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V75: 16.20
DD: 18.20

5 Count Response (V75-1) ����������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Vi har siktat på att komma med i den här klassen. Han tränar positivt och kan 
vara långt framme om han klarar starten. Utrustning: Vanlig vagn, murphy.
5 Dreams Take Time (V75-3) ��������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Han tränar bra inför den här starten men behöver troligen loppet.  
Utrustning: Jänkarvagn, norskt.
11 Global Tendency (V75-4) �������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Hon har varit struken för kolik men jag tror inte att hon har tappat något. Hon 
gick bra som tvåa i senaste starten. Utrustning: Vanlig vagn, murphy.
14 Julia Af Solnäs (V75-4) ����������������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Var helläcker när hon vann i Halmstad och jag måste tro på henne igen. Det är 
min bästa chans. Utrustning: Vanlig vagn, norskt (troligt) eller halvstängt huvudlag.
1 Going Diablo (V75-5) ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Var kanske inte lika startsnabb som vanligt senast och kom aldrig in i loppet, 
men gick med full fart över linjen. Spåret blev perfekt och hon är startsnabb. 
Utrustning: Jänkarvagn, murphy.
3 Makera (V75-5) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Gör alltid sitt och fick ett bra spår. Till den här starten åker jänkarvagnen på 
och Makera har platschans. Utrustning: Jänkarvagn, norskt huvudlag.
10 Ultimate Wine (V75-5) �������������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Hon sköter träningen, men får svårt från det här läget mot det här motståndet. 
Utrustning: Troligen jänkarvagn, murphy.
11 Kash Brodda (V75-5) ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Hon gick bra på Solvalla trots att hon bara blev sexa. Hon sköter träningen 
som hon ska och kan vinna, men är inget hett bud från det här spåret. 
Utrustning: Vanlig vagn, norskt huvudlag.
7 Staro Ivy League (V75-7) ���������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Fick ett tråkigt läge men gillar distansen och gynnas av högt tempo. Platsbud. 
Utrustning: Jänkarvagn, murphy.

2 Waffle (V75-2) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Kommer att tävla med helstängt huvudlag för första gången i stället för 
halvstängt. Han är snabb bakom bilen. Utrustning: Jänkarvagn, helstängt.
3 Megamuscle (V75-6) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1234

 ”Har lopp i kroppen och får jaga pengar. Utrustning: Jänkarvagn, öppet.
6 Niky Flax (V75-7) ������������������������������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Han var inte lika bra som vid segrarna senast. Nu är det tätare mellan loppen 
och det ser ut att bli tempo på loppet. Niky Flax bör vara med i segerstriden. 
Utrustning: Jänkarvagn, norskt huvudlag.

PETER OM CHANSERNA

MmM Peter har varit på semester 
i Dubai och laddat batterierna.

MmM Bästa chansen är Julia af 
Solnäs i V75-4.

MmM Johans duo Waffle och Niky 
Flax är tidiga segerbud.

JOHAN OM CHANSERNA

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR JÆGERSRO I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H2 Olle Rols har gjort 

fina lopp på slutet och 
han duger säkert 
mycket bra även här. 
Ska räknas om inte 
spåret ställer till det.   
6 Gomez har ett 
spännande läge och 
skulle han hitta till 
ledningen kan det 
hålla hela vägen.

 W Min vinnare:
 H2 Olle Rols

 W V75-2:
 H1 Erwin har gjort 

fina lopp då han 
vunnit på slutet. 
Verkar bra för klassen 
och siktar på att ta 
hand om ledningen, 
spikas. 7 Global 
Unlimited gick ett bra 
lopp senast och 
gynnas av en stryk-
ning. Motbudet.

 W Min vinnare:
 H1 Erwin

 W V75-3:
 HJag kör 7 Väster-

boonthenews som har 
visat toppform en 
längre tid. Var jättebra 
även senast efter en 
tung resa. Vi ska 
räknas tidigt. 1 Oasis 
Bi har ett bättre läge 
och det är ju en häst 
som är van att tampas 
mot de bästa.

 W Min vinnare:
 H7 Västerboonthe.

 W V75-4:
 H14 Julia af Solnäs 

såg bra ut senast vid 
överlägsen seger. 
Klaffar det i starten 
kommer hon säkerli-
gen att vara med på 
målfotot igen. Min      
6 Dorinda har lopp i 
kroppen och ett bra 
läge. Ska räknas 
bakom tipsettan.

