
11FREDAG 2 DECEMBER 2016 TRAV

V75 I MORGON  MED UNTERSTEINERS
• STJÆRNKUSKARNAS TIPS INFØR LØRDAGENS TÆVLINGAR P˚ SOLVALLA OCH SØNDAGENS TÆVLINGAR P˚ MANTORP

TRAV
BERÄKNAT SPELSTOPP

V75: 16.20
DD: 18.20

6 Kash Brodda (V75-2, lördag) ����������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Jag provar att ladda iväg henne vad som går från start och tror på bra chans.  
Utrustning: Vanlig vagn, norskt huvudlag och skor.
9 Makera (V75-2, lördag) ������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Hon spurtar alltid bra. Men normalt tar hon inte 20 meter på 6 Kash Brodda.  
Utrustning: Vanlig vagn, norskt huvudlag, barfota fram.
5 Springover (V75-3, lördag) ������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ” Innerspåret var krävande senast och tror att det var det som fällde Springover. 
Han ser bra ut i träningen och jag tror att han gör en bra insats. Utrustning: 
Jänkarvagn, norskt huvudlag, antingen barfota runt om eller fram.
7 Generaal Bianco (V75-3, lördag) ��������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Får inga plus i kanten för insatsen senast. Han känns fin och ska räknas. 
Utrustning: Jänkarvagn, norskt huvudlag, antingen barfota runt om eller fram.
3 Masterglide (V75-7, lördag) ����������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Jag laddar vad som går men det blir nog svårt att ta en längd på de invändiga.  
Utrustning: Jänkarvagn, norskt huvudlag, skor.
12 Global Tendency (V75-2, söndag) ����������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Är jämn och säker. Spåret tror jag hon klarar. Utrustning: Vanlig vagn.
13 Sangria Knight (V75-2, söndag) �������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Hon hade halsproblem senast. Hon känns fin men jag tror på fin insats. 
Utrustning: Vanlig vagn, norskt huvudlag, barfota.
3 Bo Kenneth (V75-5, söndag) ���������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Han får plus i kanten för upploppet senast och kan öppna bra från start. 

Utrustning: Jänkarvagn, norskt huvudlag, barfota fram.
11 Arsenal (V75-5, söndag) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Han kan vara långt framme om det klaffar. Jag måste passa honom sista 100. 
Utrustning: Vanlig vagn, norskt huvudlag, skor.
3 Ultimate Wine (V75-6, söndag) ����������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Hon är snabb ut och trivs i ledningen. Distansen är nog ingen fördel. 
Utrustning: Jänkarvagn, murphy, barfota fram.

3 Cyber Lane (V75-6, lördag) ������������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Från det här perfekta läget kommer jag ladda rejält för spets. Kommer vi dit blir 
han inte lätt att plocka ned. Utrustning: Vanlig vagn, norskt huvudlag, skor.
6 Twigs Briard (V75-7, lördag) ���������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Han har fått träna på och känns riktigt fin. Jag hoppas på vettiga pengar. 
Utrustning: Jänkarvagn, norskt huvudlag och barfota.
11 Delicious Grim (V75-2, söndag) �������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Satt fast senast. Jag tror att hon går lika bra bakifrån som i spets.  
Utrustning: Vanlig vagn, norskt huvudlag, barfota.
1 Magic Tile (V75-3, söndag) ������������������������������������������������������������������������������������������ 123412341234

 ”Jag tror att han höjer sig en klass och planen är att köra honom barfota runt 
om för första gången. Utrustning: Vanlig vagn, halvstängt huvudlag, barfota.
1 Xperia Knick (V75-6, söndag) �������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Har bra form och klarar distansen. En typisk outsider. Utrustning: Jänkarvagn, 
norskt huvudlag, barfota.

PETER OM CHANSERNA

MmM Snabba Kash Brodda och 
segerrike Cyber Lane har spelar-
nas förtroende på lördag. 

MmM Duon får höga betyg. 

JOHAN OM CHANSERNA

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR SOLVALLA I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H10 M.T.Joinville har 

verkligen gått bra på 
slutet, hästen, och det 
ska vara en bra 
segerchans på nytt om 
han behåller samma 
form, spik. 6 Hand- 
some Brad är van att 
tampas mot tuffa 
hästar och ska räknas 
vid gardering.

 W Min vinnare:
 H10 M.T.Joinville

 W V75-2:
 HJag går ut hårt och 

spikar även här. Jag 
tycker att 6 Kash 
Brodda är kapabel för 
klassen och håller hon 
sig på benen är det en 
skaplig chans. 1 Stella 
Newmen har ett 
spännande läge och 
ska kunna vara med i 
striden.

