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V75 I MORGON  MED UNTERSTEINERS
• KRØNIKA & STJÆRNKUSKARNAS TIPS INFØR LØRDAGENS TÆVLINGAR P˚ AXEVALLA

TRAV
BERÄKNAT SPELSTOPP

V75: 16.20
DD: 18.20

1Juliana (V75-2) ��������������������������������������������������������12341234

 ”Hon har aldrig vunnit och gör det troligen inte 
nu heller. Hon är rejält tränad och jag tror att hon 
kommer gå bra direkt.  
Utrustning: Vanlig vagn, helstängt huvudlag.
15 Makera (V75-2) ��������������������������������������������� 123412341234

 ”Hon fällde bak öronen senast och ville inte 
släppa någon förbi sig över upploppet och får 
plusbetyg för insatsen. Hon har ett tråkigt läge, 
men formen är på topp. Det blir inga ändringar. 
Utrustning: Vanlig vagn, öppet huvudlag.
15 Magic Happens (V75-6) ������������������������� 1234123412341234

 ”Han vann på bra vis på Åby och bör ha gått 
framåt med loppet i kroppen. Distansen är en 
fördel och upploppet på Axevalla är långt. Magic 
Happens ska räknas med segerchans.  
Utrustning: Vanlig vagn, halvstängt huvudlag.

3 Soonaftermidnight (V75-2) �����������������������������12341234

 ”Hon klarar den långa distansen och 
2 640 meter är snarare en fördel. Men hon 
behöver smygas för att prestera som bäst.  
Utrustning: Vanlig vagn, norskt huvudlag.
12 Lonely Star (V75-2) ���������������������������������������������12341234

 ”Hon borde vunnit senast men tanke på den fina 
resa hon fick. Distansen är inget problem men jag 
tror inte att hon har någon större vinstchans. 
Utrustning: Vanlig vagn, norskt huvudlag.
8  Can Lane (V75-5) �������������������������������������� 1234123412341234

 ”Han blev ivrig från start senast och slog ihop 
och galopperade. Normalt sett är han inte osäker 
och jag tror inte att han galopperar från start. Får 
han ett vettigt läge är han bra för klassen.  
Utrustning: Vanlig vagn, halvstängt huvudlag.
3 Emmett Brown (V75-7)����������������������������������� 123412341234

 ”Jag trodde på bra chans när jag vred ned 
honom på open stretch senast men han fick ge sig 
med liten marginal. Jag ändrar från norskt 
huvudlag till någon form av stängt huvudlag. 
Utrustning: Vanlig vagn, antingen halv- eller 
helstängt huvudlag.

PETER OM CHANSERNA

Johan Untersteiner Peter Untersteiner
sport@expressen.se sport@expressen.se

LØRDAGENS V75-OMG˚NG
 W V75-1:

 H2 Calypso Am kommer troligen tidigt till 
ledningen och i den positionen säljer han sig 
dyrt. Vid gardering ska man ta med 1 Quattro 
Töll och 11 Reggae Hall.

 W Johans vinnare:
 H2 Calypso Am.

 W Peters vinnare:
 H2 Calypso Am.

 W V75-2:
 HFyra av hästarna i loppet kommer från  

”Team Untersteiner”. Högst betyg får 
15 Makera. Hon ska med trots tråkigt läge. 
4 Pearl Face gick bra efter fel senast.

 W Johans vinnare:
 H4  Pearl Face.

 W Peters vinnare:
 H9 Fika.

 W V75-3:
 H10 Pokemon Ås är värd en seger efter 

flera bra insatser. Kevin Oscarsson är en 
mycket säker kusk och Pokemon Ås är 
en tänkbar spik.

 W Johans vinnare:
 H10 Pokemon Ås.

 W Peters vinnare:
 H10 Pokemon Ås.

 W V75-4:
 H7 Nuncio gick obesegrad genom fjolåret och 

kommer vinna flera storlopp även den här 
säsongen. Stefan Melander låter nöjd med sin 
stjärna. Årets mest säkra vinnare.

 W Johans vinnare:
 H7 Nuncio.

 W Peters vinnare:
 H7 Nuncio.

 W V75-5:
 H8 Can Lane duger bra i klassen och det var 

synd med spåret. 1 Persimmon Face och 
3 Brosa Am är kapabla motståndare. 11 Väs-
terbo Highscore är luringen.

 W Johans vinnare:
 H3 Brosa Am.

 W Peters vinnare:
 H3 Brosa Am.

 W V75-6:
 H15 Magic Happens vann V75 på Åby och 

gjorde ett rejält lopp. Han borde vara ännu 
bättre nu och ska räknas med chans. 8 Balfour 
och 11 Vinder är starka motbud.

 W Johans vinnare:
 H15 Magic Happens.

 W Peters vinnare:
 H15 Magic Happens.

 W V75-7:
 H9 Beppe Am gjorde bort sig med galopp 

i lördags. Han har svarat för rejäla slutvarv på 
sistone och tippas trots bakspåret.

 W Johans vinnare:
 H9 Beppe Am.

 W Peters vinnare:
 H9 Beppe Am.

Kolla på 
webben och  
i din telefon

JOHAN OM CHANSERNA

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

Jorma  
Kontio
Nordens segerrikaste kusk

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR AXEVALLA I MORGON

 W V75-1:
 H5 Picasso Tilly är en 

grundkapabel häst 
som fått två lopp 
i kroppen efter vila. 
Trivs på distansen, 
skulle han nå täten 
kan han bli svår. 
6 Swimming Pool trivs 
också över 2 640.

