
11FREDAG 2 DECEMBER 2016 TRAV

V75 I MORGON  MED UNTERSTEINERS
• STJÆRNKUSKARNAS TIPS INFØR LØRDAGENS TÆVLINGAR P˚ ˚BY

TRAV
BERÄKNAT SPELSTOPP

V75: 16.20
DD: 18.20

9 Global Tendency (V75-2) ����������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Är ett duktigt sto och jag hoppas och tror att hon går iväg felfritt. Outsider. 
Utrustning: Vanlig vagn, murphy.
12 Tour Knight (V75-2)����������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Hon gjorde det bra utvändigt ledaren sist och är nog bättre med loppet i kroppen.  
Utrustning: Vanlig vagn, norskt.
1 Poet Broline (V75-3) ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 123412341234

 ”Var inte alls på humör senast och det var något som störde honom. Han var fin 
i ett banjobb i veckan. Som han kändes kommer han att gå bra på lördag.  
Utrustning: Jänkarvagn, helstängt.
3 Ultimate Wine (V75-4) �������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Är snabb från början och spåret passar bra. Hon kan ta fin placering. 
Utrustning: Jänkarvagn, murphy.
4 Kash Brodda (V75-4) �����������������������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Var jättebra vid segern på Solvalla och känns fin i träningen. Det är min bästa 
chans på lördag. Utrustning: Vanlig vagn, norskt.
6 Makera (V75-4) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Gick bra bakom Kash Brodda senast och går alltid bra till slut. Normalt rår hon 
inte på Kash Brodda. Utrustning: Vanlig vagn, norskt.
9 Juni Håleryd (V75-4) ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Har lopp i kroppen. Hittills har hon varit bäst barfota. Utrustning: Vanlig vagn, 
helstängt.
3 Pastor Power (V75-5) ����������������������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Han höll väldigt bra på Solvalla efter ett lopp utvändigt ledaren. Allt tyder på 
att han kommer göra ett bra lopp. Utrustning: Vanlig vagn, murphy.
8 Arsenal (V75-5) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Det var inte lätt att ta något till slut senast när det gick fort. Formen är bra och 
han gynnas av högt tempo. Utrustning: Vanlig vagn, norskt.
7 Masterglide (V75-6) ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 123412341234

 ”Är uppkollad efter senaste starten då han felade. Vi hittade inga fel och galoppen 
berodde nog på banan. Han är snabb från start. Utrustning: Jänkarvagn, norskt.
6 Springover (V75-7) ���������������������������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Hade nog varit tvåa om han inte fått punktering 700 kvar senast. Han känns 
fin och går både från spets och bakifrån. Utrustning: Jänkarvagn, norskt.
9 Electric Light (V75-7) ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Kändes fin senast och var okej som femma. Utrustning: Jänkarvagn, norskt.

11 Delicious Grim (V75-2) ����������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Har bra form och är en outsider. Utrustning: Vanlig vagn, murphy.

PETER OM CHANSERNA

MmM Peter har laddat rejält inför 
V75-omgången på Åby.

MmM Bussen är lastad med ett 
dussin hästar.

MmM Bäst chans har segermaski-
nen Kash Brodda i V75-4

JOHAN OM CHANSERNA

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR ˚BY I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H3 Wingait Erik gick 

bra i skymundan i 
lördags. Ska kunna 
vara med i striden nu 
om det klaffar bättre 
med resan. Jag kör  
1 Global Trader som 
har ett fint läge. Han 
gör bra lopp hela 
tiden, hästen, och ska 
ses med chans.

 W Min vinnare:
 H3 Wingait Erik

 W V75-2:
 H1 Ile Saint Louis 

kanske borde ha 
vunnit senast men har 
visat prov på bra 
kapacitet. Kan mycket 
väl hålla upp spåret 
och leder då länge.  
13 Ulriika Highness är 
i bra form och kan gå 
en stark långspurt. 
Bör streckas.

 W Min vinnare:
 H1 Ile Saint Louis

 W V75-3:
 HJag sitter upp 

bakom 2 Väster-
boonthenews som 
kändes fin senast och 
har visat bra form 
länge nu. Han kan 
öppna bra och läget 
kan vi inte klaga på. 
Motbudet är 6 Nadal 
Broline som kan en hel 
del även han.

 W Min vinnare:
 H2 Västerboonthe.

 W V75-4:
 H4 Kash Brodda 

väljer jag att singel-
strecka. Hon är tuff 
och fortsatt bra för 
klassen. Kanske kan 
bli släppt till spets 
men ska räknas 
oavsett. 1 Well Done 
la Marc har läget och 
ska ses med hyfsad 
platschans.

