
11FREDAG 2 DECEMBER 2016 TRAV

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

TRAV
BERÄKNAT SPELSTOPP

V75: 16.20
DD: 18.20

9 Tahays Blue Amber (V75-2) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Hon spurtade strålande över upploppet senast och håller fin form.  
Utrustning: Jänkarvagn, helstängt, barfota fram.
12 Julia af Solnäs (V75-2) ��������������������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Vi har medvetet tagit det lugnt med henne en tid och siktar på att starta 
framöver. Allt tyder på att hon är riktigt bra i ordning och jag tror på segerchans.  
Utrustning: Vanlig vagn, halvstängt, skor.
12 Ironman Pellini (V75-4) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Han gick helt okej senast och höll ihop travet bra. Han är lite på gång, men från 
det här spåret och mot det här motståndet får jag ligga lite lågt.  
Utrustning: Vanlig vagn, norskt, lättas fram, eventuellt barfota.
1 Staro Ivy League (V75-5) ������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Kan inte utnyttja innerspåret. Men tar ned många till slut om det löser sig.  
Utrustning: Jänkarvagn, murphy, skor.
3 Stay Alert (V75-5) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Han slog ihop bakom bilen senast men gick bra efter galoppen. Jorma Kontio får 
köra efter eget huvud och får gärna prova i ledningen om han kommer dit och vill. 
Stay Alert vinner inte så ofta men kan vara långt framme. Norskt huvudlag nu. 
Utrustning: Jänkarvagn, norskt, barfota.
12 Generaal Bianco (V75-5) �����������������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Han fick vila en månad efter senaste starten i november. Han är väl förberedd 
och har gått tre banjobb inför årsdebuten. Tar han ett litet snäpp i utvecklingen kan 
han springa in en miljon kronor även den här säsongen. Jag tror att han kommer gå 
bra direkt och har en enorm teknik. Han är en av de snabbaste hästar jag kört.  
Utrustning: Jänkarvagn, murphy, barfota.

5 Going Popp (V75-2) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Hon galopperade när jag laddade iväg henne från start. Hon kändes fin i övrigt 
och vi testar igen. Jag provar från start men laddar inte lika mycket som senast. 
Utrustning: Jänkarvagn, öppet, barfota.
9 Wide Game (V75-4) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Han galopperade i årsdebuten och var lite uddlös i starten efter. Senast föll han 
med flaggan i topp. Spåret passar rätt bra och jag tror att han kan vara med och 
hugga där framme. Målet är att köra i ryggar så länge som möjligt. 
Utrustning: Vanlig vagn, öppet, eventuellt barfota bak.
6 Gute Band (V75-7) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Han spurtade bra efter sen lucka och formen är det inget fel på. Gute Band är 
bara medel från början men jag får prova lite från start.  
Utrustning: Jänkarvagn, helstängt, barfota.

PETER OM CHANSERNA

MmM Untersteiners har laddat 
rejält inför jackpottomgången 
i Mantorp.

MmM Det blir full lastbil och nio av 
duons 14 hästar startar inom V75.

MmM Höga getingbetyg delas ut.

JOHAN OM CHANSERNA

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR MANTORP I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H10 Ready Ribb är 

stark och rejäl, hästen. 
Kommer med fin form 
och har inga problem 
med den här jätte-
långa distansen heller. 
Han har skaplig chans 
att vinna. Motbudet är 
väl 11 Qahar Q.C. som 
lever på styrkan. Kan 
krossa allt.

 W Min vinnare:
 H10 Ready Ribb

 W V75-2:
 H12 Julia af Solnäs 

är bra för sin klass. 
Kan mycket väl runda 
alla trots lurigt läge. 
Öppet bakom henne 
och jag väljer att 
spika. 2 Prima Italia 
kanske kan komma till 
ledningen och är inte 
slagen då. Värst emot 
från bra spår.

 W Min vinnare:
 H12 Julia af Solnäs

 W V75-3:
 H2 Sir Ratzeputz var 

bra på Momarken i 
lördags och har inte 
de täta starterna ställt 
till det räknar jag med 
att han har en fin 
segerchans. Jag väljer 
att spika. 3 Djali Boko 
är snabb när han 
sköter sig och kan 
mycket väl utmana.

 W Min vinnare:
 H2 Sir Ratzeputz

 W V75-4:
 HJag kör favoriten    

8 Who’s Who. Vi har 
ett besvärligt läge, 
men han har känts 
jättefin och ska 
räknas tidigt om det 
inte strular för mycket. 
10 Infinitus ser ut att 
ha bra kapacitet och 
ska räknas tidigt där 
bakom.

