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

TRAV
BERÄKNAT SPELSTOPP

V75: 16.20
DD: 18.18

3 Heart of Steel (V75-4) ���������������������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ” Han fick tredjespår runt första sväng innan vi kom ned utvändigt ledaren 
senast på Jägersro. Heart of Steel var lite väl taggad och låg på onödigt hårt. 
Han höll farten strålande som tvåa och får plus i kanten för den prestationen. 
Han känns fin i jobben efteråt. Eventuellt blir det norskt huvudlag i stället för 
murphybländare.  
Utrustning: Jänkarvagn, antingen murphybländare eller norskt huvudlag, 
barfota runt om.
5 Arsenal (V75-5) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ” Vi låg i kön och var aldrig med i matchen senast. Han accelererade hela 
vägen in mot mål och har varit bra länge och var jättebra i näst senaste starten 
i Berlin. Arsenal är ingen snabbstartare men spåret är bra och jag hoppas hitta 
en bra position.  
Utrustning: Vanlig vagn, norskt huvudlag, barfota.

15 Othello Victory (V75-7) ����������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Jag tror att Othello Victory klarar tre varv eftersom han är en lugn häst. Det 
blir första gången han startar över lång distans för mig och även första gången 
han tävlar i voltstart. Men känslan är att det ska gå bra. Jag ändrar till vanlig vagn 
och jag kör aldrig med jänkarvagn när det är voltstart. Othello Victory är en 
outsider. 
Utrustning: Vanlig vagn, norskt huvudlag, barfota runt om.

9 Hip Hurray Boko (V75-2) ������������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Har varit jättebra på sistone och svarat för tre starka insatser. Hon vann säkert 
på Åby och besegrade bra hästar. Hon har tagit loppet bra och jag hoppas på en ny 
fin insats. Men jag ligger lite lågt den här gången. 
Utrustning: Vanlig vagn, öppet huvudlag och barfota.

MmM Unionstravet på Färjestad 
väntar på lördag. 

MmM Untersteiners röda armé är 
i Karlstad med en kvartett.

MmM Heart of Steel fick ett bra 
spår och är bästa chansen.

MmM Ska man ha en rysare i den 
första omgången av VM i V75 kan 
man tänka på formstarke Arsenal.
PETER OM CHANSERNA

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR FÆRJESTAD I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H4 Handsome Brad 

gör starka lopp hela 
tiden mot tuffa hästar. 
Han måste ha god 
chans att ta hem 
segern och det är klart 
att ledningen skulle 
underlätta, jag spikar. 
1 Picasso var mycket 
bra efter galopp 
senast.

 W Min vinnare:
 H4 Handsome Brad

 W V75-2:
 H2 Faust Boko är 

säkert bra för klassen 
när han gör resan till 
Sverige. Bra spår och 
ska ses med hyfsad 
segerchans. Motbudet 
är främst 3 Grand-
father Bill som är 
segervan. Även han 
hade tur i spårlott-
ningen.

 W Min vinnare:
 H2 Faust Boko

 W V75-3:
 H6 Racing Mange 

tippas med tanke på 
hur han har gått på 
slutet. Var ju väldigt 
fin då han vann 
senast. Min 4 Love 
Matters ska dock 
räknas. Gick bra på 
Jägersro och fick ett 
bra läge. Tycker att 
det är ett streck.

 W Min vinnare:
 H6 Racing Mange

 W V75-4:
 H3 Heart of Steel är i 

fin form och svarade 
för ett klart bra lopp 
senast, hästen. Han 
måste ha chans att 
vara med i striden 
igen. 2 Rapide Frecel 
ser ut att ha bra fart 
och ska räknas tidigt 
även mot dessa 
hästar.

 W Min vinnare:
 H3 Heart of Steel

 W V75-5:
 H2 Global Trust väljer 

jag att spika. Han såg 
ju mycket bra ut 
senast och borde inte 
vara sämre med det 
loppet i kroppen. Från 
ett bra läge är det en 
god chans. Spikas.      
1 Output Pressure har 
ett fint läge och ska 
ses med platschans.