 W Min vinnare:
 H6 Kash Brodda

 W V75-3:
 H7 Generaal Bianco 

verkar hålla fortsatt 
fin form. Han är 
väldigt vass i spurten 
om han får rätt resa 
och det kan bli seger 
igen. 1 Cab Hornline 
har gått mycket bra 
och ska passas. Min   
9 Rolex Bigi ska inte 
heller glömmas helt.

 W Min vinnare:
 H7 Generaal Bianco

 W V75-4:
 H4 Baja Rosa Akema 

har visat prov på bra 
styrka och även om 
det är ett sto mot 
hingstar så kan det bli 
seger. 2 Global Trader 
som jag kör gick bra 
senast men den andra 
som smög med bakom 
var snabb på speed, 
helt enkelt.

 W Min vinnare:
 H4 Baja Rosa Akema

 W V75-5:
 H1 Västerboonthe-

news som jag kör har 
spännande läge och är  
ju snabb ut från 
början. Är han lika bra 
som på slutet ska han 
räknas. 5 Zenit Brick 
gör det fint hela tiden 
och kan vara med och 
utmana. Öppet bakom 
min häst.

 W Min vinnare:
 H1 Västerboonthe.

 W V75-6:
 H3 Cyber Lane har 

haft ett kanonår och 
även om han har spår 
utvändigt om värsta 
motbudet 2 Diaman-
ten kan det vara 
hästen att slå. Dia-
manten har bytt regi 
men ska räknas. Min 
8 Love Matters är inte 
helt borta trots spåret.

 W Min vinnare:
 H3 Cyber Lane

 W V75-7:
 H3 Masterglide gör 

ofta bra lopp och 
skulle han komma till 
ledningen är det klart 
att han slåss om 
segern igen, hästen. 
Jag kör 2 Now Or 
Never Flair som var 
klart bra senast. Lite 
tuffare lopp nu men vi 
ska ses med chans.

 W Min vinnare:
 H3 Masterglide

 W V75-1:
 H10 M.T.Joinville har 

ju varit ruggigt bra på 
slutet och är han lika 
bra igen så blir han 
inte lätt att stå emot 
trots att han har ett 
bakspår. Värst emot är 
nog 6 Handsome Brad 
som såg fin ut senast 
utan att riktigt få 
chansen.

 W Min vinnare:
 H10 M.T.Joinville

 W V75-2:
 HDet är väl hugget 

som stucket mellan 1 
Stella Newmen och 6 
Kash Brodda, men jag 
tippar den senare. Det 
finns några luringar. 
10 Erica var toppfin 
senast. Jag kör 5 
Global Teardrop som 
växer en klass om vi 
skulle nå ledningen.

 W Min vinnare:
 H6 Kash Brodda

 W V75-3:
 H1 Cab Hornline har 

jag blivit imponerad 
av. Han kan nog inte 
hålla ledningen i ett 
första skede men 
kommer han bara loss 
är han med på målfo-
tot. 7 Generaal Bianco 
har ju en vass spurt 
om han kommer till 
från sjundespåret.

 W Min vinnare:
 H1 Cab Hornline

 W V75-4:
 H4 Baja Rosa Akema 

tycker jag har varit 
riktigt bra på slutet 
och jag är inne på att 
det kan räcka till seger 
i den här Klass 
II-finalen. Om man vill 
ha en rolig rysare 
varnar jag för 10 
Assault som ser ut att 
bli lite bortglömd.

 W Min vinnare:
 H4 Baja Rosa Akema

 W V75-5:
 H1 Västerboonthe-

news har gått riktigt 
bra på slutet och fått 
stryk av topphästar. 
Nu har han läge för 
ledningen och jag tror 
att han kan leda runt 
om. Chansspik. 9 
Beau Mec har vass 
form och ska inte 
glömmas bort.

 W Min vinnare:
 H1 Västerboonthnews

 W V75-6:
 HEtt fint lopp där jag 

tippar 2 Diamanten. 
Jag tror att han kan 
försvara ledningen 
och då är han inte lätt 
att slå. 3 Cyber Lane 
är såklart det givna 
motbudet, men 8 Love 
Matters och 11 
Makethemark är inte 
helt golvade.

 W Min vinnare:
 H2 Diamanten

 W V75-7:
 H2 Now Or Never 

Flair har jag hela tiden 
tyckt att det är en 
väldigt bra häst och 
det visade han ju 
också senast. Fick ett 
perfekt spår. Även om 
3 Masterglide har bra 
form tror jag att Now 
Or Never Flair vinner 
det här loppet.

 W Min vinnare:
 H2 Now Or Never F.

V75-1: 10 M.T.Joinville (6, 2). V75-2: 6 Kash Brodda (1, 10). V75-3: 7, 1, 9, 5 (8, 2). V75-4: 4, 2, 1, 11, 10 (7, 8). V75-5: 1, 5, 7 (2, 11). V75-6: 3, 2, 8 (11, 5). V75-7: 3, 2, 5, 1, 4 (9, 6).  900 rader/450 kr.