 W Min vinnare:
 H4 Kash Brodda

 W V75-5:
 H5 Mr Magnifique är 

en stark och rejäl häst 
som borde vara med 
långt framme, men 
loppet känns öppet på 
förhand. 2 Ribaude är 
stark i spurten och 
verkar vara bra för 
klassen. Ska streckas 
tidigt. Min 11 Tenta-
cles är inte så tokig.

 W Min vinnare:
 H5 Mr Magnifique

 W V75-6:
 H3 Gobal Trust visade 

god form senast då 
han avslutade vasst 
över upploppet. Bra 
spår på lördag och 
han borde vara given i 
striden. 1 Sambuca 
Knight har ett perfekt 
läge och kanske kan 
ta spets eller utnyttja 
open stretch?

 W Min vinnare:
 H3 Global Trust

 W V75-7:
 HJag avslutar med att 

spika 1 Angle of 
Attack. Gled undan 
enkelt i lördags och 
det kan mycket väl bli 
samma visa på Åby.    
5 Heartbreaker V.S. är 
stark och kan gå en 
bra långspurt. Känns 
het om man väljer att 
gardera.

 W Min vinnare:
 H1 Angle of Attack

 W V75-1:
 HJag har bra känsla 

för 3 Wingait Erik som 
i mitt tycke står på tur 
för en ny V75-seger. 
Finns dock viss 
galopprisk vid volt-
start så jag garderar. 
Värst emot tycker jag 
jämne men bortvalde 
6 Ragazzo da Sopra är 
som blir underspelad.

 W Min vinnare:
 H3 Wingait Erik

 W V75-2:
 H13 Ulriika Highness  

får tipset i ett öppet 
lopp då hon alltid gör 
sitt jobb. Favoriten  
1 Ile Saint Louis har 
svår aktion och känns 
sårbar. Min egen  
14 Miss Jägers har 
form men det finns 
frågetecken hur hon 
presterar med skor. 

 W Min vinnare:
 H13 Ulriika Highness

 W V75-3:
 H2 Västerboonthe-

news är omgångens 
bästa spikbud. Hästen 
har presterat bra med 
skor tidigare och 
känns komplett. Min 
egen 4 Geisha Sund 
gjorde ett bra lopp i 
comebacken och 
klarar skor, men ligger 
lågt i gulddebuten.

 W Min vinnare:
 H2 Västerboonthenews

 W V75-4:
 HJag tror att 1 Well 

Donela Marc kan hålla 
ledningen, men även 
om det misslyckas 
kommer hon få ett bra 
lopp och får därmed 
tipset. Min 7 Greece 
Boko stod 20 meter 
sämre till mot 4 Kash 
Brodda sist utan att få 
chansen, räknas.

 W Min vinnare:
 H1 Well Done la Marc

 W V75-5:
 H5 Mr Magnifique får 

tipset då han vunnit 
med skor för inte 
alltför länge sedan. 
Men även 3 Pastor 
Power verkar vara en 
riktigt bra häst för 
klassen. Men det är 
lägsta klassen och det 
kan löna sig med 
gardering.

 W Min vinnare:
 H5 Mr Magnifique

 W V75-6:
 H3 Global Trust får 

tipset eftersom han 
dragit ett bra spår på 
Åby. Eftersom han är 
startsnabb kan det 
vara ledning runt om. 
Min 1 Sambuca 
Knight ska räknas om 
vi inte blir fast invän-
digt från ett lurigt 
innerspår.

 W Min vinnare:
 H3 Global Trust

 W V75-7:
 HMin egen 1 Angle of 

Attack får tipset. Jag 
tror på bra chans på 
ledning trots lurigt 
innerspår på Åby och 
hästen går bra med 
skor samt har formen 
på topp. Värsta 
motbudet är 5 Heart-
breaker V.S. som trivs 
på distansen.

 W Min vinnare:
 H1 Angle of Attack

Systemet, V75-1: 3, 1, 6, 5, 11 (4, 2). V75-2: 1, 13, 9, 12, 11 (10, 2). V75-3: 2, 6 (5, 1). V75-4: 4 Kash Brodda (1, 9). V75-5: 5, 2, 3, 11 (4, 1). V75-6: 3, 1, 7, 6, 2, 9 (5, 11). V75-7: 1 Angle of Attack.  1 200 rader/600 kronor

Robert          
Bergh
Hemmaproffs med flera chanser

Systemet, V75-1: 3, 6, 1 (12, 2). V75-2: 13, 1, 9, 14, 12, 11 (10, 15). V75-3: 2 Västerboonthenews (6, 5). V75-4: 1, 7, 4 (9, 5). V75-5: 5, 3, 2, 8 (11, 4). V75-6: 3, 1 (6, 2). V75-7: 1, 5, 7 (10, 9).  1 296 rader/648 kronor

2 Västerboonthenews (V75-3) ���������������������� 1234123412341234
 HKändes fin senast och har gått bra länge. 

Hoppas han håller samma form, i striden då.

