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Det är festliga tider på Spel
Expressens travredaktion.

Den populära podden Syste
met fyller nämligen 200 
avsnitt! 

Det firar vi med extra många 
gäster, och en tävling

– Det har gett mig mycket 
glädje att jobba med podden, 
säger Eskil Hellberg. 

Podden Systemet börjar bli till 
åren och under torsdagen spela-
des avsnitt nummer 200 in. Som 
vanligt bjuds det på rejält med 
käbbel och vassa travtips. 

Profilerna gästar
Förutom den ordinarie trojkan 

med Jonas Noreen, Eskil Hellberg 
och Fredrik Edholm så gästades 
programmet dessutom av flera 
gäster från poddens historia.  

Precis som vanligt blev det en hel 
del käbbel. Det går så långt att 
Jonas Noreen var tvungen att ta 

fram vetoknappen, som varit borta 
en längre tid. 

– Det ordnade upp sig efter att 
jag tryckte igång larmknappen! Vi 
går ut stenhårt med två spikar, 
överlever vi de loppen så blir vi 
livsfarliga, säger Jonas Noreen. 

Hittade två spikar
Spikarna som han pratar om är 

6 Mack Dragan i V75-1, och  

10 Bula Bula Am i den andra 
V75-avdelningen.

Förutom det extra matiga 
avsnittet av podden firar vi med 
att lotta ut en exakt kopia av 
poddens Systemförslag.

Vinnaren får hela vinsten själv 
– och slipper dela den med alla 
andra andelsköpare.

Erik Södermark
erik.sodermark@expressen.se

Fråga A) Vem var den första gästen?
1 – Rebecka Falk. X – Johan Lindberg.  2 – Örjan Kihl-
ström.
Fråga B) totalt hur många personer har medverkat under  
de 200 avsnitten?
1 – 21 personer. X – 15 personer.  2 – 24 personer.
Fråga C) Vem vann Elitloppet 2017?
1 – Nuncio. X – Bold Eagle.  2 – Timoko.
Utslagsfråga:  Varför lyssnar du på Systemet? (Motivera ditt svar!)
• Mejla svar till systemet@expressen.se - glöm inte namn & 
telefonnummer. Lycka till!

Systemet i sin helhet
V751: 6 Mack Dragan (4, 3). V752: 10 Bula Bula Am (1, 6). 
V753: Alla 12 (7, 5). V754: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 (8, 11). V755: 
1, 4 (6, 9). V756: 2, 3, 8, 9 (1, 11). V757: 4, 6, 7, 9, 10 (8, 3).
3 840 rader/1 920 kr

Så här enkelt är det att vara med – och reglerna
• Svara rätt på frågorna och skriv en motivering.
• Mejla ditt svar till systemet@expressen.se och bifoga dina kontaktuppgifter - 
mejladress och telefonnummer - så vi kan nå dig.Tävlingen pågår till lördagen 
den 21 oktober klockan 12:00.
• En jury utser vinnarna, och juryns beslut kan ej överklagas. Vinnarna underrät-
tas personligen och offentliggörs på Expressen.se/trav under lördagen. 
• Anställda av Expressen, GT, Kvällsposten och/eller familjemedlemmar till någon 
av dessa får inte delta i tävlingen.

TÆVLING: VINN ETT SYSTEM VÆRT  1 920 KRONOR

4 Tävling
4 Extra gäster
4 Comeback
för vetoknappen

TRAV

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR ØREBRO I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H4 Glenn Boko 

galopperade senast 
men håller han sig till 
trav, hästen, så är det 
klart att han har 
kunnande för att 
vinna. 6 Mack Dragan 
har ett passande läge 
och kommer han till 
tät bör det vara en 
skaplig chans.

 W Min vinnare:
 H4 Glenn Boko

 W V75-2:
 H1 Swish Lane har 

säkert bäst kapacitet 
och står ju bra till. 
Men läget gör att det 
kan strula kanske och 
jag provar att gardera. 
10 Bula Bula Am är 
rejäl och tuff. Kan 
mycket väl blanda sig i 
segerstriden om det 
klaffar lite.

 W Min vinnare:
 H1 Swish Lane

 W V75-3:
 H7 M.T.Joinville har 

gått klart starkt på 
slutet och klarar sig 
säkert bra även i den 
här klassen. Tippas 
trots läget. 9 Tellme
astory visade prov på 
bra inställning senast 
och kan vinna på 
styrka. Gynnas av 
eventuell körning.

 W Min vinnare:
 H7 M.T.Joinville

 W V75-4:
 H2 Global Welcome 

verkar vara av rätt 
sort och kändes fin då 
jag vann med honom 
senast. Lite oroande 
med pausen efter men 
jag provar att spika. 
Motbudet är främst    
3 Activated som även 
det ser ut att vara en 
fin häst.

 W Min vinnare:
 H2 Global Welcome

 W V75-5:
 H1 Nuncio vann i 

comebacken och blir 
säkert svårslagen från 
ett bra spår. Han kan 
öppna bra och strular 
det inte är det en fin 
chans, spikas. Jag kör 
4 Tobin Kronos som är 
motbudet. Vi får ladda 
en bit och se, och han 
borde gå framåt.

 W Min vinnare:
 H1 Nuncio

 W V75-6:
 H8 Fairplay Pellini är 

en tuff häst med lopp i 
kroppen. Kan mycket 
väl utmana trots det 
tråkiga spåret. 3 
Global Trader startade 
i lördags och kanske 
kan vara ännu lite 
bättre nu. Men loppet 
känns öppet bakom 
dessa...

