
11FREDAG 2 DECEMBER 2016 TRAV

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

TRAV
BERÄKNAT SPELSTOPP

V75: 16.20
DD: 18.20

10 Sunna Love (V75-2) ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Hon studsade när starten gick senast och det brukar hon inte göra. Jag tror 
att det var ett olycksfall i arbetet. Hon har ett bra utgångsläge och jag ska försöka 
utnyttja springspåret så gott jag kan. Sunna Love har tidigare haft lite svårt med 
tekniken men har blivit allt bättre. Jag tycker att loppet ser öppet ut och min häst 
tillhör A-hästarna. Får hon ligga på rulle tar hon ned många till slut över det långa 
upploppet. 
Utrustning: Vanlig vagn, norskt huvudlag.
11 Arsenal (V75-3) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 123412341234

 ”Jag fick stötta honom lite till slut senast men prestationen han svarade för var 
strålande. Han inledde i tredjespår runt första sväng och sedan gick vi fram till 
utvändigt ledaren. Det var första loppet på två månader och han borde inte vara 
sämre med det loppet i kroppen. Arsenal känns fin i lugna jobb inför starten på 

Axevalla och den här distansen är ett plus.  
Utrustning: Vanlig vagn, norskt huvudlag.
3 Drogba Bob (V75-5) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1234

 ”Han hängde på bra invändigt senast i Kalmar och fick maxplacering som fyra. 
Jag försöker komma ned till innerspåret igen. Det blir jänkarvagn den här gången 
eftersom det är bilstart. Vi jagar en bra peng. 
Utrustning: Jänkarvagn, norskt huvudlag.
14 Makera (V75-6) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Hon har inte vunnit i vinter men hon har gjort flera strålande lopp utan att få 
den utdelning hon förtjänat. Hon är en härlig liten kämpe och gick bra i skymun-
dan senast. Får hon en fin rygg fram till upploppet fäller hon många, men South-
wind Feji är i en klass för sig.  
Utrustning: Vanlig vagn, norskt huvudlag.

PETER OM CHANSERNA

MmM Det finns extra pengar  
i potten även den här veckan.

MmM Axevalla har Sveriges 
längsta upplopp. Publiken bjuds 
ofta på stor spänning under de 
avslutande 227 meterna.

MmM Peter Untersteiners bästa 
chanser är formstarka Sunna 
Love och kapable Arsenal.

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR AXEVALLA I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H6 Linus Boy har 

spännande förutsätt-
ningar och det kan 
mycket väl vara så att 
han är bäst här i 
V75-inledningen. 
Ledningen vore en 
fördel. 2 GlobalSatis-
faction är åter efter en 
paus, är säkert välträ-
nad direkt.

 W Min vinnare:
 H6 Linus Boy

 W V75-2:
 H2 Mellby Euphoria 

står bra till och 
kanske kan det bli 
ledningen efter en bit 
här? Bör under alla 
omständigheter 
räknas, hästen. 
10 Sunna Love kan 
sitta bra till direkt och 
har en bra spurt att ta 
till. Kan tänkas.

 W Min vinnare:
 H2 Mellby Euphoria

 W V75-3:
 HDet kan nog bli mer 

Timo Nurmos genom   
12 Global Undecided. 
En stark och rejäl häst 
som säkert gynnas av 
att det handlar om 
lång distans. Jag kör 
8 Roofer som är jämn 
och säker. Klaffar det 
lite för oss kan vi vara 
med i striden.

 W Min vinnare:
 H12 Global Undecided

 W V75-4:
 H1 Prosperous har 

ett spännande läge. 
Och att det finns bra 
kapacitet i hästen har 
vi sett sedan tidigare. 
Löser det sig är det en 
skaplig segerchans.   
3 Castleman har gått 
bra på slutet och nog 
höjt sig en del. Får inte 
glömmas.

 W Min vinnare:
 H1 Prosperous

 W V75-5:
 H4 Sambuca Knight 

höll emot bra från 
spets på Solvalla. Han 
klarar även den här 
distansen och ska ha 
bra chans att spåra 
runt om. Jag väljer att 
spika. 9 Louie Brodde 
är inte heller så dum 
och ska räknas tidigt 
om man garderar.

