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V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR JÆGERSRO I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

Christoffer 
Eriksson
Har haft sitt bästa år någonsin

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

WW V75-1:
HH4HMellbyHDrake gick 

bra i lördags när jag 
körde. Med lite klaff 
under vägen borde 
han slåss om segern. 
3HToHBeHOrHNotHToHBeH
är en tuffing som 
mycket väl kan vinna 
detta lopp.

WW MinWvinnare:
 H4 Mellby Drake

WW V75-2:
HH3HBullseyeHPelliniH

verkar vara bra 
i grunden och har han 
tagit loppet på rätt 
sätt slåss han säkert 
om vinsten, hästen. HHH
6HCaddieHJo har gått 
bra på slutet och 
kommer att utmana.

WW MinWvinnare:
 H3 Bullseye Pellini

WW V75-3:
HH4HSteppingHSpace-

boy kan bli farlig om 
det stämmer. 8HPoetH
Broline gör nästan 
alltid bra lopp och 
borde vara med 
i striden om det klaffar. 
Min 5HDestinyHAm är 
inte slagen heller.

WW MinWvinnare:
 H4 Stepping Spaceboy

WW V75-4:
HH2HCoinHPerdu är en 

fin tvååring som har 
gjort allt rätt. Är han 
lika bra som på slutet, 
hästen, är det den 
givna favoriten här. 
Spikas. 3HVanquishH
Kronos ser också ut 
att vara av rätt sort.

WW MinWvinnare:
 H2 Coin Perdu

WW V75-5:
HH5HTjackoHZaz har 

varit väldigt bra på 
slutet och löper han på 
samma vis nu kommer 
han att bli svårslagen, 
spik. 2HHankHvonH
Håleryd var duktig 
senast och ska räknas 
med chans.

WW MinWvinnare:
 H5 Tjacko Zaz

WW V75-6:
HH2HIsorHHåleryd har 

ett passande läge och 
man ska veta att han 
är härdad i tuffa 
årgångslopp. Normalt 
sett blir han svår att 
rå på.H6HTripoliniHV.P. 
är rejäl och gör nästan 
alltid bra insatser.

WW MinWvinnare:
 H2 Isor Håleryd

WW V75-7:
HH7HNaharHvar bra 

senast vid segern och 
trots spår långt ut 
bakom vingen känns 
han aktuell här. 
10HFireHtoHtheHRain var 
bra när jag körde 
senast, hade vunnit 
utan galopp då.

WW MinWvinnare:
 H7 Nahar

Systemet, V75-1: 4, 3, 1, 6, 8 (9, 10). V75-2: 3, 6, 7, 5 (10, 2). V75-3: 4, 8, 5, 9, 10 (11, 1). V75-4: 2 Coin Perdu (3, 1). V75-5: 5 Tjacko Zaz (2, 9). V75-6: 2, 6, 8 (1, 3). V75-7: 7, 10, 8, 2 (3, 12).  1 200 rader/600 kr

WW V75-1:
HH3HToHBeHOrHNotHToHBe 

höll bra i finalerna 
i lördags och har 
återigen ett bra spår. 
Han tippas, men jag 
varnar starkt för 
4HMellbyHDrake som 
har sett fin ut på slutet 
och vinner snart?

WW MinWvinnare:
 H3 To Be Or Not To Be

WW V75-2:
HH7HIagoHZon vann på 

en fin tid senast och 
verkar vara i toppform 
och jag tycker att han 
och 3HBullseyeHPellini 
sticker ut lite mer än 
övriga hästar. Detta 
kan nog vara ett bra 
tvåhästarslås.

WW MinWvinnare:
 H7 Iago Zon

WW V75-3:
HH4HSteppingHSpace-

boy blir nog svår att 
plocka in tjugo meter 
på, speciellt om han 
hittar till ledningen 
vilket jag tror. En 
chansspik. 8HPoetH
Broline är tidig på sin 
grundklass.