 W Min vinnare:
 H8 Fairplay Pellini

 W V75-7:
 H6 Linus Boy avslu-

tade fint senast och 
kommer med bra form. 
Klaffar det under 
vägen borde han vara 
aktuell här, hästen.           
8 Springover kan 
speeda vasst med rätt 
resa men behöver tur 
från det här utgångs-
läget.

 W Min vinnare:
 H6 Linus Boy

Systemet, V751: 4, 6, 3, 1 (10, 9). V752: 1, 10, 6, 7, 8 (11, 13). V753: 7, 9, 12, 5, 6 (3, 8). V754: 2 Global Welcome (3, 1). V755: 1 Nuncio (4, 6). V756: 8, 3, 9, 1, 5 (2, 6). V757: 6, 8, 9 (7, 4).  1 500 rader/750 kr.

Peter  
Untersteiner
På toppen av sin karriär

Systemet, V751: 6 Mack D. (10, 4). V752: 1, 6, 7, 10, 15, 13, 9, 3, 2 (4, 5). V753: 7, 3, 4, 6, 9 (12, 11). V754: 2, 1, 3 (4, 5). V755: 1 Nuncio (4, 12). V756: 8 Fairplay P. (3, 9). V757: Alla 11 (6, 8). 1 485 rader/742,5kr.

4 Tobin Kronos (V75-5) ������������������������������������������123412341234
 HBorde gå framåt med lopp i kroppen och 

skulle det strula för Nuncio är min aktuell.

MIN BÆSTA V75-CHANS
2 Global Welcome (V75-4)

 HKörde jag senast och det kändes som en fin 
häst. Pausat efter men har normalt bra chans. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
8 Mellby Dashing (V75-2)

 HÄr ofta där framme och hugger. 
Ska inte glömmas – trots spåret. 

1 Gina di Quattro (V75-6)
 HHar ett kanonläge och kommer 

med bevisad form. Kan skrälla.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

 W V75-1:
 H6 Mack Dragan är 

mycket kvick från 
start och löste uppgif-
ten på ett bra vis 
senast. Han får 
troligen bestämma 
tempot i spets och 
borde bli svårslagen. 
10 J.S. Apollo tål att 
göra en del jobb och 
går till mål.

 W Min vinnare:
 H6 Mack Dragan.

 W V75-2:
 HJag har en kvartett 

till start och tror mest 
på 1 Swish Lane, som 
jag kommer att trycka 
av första biten. 7 Ilona 
Håleryd var fin i ett 
banjobb nyligen och är 
rejäl. Varken 9 Makera 
eller 13 Going Diablo 
är borta från seger-
striden.

 W Min vinnare:
 H1 Swish Lane.

 W V75-3:
 H4 Hades Håleryd 

vann comebacken och 
det var första gången 
han fungerade i år. 
Han är snabb från 
start och jag provar 
den första biten. 7 
M.T.Joinville har varit 
strålande och tippas 
trots spår en bit ut på 
vingen.

 W Min vinnare:
 H7 M.T.Joinville.

 W V75-4:
 H2 Global Welcome 

körde min grabb Johan 
i debuten och han var 
helnöjd. Global Wel-
come tippas från ett 
perfekt spår. 1 Felicity 
Shagwell har varit 
strålande hittills och 
utmanar om segern. 3 
Activated imponerade 
stort senast.

 W Min vinnare:
 H2 Global Welcome.

 W V75-5:
 H1 Nuncio såg fin ut i 

comebacken. Spår ett 
på Örebro är bättre än 
tidigare och jag tror 
att han håller upp 
ledningen även om det 
finns snabba hästar 
utvändigt. Om det blir 
toktempo på loppet 
sänker 10 I Love Paris 
de flesta till slut.

 W Min vinnare:
 H1 Nuncio.

 W V75-6:
 HJag tror att 8 

Fairplay Pellini är 
bästa hästen och trots 
ett tråkigt läge är han 
ett spikförslag. 3 
Global Trader fick ett 
tungt lopp på Åby och 
höll bra. Han har 
bättre utgångsläge nu 
och kan vara med i 
främre träffen.

 W Min vinnare:
 H8 Fairplay Pellini.

 W V75-7:
 HEfter två segrar blev 

8 Springover trea sist 
men han gjorde ett 
topplopp. Spåret är 
inte roligt men jag 
känner mig inte slagen 
på förhand och han 
ska med vid gardering.  
6 Linus Boy står på tur 
för seger och den långa 
distansen klarar han.

 W Min vinnare:
 H6 Linus Boy.

1 Swish Lane (V75-2) ���������������������������������������������123412341234
 HHon är snabbare från start än vad de flesta 

MIN BÆSTA V75-CHANS
1 Nuncio (V75-5)

 HInnerspåret är kanske inte optimalt men 
Nuncio håller nog upp ledningen i alla fall. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
9 Makera (V75-2)

 HHon satt fast senast och är i bra 
form. Vid klaff sänker hon många. 

3 Tobacco (V75-3)
 HTobacco har ett bra utgångsläge 

och får en fin resa. Se upp!

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

SPIKAS. Bula Bula Am är en av två spikar på systemet. Foto: KANAL 75

Podden Systemet firar 200 avsnitt
PODCAST-JUBILEUM. Fredrik Edholm, 
Eskil Hellberg och Jonas Noreen har spelat in 
200 avsnitt av podden Systemet.