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

V75-1: 10, 6, 9 (3, 2). V75-2: 6, 1, 10, 5, 15 (4, 2). V75-3: 1, 7, 9 (5, 8). V75-4: 4, 10, 6, 2, 3 (11, 1). V75-5: 1 Västerboonthenews (7, 9). V75-6: 2, 3, 8, 11, 5 (6, 7). V75-7: 2 Now Or Never Flair (3, 5).  1 125 rader/562,50 kr

1 Västerboonthenews (V75-5) ���������������������� 1234123412341234
 HHar visat bra form på slutet och läget är 

passande då han är kvick ut. Ett givet streck.

MIN BÆSTA V75-CHANS

11 Makethemark (V75-6) �������������������������������������123412341234
 HJag har väl inga toppchanser. Men blir det 

lite tempo i det här loppet slår han många.

MIN BÆSTA V75-CHANS

10 M�T�Joinville (V75-1)
 HHar gjort det mycket bra under en längre tid. 

Normalt blir han svårslagen även på lördag.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

2 Now or Never Flair (V75-7)
 HImponerade senast och den här gången fick 

han ett ännu bättre läge. Han blir svårslagen.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

11 Orlando Knick (V75-4)
 HÄr mer stark än snabb och med 

tempo kan han komma bra till slut. 

1 Mack Dragan (V75-7)
 HHar ett spännande läge och 

kommer att få en bra resa.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

10 Assault (V75-4)
 HVar ursäktad senast. Kommer 

säkert väl förberedd – kan slå till! 

9 Han Herred (V75-6)
 HHar ju fina ryggar och toppform. 

Han lär rensa enormt vid seger.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

LØRDAGENS V75-OMG˚NG
 W V75-1:

 H10 M.T.Joinville har varit makalöst bra på 
sistone och tål att göra grovjobbet. 2 Västerbo 
Exact och 6 Handsome Brad är jättebra hästar 
och ska med vid gardering.

 W V75-2:
 H6 Kash Brodda är ingen startraket men hon 

blir inte över heller och jag kommer att prova 
att ladda. Det blir inga ändringar och jag tror på 
min häst.

 W V75-3:
 H7 Generaal Bianco får inga plus i kanten för 

insatsen senast. Han verkar bra och är ett bud. 
5 Springover fälldes av banan senast. 8 Linus 
Boy är värd en seger efter flera bra insatser.

 W V75-4:
 HFinalen av Klass II håller bra klass. 4 Baja 

Rosa Akema gjorde ett kanonlopp som tvåa på 
Jägersro. 6 Chianti är en jättefin travare som 
kan öppna bra bakom bilen.

 W V75-5:
 H1 Västerboonthenews försvarar troligen 

innerspåret och får han bestämma tempot blir 
han svårslagen. Hjärtat klappar för 11 Spring 
Erom som haft stolpe ut på sistone.

 W V75-6:
 H3 Cyber Lane har gjort en toppsäsong. Han är 

mycket snabb från start och om han kommer till 
spets blir han inte lätt att passera. Men det är 
inte säkert att han tar en längd på 2 Diamanten.

 W V75-7:
 H2 Now Or Never Flair svarade för en häftig 

uppvisning på Jägersro. Felfri är han med och 
kämpar om segern. 3 Masterglide går från alla 
positioner och ska räknas tidigt.

 W Johans vinnare:
 H10 M.T.Joinville.

 W Peters vinnare:
 H10 M.T.Joinville.

 W Johans vinnare:
 H6 Kash Brodda.

 W Peters vinnare:
 H6 Kash Brodda.

 W Johans vinnare:
 H7 Generaal Bianco.

 W Peters vinnare:
 H7 Generaal Bianco.

 W Johans vinnare:
 H6 Chianti.

 W Peters vinnare:
 H4 Baja Rosa Akema.

 W Johans vinnare:
 H1 Västerboonthenews.

 W Peters vinnare:
 H11 Spring Erom.

 W Johans vinnare:
 H3 Cyber Lane.

 W Peters vinnare:
 H3 Cyber Lane.

 W Johans vinnare:
 H2 Now or Never Fl.

 W Peters vinnare:
 H2 Now or Never Fl.

JOHAN & PETERS V75-SYSTEM
V75-1: 2, 6, 10 (9, 3) . 
V75-2: 6 Kash Brodda (1, 10). 
V75-3: 1, 2, 5, 7, 8 (10, 3). 
V75-4: Alla tolv (4, 6). 
V75-5: 1, 5, 10, 11 (2, 6). 
V75-6: 3 Cyber Lane (2, 11). 
V75-7: 1, 2, 3 (4, 10). 
 2 160 rader/1 080 kronor. 

4Han blir inte  
lätt att plocka 
ned från spets
4 Planen är att 
köra barfota för 
första gången