 W Min vinnare:
 H14 Julia af Solnäs

 W V75-5:
 H2 Nancy America 

har passande förut-
sättningar på pappret. 
Hon kan säkert 
komma till ledningen 
och sedan krävs det 
en bra häst för att slå 
henne, spik. 11 Kash 
Brodda är i god form 
och ska räknas tidigt 
där bakom, trots läget.

 W Min vinnare:
 H2 Nancy America

 W V75-6:
 H5 Master Crowe är 

segervan, hästen, och 
även om distansen 
kanske är lite kort får 
han tipset. 1 Pajas 
Face som jag kör kan 
vara ett kul motbud 
kanske. Form har han 
och vi får försöka 
utnyttja det här fina 
utgångsläget.

 W Min vinnare:
 H5 Master Crowe

 W V75-7:
 H1 Mack Dragan är 

snabb från start och 
slipper han alltför 
hård press kan det 
hålla hela vägen.  
10 Trot Kronos visade 
fin form senast och 
distansen är ett plus 
för honom. Lär 
utmana rejält över 
upploppet.

 W Min vinnare:
 H1 Mack Dragan

 W V75-1:
 HJag tycker att två 

hästar sticker ut. Och 
eftersom jag tror att  
6 Gomez tar hand om 
ledningen avgör det 
vem jag tippar som 
vinnare. Men man 
måste han stor 
respekt för 2 Olle Rols 
som varit väldigt bra 
vid segrarna på slutet.

 W Min vinnare:
 H6 Gomez

 W V75-2:
 H1 Erwin bara vinner 

och vinner. Spår ett 
passar bra då han är 
startsnabb och det 
kan vara så enkelt att 
Erwin leder det här 
loppet runt om.  
2 Waffle får ett bra 
lopp i den främre 
träffen och är ett tidigt 
garderingsbud.

 W Min vinnare:
 H1 Erwin

 W V75-3:
 H7 Västerboonthe-

news är nedstruken 
ett spår och jag tror 
att han kommer att bli 
släppt till ledningen. 
Och i sådana fall ska 
det vara en väldigt bra 
segerchans. Min spik i 
omgången. 1 Oasis Bi 
är alltid med i den 
främre träffen.

 W Min vinnare:
 H7 Västerboonthe.

 W V75-4:
 H6 Dorinda har fått 

ett lopp i kroppen och 
då jag tror att hon kan 
nå ledningen måste 
jag tippa henne etta, 
även om 14 Julia af 
Solnäs är en mycket 
bra häst som visat fin 
form. Loppet borde 
rimligtvis stå mellan 
dessa två.

 W Min vinnare:
 H6 Dorinda

 W V75-5:
 H2 Nancy America 

fick det bästa spåret 
av de betrodda 
hästarna och är van 
att tävla i tuffa gäng. 
Given på kupongen.  
5 Darling Hornline och 
11 Kash Brodda 
besitter båda hög 
kapacitet och ska 
streckas tidigt.

 W Min vinnare:
 H2 Nancy America

 W V75-6:
 HÖppet. 1 Pajas Face  

har ett kanonläge och 
är snabb ut. Blir det 
inte spets så får han 
rygg på ledaren och 
det är ju open stretch 
nu. Han kan slå till 
den här gången.  
5 Master Crowe är 
tuff och tål att göra 
mycket jobb.

 W Min vinnare:
 H1 Pajas Face

 W V75-7:
 H1 Mack Dragan har 

läge för ledningen och 
i den positionen är 
han ju bevisligen svår 
att komma till tals 
med. 11 Qahar Q.C. är 
mitt största hopp på 
lördag, men det är ju 
risk att vi kommer att 
få en jobbig resa från 
det här läget.

 W Min vinnare:
 H1 Mack Dragan

Systemet, V75-1: 2, 6, 1, 4, 5 (7, 3). V75-2: 1 Erwin (7, 2). V75-3: 7, 1 (3, 5). V75-4: 14, 6 (7, 11). V75-5: 2 Nancy America (11, 5). V75-6: 5, 1, 11, 2, 4 (9, 7). V75-7: Alla 11 (1, 10).  1 100 rader/550 kronor

Ulf         
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

Systemet, V75-1: 6, 2 (1, 7). V75-2: 1, 2, 7, 3, 12 (8, 4). V75-3: 7 Västerboonthenews (1, 3). V75-4: 6, 14 (2, 12). V75-5: 2, 5, 11 (4, 8). V75-6: 1, 5, 11, 2, 4 (12, 9). V75-7: 1, 11, 10, 9, 6 (8, 7).  1 500 rader/750 kronor

7 Västerboonthenews (V75-3) ���������������������� 1234123412341234
 HRiskerar ett tungt lopp, men med tanke på hur 

bra han varit måste jag tro på chans.

