 
räcka långt. En kul 
tipsetta. 1 Springover 
har ett perfekt läge 
och måste också med 
på kupongen.

 W Min vinnare:
 H9 Mountain Cleaver

 W V75-2:
 HRiktigt svårt att 

bena ut. 10 Firewire 
har i alla fall visat 
väldigt bra form och 
verkar inte vara 
beroende av att gå 
i ledningen. Jag tror 
att hon kan vinna 
igen. 6 O.M.Dont Cry 
är snabb ut och lär få 
ett bra lopp.

 W Min vinnare:
 H10 Firewire

 W V75-3:
 H7 Weekend Fun 

tycks bara bli bättre 
och bättre och fortsät-
ter han på den vägen 
så blir han nog farlig 
här. Jämne 1 Rebel 
Yell Face får antingen 
spets eller rygg på 
ledaren här och då ska 
hästen sluta långt 
framme.

 W Min vinnare:
 H7 Weekend Fun

 W V75-4:
 H8 Gustav E. har varit 

bättre än någonsin 
i de senaste starterna 
och jag tycker inte att 
han står så tokigt till. 
Han blir svår att stå 
emot. 5 B.W.Sture 
hade nog varit långt 
framme i Derbyt utan 
galoppen och är värst 
emot. Lås på två!

 W Min vinnare:
 H8 Gustav E.

 W V75-5:
 H2 Nadal Broline 

kändes mycket bra 
senast och mötte då 
lite tuffare konkurren-
ter än vad han gör den 
här gången. Jag kan 
inte klaga på spåret 
och måste tro på en 
bra segerchans. 3 Star 
Advisor Joli från spets 
är ett motbud.

 W Min vinnare:
 H2 Nadal Broline

 W V75-6:
 H1 Generaal Bianco 

har visat mycket 
härliga speedresurser 
och blir inte läget en 
fälla så tror jag att han 
kan vinna igen. Men 
det finns ett par 
motbud. 7 Dice Man 
har gjort det bra på 
slutet. 10 Magic Gwin 
har fint kunnande.

 W Min vinnare:
 H1 Generaal Bianco

 W V75-7:
 H4 Panther Face har 

startat en flertal 
gånger på V75 och 
visat att han duger 
och förr eller senare 
får han till det. En rolig 
tipsetta. 6 Kung 
Edward är i bra form 
och skulle han komma 
till ledningen ska han 
ses med vinstchans.

 W Min vinnare:
 H4 Panther Face

 W V75-1:
 HJag var mycket 

imponerad av 
1 Springovers insats 
senast och vaknade 
på natten och hade 
rysningar av hans 
upplopp. Allt tyder på 
att han ska gå bra 
igen och jag provar att 
köra i ledningen om vi 
håller upp innerspåret.

 W Min vinnare:
 H1 Springover

 W V75-2:
 H1 Unheard Of har 

bäst läge av de 
betrodda hästarna och 
är ett tidigt bud. 
10 Firewire har formen 
på topp. 11 Sangria 
Knight galopperade 
i en trång situation 
senast. Formen är bra 
och jag känner mig 
inte slagen.

 W Min vinnare:
 H1 Unheard Of

 W V75-3:
 HJag kör 6 Digger-

man och han var fin 
när jag vann ett lopp 
med honom på 
Romme för en månad 
sedan. Jag hoppas 
kunna utnyttja spåret. 
Det är många om 
budet och 9 Flight 
Danseur och 11 Track 
Angel är bra.

 W Min vinnare:
 H1 Rebel Yell Face

 W V75-4:
 H8 Gustav E. är med 

i mitt guldstall och jag 
håller självklart 
tummarna för honom. 
Formen är god och 
han ska räknas med 
chans. 5 B.W. Sture 
kan bli svårslagen om 
han kommer till spets. 
13 Närby Panik var 
enorm i lördags.

 W Min vinnare:
 H5 B.W.Sture

 W V75-5:
 H2 Nadal Broline är 

en toppindivid. Han 
spurtade strålande 
som tvåa bakom 
Ringostarr Treb 
i Sundsvall. Han möter 
enklare motstånd nu 
och från ett perfekt 
utgångsläge blir han 
svårslagen. Omgång-
ens bästa spikförslag.

 W Min vinnare:
 H2 Nadal Broline

 W V75-6:
 HDet är inte ofta jag 

inte vill ha spår ett 
men jag är bekymrad 
över innerspåret för 
1 Generaal Bianco. 
Mitt jobb är att hitta 
ut men konkurren-
terna kommer försöka 
hålla fast oss invän-
digt. Kommer vi ut 
i tid är det bra chans. 