MIN BÆSTA V75-CHANS

1 Angle of Attack (V75-7) ������������������������������ 1234123412341234
 HÅterigen passande förutsättningar och han 

kommer att leda loppet länge. 

MIN BÆSTA V75-CHANS

4 Kash Brodda (V75-4)
 HÄr en stark och rejäl häst med toppform. 

Hon borde ha god chans att vinna igen.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

2 Västerboonthenews (V75-3)
 HHar åter passande förutsättningar i en Guld-

division som inte håller allra högsta klassen.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

6 Ragazzo da Sopra (V75-1)
 HÄr jämn och säker och har ett 

intressant läge. Ett rysarbud. 

9 Wingait C�H� (V75-6)
 HHar ett par lopp i kroppen och 

hästen har en del fart i sig.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

6 Ragazzo da Sopra (V75-1)
 HBortvald av Björn men här kan 

altmeister Olle sitta på leken. 

7 Greece Boko (V75-4)
 HStår bra inne i loppet och har inte 

fått chansen att visa vad hon kan.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

LØRDAGENS V75-OMG˚NG
 W V75-1:

 H1 Global Trader är härdad i V75 och fick bra 
spår. Lång distans är nog ingen nackdel.  
3 Wingait Erik har formen på topp och blir att 
räkna med. En duo räcker?

 W V75-2:
 HOm 1 Ile Saint Louis håller upp eller tidigt 

kommer till ledningen kan loppet vara över. 
Skulle hon komma bort är det många om budet 
och våra hästar (9, 11, 12) är inte borta.

 W V75-3:
 H2 Västerboonthenews vann från ledningen 

på Solvalla på 1.11,5. Han är bättre än någon-
sin och ska vara favorit. 6 Nadal Broline är en 
tuffing och kan inte räknas bort.

 W V75-4:
 H4 Kash Brodda var väldigt bra när hon vann 

finalen trots ett lopp utvändigt ledaren på 
Solvalla. Hon känns fortsatt fin och förutom 
bra styrka är hon väldigt snabb.

 W V75-5:
 H2 Ribaude är snabb i benen och är ett bud 

från bra spår. 3 Pastor Power var mycket bra 
senast och är rejäl. 5 Mr Magnifique trivs om 
det blir fart på loppet.

 W V75-6:
 H3 Global Trust lär laddas för spets och över 

kort distans kan han gå fort hela vägen.  
1 Sambuca Knight är i bra form och 9 Wingait 
C.H. tar ned många i spurten.

 W V75-7:
 HOm 9 Electric Light kan följa 1 Angle of 

Attack och få rygg på ledaren kan det bli intres-
sant. 6 Springover är allround och sprang med 
punktering senast. Han ska räknas.

 W Johans vinnare:
 H3 Wingait Erik.

 W Peters vinnare:
 H1 Global Trader.

 W Johans vinnare:
 H1 Ile Saint  Louis.

 W Peters vinnare:
 H1 Ile Saint  Louis.

 W Johans vinnare:
 H2 Västerboonthen.

 W Peters vinnare:
 H2 Västerboonthen.

 W Johans vinnare:
 H4 Kash Brodda.

 W Peters vinnare:
 H4 Kash Brodda.

 W Johans vinnare:
 H3 Pastor Power.

 W Peters vinnare:
 H5 Mr Magnifique

 W Johans vinnare:
 H3 Global Trust.

 W Peters vinnare:
 H3 Global Trust.

 W Johans vinnare:
 H1 Angle of Attack.

 W Peters vinnare:
 H1 Angle of Attack.

JOHAN & PETERS V75-SYSTEM
V75-1: 1, 3 (5, 7). 
V75-2: 1, 2, 6, 9, 11, 12, 13 (5, 15). 
V75-3: 2, 3 (1, 5). 
V75-4: 4 Kash Brodda (1, 11). 
V75-5: 2, 3, 5, 8, 12 (4, 1). 
V75-6: 1, 3, 7, 9 (2, 6). 
V75-7: 1, 5, 6, 9 (2, 4). 
 2 240 rader/1 120 kronor. 

4 Ska räknas 
som outsider
4 Gick med 
punktering sist
4 Kash Brodda 
är bästa chansen