 W Min vinnare:
 H4 Sambuca Knight

 W V75-6:
 HHär kommer bästa 

spiken på lördag. Jag 
tror att 13 Southwind 
Feji har god chans att 
runda alla. Väl medve-
ten om att tillägg på 
kort distans inte är det 
lättaste. 1 Ile Saint 
Louis är rätt snabb 
från start och kan 
hålla emot en bra bit.

 W Min vinnare:
 H13 Southwind Feji

 W V75-7:
 HEtt öppet lopp 

avslutar kupongen.   
10 Eelis är åter efter 
en liten paus, men jag 
tror att han kan duga 
långt direkt. Får 
hoppas på tempo, 
hästen. 4 Cantona 
Mearas är van lite 
längre lopp men klarar 
säkert distansen. 

 W Min vinnare:
 H10 Eelis

 W V75-1:
 H6 Linus Boy fick ett 

bra spår och är han 
i bra form så blir han 
nog svårslagen. 
8 Lincoln Lawyer har 
gjort flera bra lopp 
och känns intressant 
trots bakspåret. Min 
uppsittning 2 Global-
Satisfaction är kapa-
bel i grunden.

 W Min vinnare:
 H6 Linus Boy

 W V75-2:
 HÖppet lopp. Men jag 

chansar med ett 
singelstreck. 
10 Sunna Love var ute 
i ett ännu tuffare lopp 
senast på V75 och var 
betrodd. Kan hamna 
bra till från springspår 
och har en stark spurt. 
2 Mellby Euphoria är 
värst emot.

 W Min vinnare:
 H10 Sunna Love

 W V75-3:
 H12 Global Undeci-

ded får mitt vinnar-
tips. Spåret kunde 
förstås varit bättre 
men det är långt till 
mål och det kan lösa 
sig. 1 Earn n’Burn har 
säkert gått framåt 
med det förra loppet 
och får ett bra lopp 
från innerspåret.

 W Min vinnare:
 H12 Global Undecided

 W V75-4:
 H13 Coffie U.N.G. är 

vass med ett hänglopp 
och kommer säkert att 
spurta vasst över 
upploppet. 11 Wingait 
Erik trivs med kusken 
och kommer nog att 
vara med i striden på 
nytt. 1 Prosperous blir 
farlig om nu inte 
spåret blir en fälla.

 W Min vinnare:
 H13 Coffie U.N.G.

 W V75-5:
 H4 Sambuca Knight 

tar mest troligt hand 
om ledningen och får 
han bestämma en bit 
så blir det svårt att slå 
honom. 9 Louie 
Brodde har jättebra 
form och kanske kan 
utmana Sambuca 
Knight om det blir lite 
tryck på loppet.

 W Min vinnare:
 H4 Sambuca Knight

 W V75-6:
 HMan har ju trott att 

13 Southwind Feji ska 
förlora flera gånger 
men det är bara ett ge 
upp. Hon tar ju loppen 
på rätt sätt och blir 
bara bättre för varje 
start. Jag tror inte att 
läget kommer att fälla 
henne och det är bara 
att spika.

 W Min vinnare:
 H13 Southwind Feji

 W V75-7:
 H1 Mr Creation har 

ett perfekt läge och 
får spets eller rygg på 
ledaren. Kommer att 
vara med på målfotot 
om han inte skulle ha 
otur och fastna. 
7 Always on Time 
kommer med en 
imponerande rad och 
måste räknas.

 W Min vinnare:
 H1 Mr Creation

Systemet, V75-1: 6, 2, 4, 8 (1, 7). V75-2: 2, 10, 7 (14, 6). V75-3: 12, 8, 11 (1, 4). V75-4: 1, 3, 11 (13, 6). V75-5: 4 Sambuca Knight (9, 1). V75-6: 13 Southwind Feji (1, 12). V75-7: Alla 12 (10, 4).  1 296 rader/648 kronor

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

Systemet, V75-1: 6, 8, 2, 4 (9, 1). V75-2: 10 Sunna Love (2, 6). V75-3: 12, 1, 8, 11, 4 (2, 3). V75-4: 13, 11, 1, 3 (2, 6). V75-5: 4, 9, 10 (1, 2). V75-6: 13 Southwind Feji (1, 3). V75-7: 1, 7, 4, 10, 8 (9, 6).  1 200 rader/600 kr

8 Roofer (V75-3) �����������������������������������������������������123412341234
 HSatt fast med krafter kvar senast. Är jämn 

och duktig och ska ses med lite vinstchans.