 W Min vinnare:
 H2 Global Trust

 W V75-6:
 H9 Odd Herakles har 

förvisso bakspår men 
med tanke på det han 
har visat är det klart 
att han måste bli att 
räkna med på nytt.      
5 Odin Tabac kommer 
säkert att laddas 
framåt. Jag kör 
6 Tekno Odin och det 
ska bli roligt.

 W Min vinnare:
 H9 Odd Herakles

 W V75-7:
 H11 Young da Vici 

har god styrka, 
hästen, och jag är inne 
på att han kan visa sig 
bäst här. Men det 
finns gott om motbud 
som lurar i vassen.     
5 Visitor är kapabel 
när han fungerar och 
även det är ett tidigt 
streck på kupongen.

 W Min vinnare:
 H11 Young da Vici

 W V75-1:
 H4 Handsome Brad är 

härdad i tuffa gäng 
och han levererar bra 
insatser mest varje 
gång. Det troliga är att 
ekipaget sitter i 
ledningen kort efter 
start och blir sedan 
kvar i den positionen 
ända fram till mål- 
linjen.

 W Min vinnare:
 H4 Handsome Brad

 W V75-2:
 H3 Grandfather Bill 

har fem segrar på sju 
starter hittills och med 
Björn Goop i sulkyn 
från ett bra läge ska 
han räknas tidigt. 
Norske 2 Faust Boko 
är ett tidigt motbud 
och han lär nog kunna 
leda loppet in i det 
längsta.

 W Min vinnare:
 H3 Grandfather Bill

 W V75-3:
 H4 Love Matters är 

en kapabel travare 
som är på väg mot 
formen. Han vinner 
lopp inom kort och det 
är inte omöjligt att det 
sker redan här. 2 Beau 
Mec är jämn och säker 
och han är oftast med 
och hugger i den 
främre träffen.

 W Min vinnare:
 H4 Love Matters

 W V75-4:
 H3 Heart of Steel har 

gjort bra insatser i de 
senaste starterna och 
han är en motiverad 
favorit på förhand. 
Men jag hoppas dock 
att jag ska kunna 
utmana om segern 
bakom 4 Bo C. som är 
en riktigt fin travare 
under utveckling.

 W Min vinnare:
 H3 Heart of Steel

 W V75-5:
 H2 Global Trust var 

jag jättenöjd med i den 
senaste starten där 
han vann med krafter 
kvar från ledningen. 
Det var första starten 
efter lång vila och 
normalt ska han bara 
vara bättre med loppet 
i kroppen. Han ska ses 
med bra segerchans!

 W Min vinnare:
 H2 Global Trust

 W V75-6:
 H9 Odd Herakles har 

klivit upp i toppen 
bland kallblodseliten 
och trots bakspåret 
ska han ses med bra 
segerchans. 6 Tekno 
Odin är också en topp-
häst som vann i 
comebacken och han 
lär inte lämna in walk 
over före loppet.

 W Min vinnare:
 H9 Odd Herakles

 W V75-7:
 H5 Visitor är en fin 

travare under utveck-
ling. Felfri kan han bli 
svårfångad för  
tilläggshästarna. 
14 Victory Kåsgård 
fungerade inte som 
önskat senast men 
när tränaren tar ut 
honom på V75 lär allt 
vara i ordning.

 W Min vinnare:
 H5 Visitor

Systemet, V75-1: 4 Handsome Brad (1, 11). V75-2: 2, 3, 5, 9 (12, 8). V75-3: 6, 4, 2 (8, 10). V75-4: 3, 2, 4, 1 (8, 11). V75-5: 2 Global Trust (1, 5). V75-6: 9, 5, 6, 3 (4, 8). V75-7: 11, 5, 14, 2, 12 (9, 1).  960 rader/480 kr.

Jorma         
Kontio
Nordens segerrikaste kusk

Systemet, V75-1: 4 Handsome Brad (11, 7). V75-2: 3, 2, 5, 9 (1, 11). V75-3: 4, 2, 6, 10 (8, 12). V75-4: 3, 4, 2, 1 (10, 8). V75-5: 2 Global Trust (5, 1). V75-6: 9, 6, 4, 5, 3 (10, 1). V75-7: 5, 14, 11, 12 (13, 1).  1 280 rader/640 kr

4 Love Matters (V75-3) ���������������������������������� 1234123412341234
 HHan gör bra lopp nästan hela tiden och vi 

har ett bra läge på lördag. Givet streck, alltså.