 W Min vinnare:
 H8 Who’s Who

 W V75-5:
 H6 Linus Boy är en 

stark och tuff häst 
som mycket väl kan 
vinna. Är ganska bra 
bakom bilen om han 
laddas och det bör bli 
en position i den 
främre träffen. 
12 Generaal Bianco 
årsdebuterar, men är 
snabb i spurten.

 W Min vinnare:
 H6 Linus Boy

 W V75-6:
 H5 Erik Sting är inte 

helt att lita på men 
felfri duger han gott i 
klassen. Borde vara 
med i avgörandet, 
hästen. 2 Dani Boko 
kommer säkert att 
laddas och skulle han 
nå täten känns det 
som en hyfsad seger-
chans.

 W Min vinnare:
 H5 Erik Sting

 W V75-7:
 HMin 3 Titan Brodde 

kändes jättefin senast 
innan galoppen och 
borde vara i bra slag. 
Har ett fint läge och är 
ju rätt bra från början 
om man laddar. Jag 
hoppas vi ska vara i 
striden. 8 Extra Fudge 
har ett klurigt läge 
men duger i klassen.

 W Min vinnare:
 H3 Titan Brodde

 W V75-1:
 H10 Ready Ribb har 

ju visat sig vara i 
riktigt bra form och är 
gynnad av distansen. 
Jag hoppas kunna ge 
honom en match med 
11 Qahar Q.C. men 
det blir ingen enkel 
uppgift. Det bör dock 
stå mellan dessa två 
– ett bra sparlopp.

 W Min vinnare:
 H10 Ready Ribb

 W V75-2:
 H2 Prima Italia är bra 

och kommer hon till 
ledningen är jag inte 
främmande för att hon 
kan hålla hela vägen. 
Mitt vinnartips. 
12 Julia af Solnäs är 
en jättefin häst men 
spår tolv är inte enkelt 
i sådana här lopp med 
fulla fält.

 W Min vinnare:
 H2 Prima Italia

 W V75-3:
 HDet var synd att jag 

fick bakspår med 
9 Shadow Woodland 
som vann det här 
loppet i årsdebuten 
i fjol från spets. Men 
han är inte lika vass 
bakifrån. Det är svårt 
att gå emot 2 Sir 
Ratzeputz som fick ett 
bra läge nu.

 W Min vinnare:
 H2 Sir Ratzeputz

 W V75-4:
 H8 Who’s Who 

påminner väldigt 
mycket om sin pappa 
Maharajah och kan 
han bara bli hälften så 
bra så lär han gå långt. 
Bra chans om det 
löser sig. 10 Infinitus 
är ingen tokig häst 
och han ska med tidigt 
på kupongen.

 W Min vinnare:
 H8 Who’s Who

 W V75-5:
 H6 Linus Boy har ett 

framspår bakom bilen 
och jag tror att han 
kan komma till led-
ningen i ett tidigt 
skede och då är det 
hästen att slå. 
12 Generaal Bianco 
har inte startat på 
länge men hästen 
måste ändå räknas.

 W Min vinnare:
 H6 Linus Boy

 W V75-6:
 HJag har ju kört 

5 Erik Sting och vet 
att han besitter hög 
kapacitet. Han gick 
bra efter galoppen 
senast och felfri tror 
jag att han har jätte-
bra segerchans. 
2 Dani Boko blev lite 
för lätt senast men 
kändes bra i övrigt.

 W Min vinnare:
 H5 Erik Sting

 W V75-7:
 H3 Titan Brodde hade 

nog varit tvåa senast 
utan galoppen i sista 
sväng. Han är bra för 
klassen och tippas i 
kraft av ett bra läge. 
Blir det hårt tempo är 
jag inte främmande för 
att 12 Final Dream 
kan dyka upp långt 
framme igen.

 W Min vinnare:
 H3 Titan Brodde

Systemet, V75-1: 10, 11, 7 (9, 4). V75-2: 12 Julia af Solnäs (2, 11). V75-3: 2 Sir Ratzeputz (3, 7). V75-4: 8, 10, 6, 1 (9, 3). V75-5: 6, 12, 1, 3, 10 (11, 2). V75-6: 5, 2, 4, 8, 9 (1, 6). V75-7: 3, 8, 1 (6, 2).  900 rader/450 kr

Ulf                     
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

Systemet, V75-1: 10, 11 (7, 4). V75-2: 2, 12, 5, 9, 11 (8, 6). V75-3: 2 Sir Ratzeputz (7, 3). V75-4: 8, 10, 6, 1, 7, 9 (2, 3). V75-5: 6, 12, 1, 11 (2, 3). V75-6: 5 Erik Sting (2, 4). V75-7: 3, 12, 1, 6, 8 (4, 7).  1 200 rader/600 kr

3 Titan Brodde (V75-7) ����������������������������������� 1234123412341234
 HHan kändes fin senast innan den oturliga 

galoppen. Har ett bra spår och ska räknas. 