WW MinWvinnare:
 H4 Stepping Spaceboy

WW V75-4:
HH2HCoinHPerdu är en 

läcker travare som det 
är lätt att bli förtjust 
i och det har ju sett ut 
som att det funnits 
krafter sparade vid 
segrarna på slutet. 
Tycker att han känns 
som en bra spik.

WW MinWvinnare:
 H2 Coin Perdu

WW V75-5:
HH5HTjackoHZaz har 

imponerat på slutet 
och även om det är en 
långresa som väntar 
nu är det svårt att gå 
emot honom. Men jag 
gillar 9HSnabbaHCash 
som verkar vara i bra 
form nu.

WW MinWvinnare:
 H5 Tjacko Zaz

WW V75-6:
 HJag tycker att 2HIsorH

Håleryd var riktigt bra 
i Breeders’ Crown 
även om det inte blev 
seger. Från ett bra 
spår är han given 
förstahäst. 3HBarten-
derHIn och 6HTripoliniH
V.P. är tidiga bakom.

WW MinWvinnare:
 H2 Isor Håleryd

WW V75-7:
HH7HNahar tippas i ett 

öppet Guldlopp. Det är 
många med chans 
som jag ser det. 
10HFireHtoHtheHRain 
som jag kör såg 
spänstig ut senast och 
det är nog min bästa 
chans under dagen.

WW MinWvinnare:
 H7 Nahar

Systemet, V75-1: 3, 4, 8, 1 (9, 6). V75-2: 3, 7 (6, 10). V75-3: 4 Stepping Spaceboy (8, 5). V75-4: 2 Coin Perdu (3, 10). V75-5: 5, 9, 8, 2, 10 (1, 3). V75-6: 2, 3, 6, 8 (1, 11). V75-7: 7, 10, 8, 3, 12, 11, 1 (2, 5).  1 120 rader/560 kr

WW V75-1:
 HJag tror mycket på 

min egen styrning 3HToH
BeHOrHNotHToHBe som 
var riktigt bra på 
Solvalla i lördags. 
Voltstart passar oss 
bra och det här ser ut 
som en lämplig uppgift 
för honom.

WW MinWvinnare:
 H3 To Be Or Not To Be

WW V75-2:
 HTre hästar kan nog 

räcka långt. 7HIagoH
Zon har sett mycket 
fin ut i nya regin och 
löser det sig från läget 
så kan det bli ny seger. 
6HCaddieHJo har ju 
visat att det handlar 
om en vinnartyp.

WW MinWvinnare:
 H7 Iago Zon

WW V75-3:
HH4HSteppingHSpace-

boy är hästen att slå 
för oss på tillägg. Men 
11HAlexHTröjborg som 
jag kör har mött bra 
hästar, jag hoppas att 
vi kan skaffa oss ett 
bra slagläge. 6HTangoH
Negro är inte borta.

WW MinWvinnare:
 H4 Stepping Spaceboy

WW V75-4:
HH2HCoinHPerdu får 

tipset, men jag tycker 
även att duon 3HVan-
quishHKronos och 
4HDatsHCaballo som 
jag kör ska med på 
kupongen. Dats 
Caballo har inte varit 
tom vid sina segrar.

WW MinWvinnare:
 H2 Coin Perdu

WW V75-5:
 HFrån ett bra spår 

luktar det spets för 
5HTjackoHZaz och så 
fin som han varit på 
slutet är det svårt att 
tro att någon ska 
kunna rubba honom. 
2HHankHvonHHålerydHär 
nog värst emot.

WW MinWvinnare:
 H5 Tjacko Zaz

WW V75-6:
HH6HTripoliniHV.P.Hhar 

mött tuffare hästar 
och han vann med 
krafter kvar senast. På 
sin hårdhet tror jag att 
han kan vinna igen. 
2HIsorHHåleryd är ett 
tidigt motbud, men det 
finns flera rysare.