MIN BÆSTA V75-CHANS

2 Global Trust (V75-5) ������������������������������������ 1234123412341234
 HKändes jättebra senast och borde vara 

minst lika bra på lördag. Bra läge dessutom. 

MIN BÆSTA V75-CHANS

2 Global Trust (V75-5)
 HSåg jättefin ut i comebacken och han borde 

inte vara sämre nu. Ska ha god chans igen.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

4 Handsome Brad (V75-1)
 HLottats till ett bra spår och borde kunna 

sitta i spets efter en bit. Svårstoppad därifrån.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

3 Kleppe Slauren (V75-6)
 HGör det bra hela tiden och det 

kan mycket väl vara dags här. 

12 Lord Flax (V75-7)
 HÄr en stark och rejäl herre som 

kommer i fin form. Rundar många.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

10 On Track Piraten (V75-3)
 HHar vunnit tuffare lopp än detta 

och brukar trivas denna årstid. 

1 Wild Love (V75-4)
 HHon vann på en topptid senast 

och blir farlig om det inte strular.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

LØRDAGENS V75-OMG˚NG
 W V75-1:

 H4 Handsome Brad är en topphäst som varit 
ute i tuffa gäng. 5 Angle Of Attack trivs bäst 
i spets och säljer sig dyrt om han kommer dit. 
9 Hickothepooh är en luring. 

 W V75-2:
 H2 Faust Boko har passande läge och har gjort 

bra lopp på sistone. Han kan mycket väl vara 
en spik. Vid gardering ska man tänka på 
3 Grandfather Bill och 6 Ricke.

 W V75-3:
 H4 Love Matters har varit ute mot tuffa hästar 

på sistone. Han går ned i klass och borde ha 
bra chans att komma till ledningen. 6 Racing 
Mange gör intressant debut i Guld.

 W V75-4:
 H4 Bo C. var med i Derbyt senast och ska 

räknas med chans. 3 Heart of Steel höll mycket 
bra utvändigt ledaren senast och har ett bättre 
spår den här gången.

 W V75-5:
 H2 Global Trust var enorm vid segern i come-

backen. Har han tagit loppet på rätt sätt 
förlorar han knappast. 5 Arsenal håller sin fina 
form och gynnas av högt tempo.

 W V75-6:
 HUnionskampen har lockat många bra och 

kända kallblod. 9 Odd Herakles vinner ofta och 
ska räknas trots bakspår. 4 Lome Brage leder 
länge och 3 Kleppe Slauren är rejäl.

 W V75-7:
 H11 Young da Vici är en jättefin travare hos 

Per Lennartsson och den långa distansen är 
inget problem. 14 Victory Kåsgård var maka-
löst bra vid V75-segern näst senast.

 W Johans vinnare:
 H4 Handsome Brad

 W Peters vinnare:
 H4 Handsome Brad

 W Johans vinnare:
 H2 Faust Boko

 W Peters vinnare:
 H2 Faust Boko

 W Johans vinnare:
 H4 Love Matters

 W Peters vinnare:
 H4 Love Matters

 W Johans vinnare:
 H2 Rapide Frecel

 W Peters vinnare:
 H4 Bo C.

 W Johans vinnare:
 H2 Global Trust

 W Peters vinnare:
 H2 Global Trust

 W Johans vinnare:
 H9 Odd Herakles

 W Peters vinnare:
 H4 Lome Brage

 W Johans vinnare:
 H14 Victory Kåsgård

 W Peters vinnare:
 H11 Young Da Vici

JOHAN & PETERS V75-SYSTEM
V75-1: 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12 (8, 10). 
V75-2: 2, 3, 5, 6, 8, 9 (1, 7). 
V75-3: 4 Love Matters (6, 2). 
V75-4: 2, 3, 4 (10, 8). 
V75-5: 2 Global Trust (7, 5). 
V75-6: 3, 4, 9 (5, 2). 
V75-7: 11, 12, 14 (5, 15). 
 1 134 rader/567 kronor. 

4 Plus i kanten 
för insatsen 
senast
4 Jag kör aldrig 
med jänkarvagn  
i voltstart

JOHAN OM CHANSEN