MIN BÆSTA V75-CHANS

11 Qahar Q�C� (V75-7) �������������������������������������������123412341234
 HDet är tuffare emot nu, men så bra som han 

varit kan jag inte känna mig helt golvad. 

MIN BÆSTA V75-CHANS

2 Nancy America (V75-5)
 HHar bra förutsättningar på pappret, då hon 

kan öppna rejält från start. Hela vägen..?

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

7 Västerboonthenews (V75-3)
 HJag har svårt att tro att Oasis Bi verkligen 

kommer att svara ut honom i spetsfrågan.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

4 Trinity Lux (V75-6)
 HSkrällde senast och klaffar det 

maximalt kan han vinna igen. 

11 Qahar Q�C� (V75-7)
 HKan bli lite glömd på läget, men 

han har styrka för att runda alla.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

1 Pajas Face (V75-6)
 HHar ett väldigt passande läge. 

Får väl rygg ledaren i sämsta fall? 

9 Louie Brodde (V75-7)
 HLär få ett rygglopp och har så 

pass bra form att han kan slå till. 

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

LØRDAGENS V75-OMG˚NG
 W V75-1:

 H6 Gomez vinner ofta och är kvick från start.  
2 Olle Rols har varit strålande på sistone och är 
ett givet segerbud. Det är många om budet och 
loppet garderas.

 W V75-2:
 H1 Erwin vinner ofta och vann lätt senast.  

7 Global Unlimited var jättebra senast och  
2 Waffle duger absolut i klassen. Han är 
dessutom mycket startsnabb.

 W V75-3:
 H7 Västerboonthenews gjorde ett kanonlopp 

utvändigt Dante Boko i Halmstad. Han tippas 
trots spår långt ut. 1 Oasis Bi fick ett perfekt 
läge och blir att räkna med.

 W V75-4:
 H14 Julia af Solnäs vann med sparade krafter 

senast och tussarna behövde inte användas. 
Hon ska ses med bra chans. 6 Dorinda känns 
bäst av hästarna på start.

 W V75-5:
 H2 Nancy America kommer troligen tidigt till 

spets och blir sedan svårslagen. 5 Darling 
Hornline har hög kapacitet. 11 Kash Brodda 
gick bra i skymundan senast. En outsider.

 W V75-6:
 H5 Master Crowe har ett par lopp i kroppen 

och satt fast senast. Han borde ha bra seger-
chans. 11 Västerbo Exact var jättefin vid 
segern i Halmstad men har tråkigt läge.

 W V75-7:
 HDet är många starka hästar med i loppet och 

det är en fördel för 6 Niky Flax. Tätare starter 
nu är en fördel. 1 Mack Dragan är både stark 
och startsnabb. 10 Trot Kronos ska passas.

 W Johans vinnare:
 H6 Gomez

 W Peters vinnare:
 H2 Olle Rols

 W Johans vinnare:
 H1 Erwin

 W Peters vinnare:
 H1 Erwin

 W Johans vinnare:
 H7 Västerboonthen.

 W Peters vinnare:
 H7 Västerboonthen.

 W Johans vinnare:
 H14 Julia af Solnäs

 W Peters vinnare:
 H14 Julia af Solnäs

 W Johans vinnare:
 H2 Nancy America

 W Peters vinnare:
 H2 Nancy America

 W Johans vinnare:
 H5 Master Crowe

 W Peters vinnare:
 H5 Master Crowe

 W Johans vinnare:
 H1 Mack Dragan

 W Peters vinnare:
 H10 Trot Kronos

JOHAN & PETERS V75-SYSTEM
V75-1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (9, 11). 
V75-2: 1, 2, 7 (8, 10). 
V75-3: 1, 7 (5, 3). 
V75-4: 6, 14 (2, 12). 
V75-5: 2 Nancy America (5, 11). 
V75-6: 5, 11 (2, 4). 
V75-7: Alla elva (1, 10). 
 2 112 rader/1 056 kronor. 

4 Första gången 
med helstängt
4 Helläcker 
senast
4 Julia är min 
bästa chans