 W Min vinnare:
 H1 Generaal Bianco

 W V75-7:
 HAvslutningen verkar 

svår. 6 Kung Edward 
känner jag väl till och 
han var nära att ta en 
plats i Derbyt. 10 Pas-
tore Bob är i bra form 
och tillhör de bättre. 
3 Titan Arrow såg 
jättefin ut senast och 
har ett intressant läge. 
Loppets outsider?

 W Min vinnare:
 H6 Kung Edward

V75-1: 1 Springover (11, 7). V75-2: 10, 12, 6, 14, 1 (8, 3). V75-3: 1, 7, 11, 6 (9, 10). V75-4: 5, 15, 8, 13 (3, 12). V75-5: 2 Nadal Broline (3, 1). V75-6: 1, 10, 7 (3, 5). V75-7: 6, 10, 11, 1, 3 (12, 4).  1 200 rader/600 kr.

Ulf                    
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

Peter  
Untersteiner
Stortränare från Halmstad

V75-1: 9, 1, 11 (7, 6). V75-2: 10, 6, 1, 12, 9, 8, 11 (4, 13). V75-3: 7, 1, 11, 12 (9, 3). V75-4: 8, 5 (15, 3). V75-5: 2 Nadal Broline (3, 7). V75-6: 1, 7, 10, 3 (5, 2). V75-7:4, 6 (10, 1).  1 344 rader/672 kr

V75-1: 1 Springover (2, 7). V75-2: 1, 10, 11, 2, 15 (14, 6). V75-3: 1, 7, 9, 6, 11 (12, 4). V75-4: 5, 8, 13 (15, 3). V75-5: 2 Nadal Broline (3, 1). V75-6: 1, 7, 3, 10 (2, 4). V75-7: 6, 10, 3, 11, 5, 12 (4, 8).  1 800 rader/900 kr.

7 Weekend Fun (V75-3) �����������������������������������������123412341234
 HSka jag köra för första gången. Verkar vara 

en fin treåring och jag tror att vi ska ha chans. 

MIN BÆSTA V75-CHANS

2 Nadal Broline (V75-5) ���������������������������������� 234123412341234
 HJag ser alltid fram emot att få köra Nadal 

Broline. Han har det mesta i mina ögon. 

MIN BÆSTA V75-CHANS

2 Nadal Broline (V75-5)
 HSitter i rätt spår direkt och går ner lite 

i klass. Bör ha en bra chans trots distansen.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

2 Nadal Broline (V75-5)
 HDet brukar ta emot att spika sig själv, men 

i det här fallet känns det ändå förnuftigt.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

1 Springover (V75-1)
 HHan var mycket fin i debuten för mig och 

jag tycker att han ska vara förstahästen. Jag 
kommer åka ut med positiv känsla.

2 Nadal Broline (V75-5)
 HÄr en topphäst och fick för honom ett 

perfekt spår. Normalt sett är han huvudet 
högre än konkurrenterna i Gulddivisionen.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIKFØRSLAG

6 O�M�Dont Cry (V75-2)
 HHar en del kunnande och skulle 

hon hitta till spets, så kanske? 

10 Magic Gwin (V75-6)
 HHar utvecklats fint och ska inte 

glömmas bort trots spåret.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

9 Mountain Cleaver (V75-1)
 HBlev jag imponerad av näst 

senast. Procenten är helt fel. 

4 Panther Face (V75-7)
 HHar visat att han hör hemma på 

V75 och kommer snart att vinna.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

11 Sangria Knight (V75-2)
 HJag lyfter fram min egen Sang-

ria Knight. Med lite klaff på loppet 
sänker hon många till slut. 

9 Flight Danseur (V75-3)
 HNicklas Westerholms Flight 

Danseur har varit bra länge och 
ska räknas tidigt.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

NYHET PÅ TOP 7!
SPIKA 1:AN. OCH 2:AN.  

Åldersgräns 18 år. Stödlinjen  020-81 91 00. 

Nu blir Top 7 roligare. Det är fortfarande sju hästar som gäller. Men nu kan du  
laborera mer fritt. Vill du till exempel spika 1:an och 2:an? Varsågod. På ATG.se  
är valfriheten riktigt stor! På lördag är det en Rollerpot på 1,8 miljoner och du  
spelar fram till 17.50. Lycka till!