 W Min vinnare:
 H5 Picasso Tilly

 W V75-2:
 HEtt svårlöst stolopp 

där det behövs så 
många streck som 
plånboken tillåter. 
9 Baharat ståtar med 
tre raka segrar i form-
raden vilket gör henne 
tidig. 12 Lonely Star är 
härdad på V75.

 W Min vinnare:
 H9 Baharat

 W V75-3:
 H10 Pokemon Ås har 

visserligen ingen seger 
i raden men han har 
visat bra form. Med en 
vettig resa spurtar han 
vasst. 14 Ladyofthe-
lake är ett gediget sto 
som tål att göra en del 
jobb själv.

 W Min vinnare:
 H10 Pokemon Ås

 W V75-4:
 HEn av världens 

bästa hästar gör 
intressant comeback 
och det finns inget 
som talar emot en ny 
seger för 7 Nuncio. 
Stefan Melander har 
säkert förberett 
honom väl.

 W Min vinnare:
 H7 Nuncio

 W V75-5:
 H3 Brosa Am är en 

segervan häst som 
vunnit sex av karriä-
rens 13 starter. Han 
har bra styrka och 
från sitt fina läge är 
han ett tidigt seger-
bud. Jag väljer att 
lämna honom ensam.

 W Min vinnare:
 H3 Brosa Am

 W V75-6:
 H7 Benjamin Evo 

vann i debuten för 
Veijo Heiskanen och 
normalt ska han bara 
vara bättre med det 
loppet i kroppen. 
8 Balfour har visat bra 
kapacitet de gånger 
han fungerat.

 W Min vinnare:
 H7 Benjamin Evo

 W V75-7:
 H9 Beppe Am håller 

bra form för dagen 
och felfri räcker han 
långt. 1 Globalsatis-
faction är jämn och 
säker, från sitt fina 
läge slutar han långt 
framme. 6 Digger Elias 
spurtade vasst senast.

 W Min vinnare:
 H9 Beppe Am

Systemet, V75-1: 5, 6, 2, 4, 11 (1, 3). V75-2: 9, 12, 11, 7, 15, 13, 10 (1, 4). V75-3: 10, 14, 6, 5 (4, 15). V75-4:  7 Nuncio (5, 6). V75-5: 3 Brosa Am (1, 8). V75-6: 7, 8, 9, 15 (11, 1). V75-7: 9, 1, 6 (3, 4).  1 680 rader/840 kr

 W V75-1:
 H2 Calypso Am har 

ett bra läge bakom 
bilen och ska ha vettig 
chans att vinna om 
det klaffar. 5 Picasso 
Tilly som jag kör har 
visat bra form och 
slutar förhoppningsvis 
i striden här.

 W Min vinnare:
 H2 Calypso Am

 W V75-2:
 H9 Baharat kan 

verkligen avsluta 
vasst och hon har ju 
gått starkt på slutet. 
Kommer att slåss om 
segern igen, hästen.          
4 Pearl Face var bra 
efter galopp senast. 
Kan säkert duga.

 W Min vinnare:
 H9 Baharat

 W V75-3:
 H10 Pokemon Ås 

körs av en duktig kusk 
och har form för att 
vinna det här. Stäm-
mer det under vägen 
är det klart att han har 
fin chans att vinna, 
spikas. 4 Kendra 
Silvio är snabb ut.

 W Min vinnare:
 H10 Pokemon Ås

 W V75-4:
 H7 Nuncio ska det 

givetvis bli kul att köra 
igen. Han återkommer 
efter paus men är väl 
förberedd som det 
låter. Jag väljer att 
spika mig själv här.     
6 Spring Erom är still 
going strong. Platsbud.

 W Min vinnare:
 H7 Nuncio

 W V75-5:
 H1 Persimmon Face 

har ett intressant läge 
och håller han ordning 
på benen ska det vara 
en vettig chans. 
3 Brosa Am är stark 
och rejäl och tål ett 
tufft lopp. Kan mycket 
väl slåss om det igen.

 W Min vinnare:
 H1 Persimmon Face

 W V75-6:
 H7 Benjamin Evo 

gjorde det bra för 
Heiskanen senast. 
Kommer säkert att 
vara ännu bättre nu 
och ska passas. 
15 Magic Happens 
har gott kunnande och 
ska streckas.

 W Min vinnare:
 H7 Benjamin Evo

 W V75-7:
 H1 Globalsatisfaction 

gick starkt på Solvalla. 
Strular inte läget till 
det finns det chans till 
seger. 9 Beppe Am 
som jag kör galoppe-
rade i lördags, men 
kändes fin annars. Har 
lite chans.

 W Min vinnare:
 H1 Globalsatisfaction

Systemet, V75-1: 2, 5, 4, 11 (6, 1). V75-2: 9, 4, 15, 10 (7, 11). V75-3: 10 Pokemon Ås (4, 5). V75-4: 7 Nuncio (6, 5). V75-5: 1, 3, 8, 11, 6 (5, 9). V75-6: 7, 15, 8, 11, 1 (9, 14). V75-7: 1, 9, 3 (6, 5).  1 200 rader/600 kr

Peter bjuder på magi
MmM I fredags tog Peter emot priset som 

Årets Tränare på Hästgalan i Stockholm.
MmM Dagen efter avslutade han V75-

omgången på Solvalla med Carabinieri.
MmM Bästa chansen på Axevalla är ”fot-

bollshästen” Magic Happens, som kom-
mer från seger i travets elitserie.