MIN BÆSTA V75-CHANS

2 GlobalSatisfaction (V75-1) �������������������������������123412341234
 HHästen är riktigt bra, men det går inte att tro 

på bra vinstchans på V75 efter ett års vila. 

MIN BÆSTA V75-CHANS

13 Southwind Feji (V75-6)
 HHar varit jättebra på slutet och det handlar 

om en segermaskin. Har fin chans på nytt.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

13 Southwind Feji (V75-6)
 HDet är väl inte mycket att snacka om, hon är 

huvudet högre än konkurrenterna.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

7 Julia Pellini (V75-2)
 HGick ett bra lopp senast och kan 

mycket väl slå till på lördag. 

1 Mr Creation (V75-7)
 HHar ett spännande läge då han 

är snabb från start. Ska passas.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

13 Coffie U�N�G� (V75-4)
 HHar blivit alldeles för bortglömd 

och är faktiskt mitt förstastreck! 

10 Ryan Kronos (V75-5)
 HInsatsen senast var impone-

rande, kan vara ett roligt drag.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

LØRDAGENS V75-OMG˚NG
 W V75-1:

 HVoltstart är ovanligt i näst högsta klassen.  
6 Linus Boy var duktig i V75 i höstas. Han är 
kvick från start och är ett givet bud. 4 Trinity 
Lux är i toppform och ska passas.

 W V75-2:
 H2 Mellby Euphoria är en talangfylld häst och 

kommer nog tidigt till ledningen. Om det blir 
tempo på loppet kan flera hästar komma in i 
matchen. 10 Sunna Love är i kalasform.

 W V75-3:
 HDet är många om budet i det här loppet.  

4 Ibelieveinamerica, 8 Roofer och 12 Global 
Undecided är givna bud. 11 Arsenal var bra 
senast och gillar distansen.

 W V75-4:
 H1 Prosperous är en jättekapabel häst med 

lopp i kroppen. 11 Wingait Erik var oerhört bra 
vid segern i Kalmar och Henriette Larsen är en 
mycket skicklig kusk.

 W V75-5:
 H4 Sambuca Knight ledde länge i lördags men 

fick ge sig den sista biten mot två bra hästar. 
Han sitter tidigt i spets igen och får han trolla 
bort en bit av loppet blir han svårslagen.

 W V75-6:
 H13 Southwind Feji har imponerat stort på oss 

och verkar bli bättre och bättre. Trots 20 
meters tillägg går hon runt fältet. Omgångens 
bästa spik.

 W V75-7:
 HAvslutningen känns öppen och vi rekommen-

derar helgardering. Om det blir hård körning 
ökar chanserna för att bakspåren ska komma in 
i matchen. 11 Demolition Man F. är inte borta. 

 W Johans vinnare:
 H6 Linus Boy

 W Peters vinnare:
 H4 Trinity Lux

 W Johans vinnare:
 H2 Mellby Euphoria

 W Peters vinnare:
 H2 Mellby Euphoria

 W Johans vinnare:
 H8 Roofer

 W Peters vinnare:
 H12 G. Undecided

 W Johans vinnare:
 H1 Prosperous

 W Peters vinnare:
 H1 Prosperous

 W Johans vinnare:
 H4 Sambuca Knight

 W Peters vinnare:
 H4 Sambuca Knight

 W Johans vinnare:
 H13 Southwind Feji

 W Peters vinnare:
 H13 Southwind Feji

 W Johans vinnare:
 H1 Mr Creation

 W Peters vinnare:
 H10 Eelis

JOHAN & PETERS V75-SYSTEM
V75-1: 2, 4, 6 (8, 5). 
V75-2: 1, 2, 4, 11, 14 (5, 6)
V75-3: 4, 8,11, 12 (1,2). 
V75-4: 1, 3, 11 (2, 3). 
V75-5: 4 Sambuca Knight (9, 10) . 
V75-6: 13 Southwind Feji (12, 14). 
V75-7: Alla 12 (1, 10). 
 2 160 rader/1 080 kronor. 

4 Hon tillhör 
A-hästarna
4 Southwind Feji 
är i en klass för sig
4 Det blir en  
jänkarvagn nu