MIN BÆSTA V75-CHANS

11 Qahar Q�C� (V75-1) �������������������������������������������123412341234
 HVi möter en väldigt tuff konkurrent men jag 

hoppas att vi ska kunna utmana ändå. 

MIN BÆSTA V75-CHANS

2 Sir Ratzeputz (V75-3)
 HVar bra i lördags på Momarken. Möter ett 

lämpligt gäng och bör vara starkast.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

2 Sir Ratzeputz (V75-3)
 HVar ju riktigt bra i lördags och jag tycker inte 

att den här uppgiften ser svårare ut.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

1 Livi Joy (V75-4)
 HÄr snabb på speed och skulle 

det lösa sig är han inte helt slagen. 

1 Uptothe Chapel (V75-7)
 HHar ett passande smygläge och 

ska inte glömmas bort.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

7 Total Recall (V75-4)
 HÄr under utveckling och kan bli 

farlig om det strular för favoriten. 

12 Final Dream (V75-7)
 HImponerade senast, kan seger-

strida igen om det blir högt tempo.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

LØRDAGENS V75-OMG˚NG
 W V75-1:

 H10 Ready Ribb och 11 Qahar Q.C. är 
urstarka hästar. Ready Ribb imponerade stort 
vid V75-segern senast och har nog bäst chans. 
Två hästar känns stabilt. 

 W V75-2:
 H12 Julia af Solnäs är väl förberedd och får 

troligen en väldigt bra säsong. Hon tål att göra 
grovjobb och har bra chans trots spåret.  
2 Prima Italia gick snabbt efter fel senast.

 W V75-3:
 H2 Sir Ratzeputz har alltid varit bra och 

insatserna på sistone har varit mycket rejäla. 
Är han lika bra som i lördags blir han inte lätt 
att plocka ned i spurten. Spik!

 W V75-4:
 H8 Who’s Who är jättebra men spåret kan 

ställa till det. 9 Wide Game är kapabel. 1 Livi 
Joy är lite speciell men mycket snabb. Han ska 
inte glömmas bort.

 W V75-5:
 HSilverdivisionen håller hög klass. 12 Gene-

raal Bianco är mycket jobbad inför come-
backen och ska räknas trots spåret. 6 Linus 
Boy är en tuffing. Glöm inte 1 Staro Ivy League.

 W V75-6:
 H5 Erik Sting har hög kapacitet och har vunnit 

V75-lopp från dödens. Felfri är han med 
i striden. 2 Dani Boko är i bra form och 
10 Revelino Jet har ett par lopp i kroppen.

 W V75-7:
 HFörutsättningarna är perfekta för 3 Titan 

Brodde. Galoppen senast var ett olycksfall 
i arbetet. Vid sunda vätskor blir han svår- 
slagen. 2 Demolition Man F. är en outsider.

 W Johans vinnare:
 H10 Ready Ribb

 W Peters vinnare:
 H10 Ready Ribb

 W Johans vinnare:
 H12 Julia af Solnäs

 W Peters vinnare:
 H12 Julia af Solnäs

 W Johans vinnare:
 H2 Sir Ratzeputz

 W Peters vinnare:
 H2 Sir Ratzeputz

 W Johans vinnare:
 H8 Who’s Who

 W Peters vinnare:
 H9 Wide Game

 W Johans vinnare:
 H12 Generaal Bianco

 W Peters vinnare:
 H6 Linus Boy

 W Johans vinnare:
 H5 Erik Sting

 W Peters vinnare:
 H4 Jaques Noir

 W Johans vinnare:
 H3 Titan Brodde

 W Peters vinnare:
 H3 Titan Brodde

JOHAN & PETERS V75-SYSTEM
V75-1: 10, 11 (7, 9). 
V75-2: 2, 11, 12 (5, 6). 
V75-3: 2 Sir Ratzeputz (3, 7). 
V75-4: 1, 8, 9, 10 (6, 12). 
V75-5: 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12 (5, 7). 
V75-6: 2, 4, 5, 8, 9, 10 (1, 7). 
V75-7: 3 Titan Brodde (2, 1). 
 1 008 rader/504 kronor. 

4 Han har en 
enorm teknik
4 Allt tyder på 
att hon är riktigt 
bra i ordning
4 Körs i rygg