WW MinWvinnare:
 H6 Tripolini V.P.

WW V75-7:
HH10HFireHtoHtheHRain 

såg väldigt formstark 
ut senast på Bjerke 
och jag tror att han 
kommer att få ett bra 
rygglopp. Mitt roliga 
drag i omgången. Men 
det är öppet – jag 
streckar halva fältet.

WW MinWvinnare:
 H10 Fire to the Rain

Systemet, V75-1: 3 To Be Or Not To Be (8, 4). V75-2: 7, 6, 3 (2, 5). V75-3: 4, 11, 6, 9 (5, 10). V75-4: 2, 4, 3 (6, 5). V75-5: 5 Tjacko Zaz (2, 8). V75-6: 6, 2, 3, 7, 8 (1, 4). V75-7: 10, 8, 7, 1, 3, 4 (12, 2).  1 080 rader/540 kr

FYRA GETINGAR TILL ISOR
V75 I MORGON  
• STJÆRNKUSKARNAS TIPS INFØR LØRDAGENS TÆVLINGAR P˚ JÆGERSRO

BERÄKNATHSPELSTOPP
V75:H16.20

DD:H18.20

Fyraåringen tar 
derbyrevansch 
i Silverdivisionen?

Förra veckan trodde Peter Unter-
steiner stenhårt på Thaiger Exclu-
sive, som han gav fem getingar 
i betyg i tv-programmet ”Unterstei-
ners”.   Men det blev galopp direkt 
och så var den dagen förstörd.

Den här veckan ligger toppträna-
ren lite lägre, men tror på bra seger-
chans för Isor Håleryd i Silverdivi-
sionen. 

Isor Håleryd som vid senaste star-
ten på just Jägersro tillhörde favorit-
duon i ett av landets mest prestige-
fyllda lopp, Svenskt Travderby.

– Isor var jättefin i ett banjobb och 
jag måste vara optimistisk inför lör-
dag, säger Peter Untersteiner

TvåWbraWsegerchanser
Travexperten Eskil Hellberg och 

tränarduon Peter och Johan Unter-
steiner går i veckans avsnitt av 
”Untersteiners” som vanligt igenom 
de båda stallens alla hästar inom 
V75-spelet. Den här veckan hela tolv 
hästar. så räkna med en massa mat-
nyttig information för den som tänkt 
spela V75.

Förutom Isor Håleryd tror Peter 
mycket på duon Bullseye Pellini 
(V75-2) och Poet Broline (V75-3).

Johan Meijer
johan.meijer@expressen.se

V75-cirkusenHstannarHtillHpåH
JägersroHmedHUppfödningslöp-
ningenHsomHhöjdpunkt.H

FarHochHsonHUntersteinerH
selarHutHhelaHtolvHhästarHinomH
V75-spelet.

–HIsorHHålerydHärHbästaHchan-
sen,HsägerHPeterHUntersteiner.

SEGERAPTIT P˚ JÆGERSRO.HJohanHochHPeterHUntersteinerHharHhelaHtolvHhästarHtillHstartHnärHV75HavgörsHpåHJägersro.HIHprogram-
metH”Untersteiners”HbjuderHduonHpåHsenasteHnyttHomHstallensHhästarHochHanalyserarHomgångenHiHsinHhelhetHtillsammansHmedHEskilHHellberg.

5WUncleWTupeloW(V75-1)W�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Spåret är inte bra och det är stor galopprisk. Jag ligger lågt.  
Utrustning: Vanlig vagn, halvstängt norskt huvudlag. Skor.
8WNewWMoonWPelliniW(V75-1)W�����������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Formen är på topp och han kan vara långt fram om det löser sig.  
Utrustning: Jänkarvagn och norskt huvudlag. Skor.
3WBullseyeWPelliniW(V75-2)W������������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Han har tagit comebacken strålande och segerstrider.  
Utrustning: Vanlig vagn, öppet huvudlag och murphybländare. Skor.
10WSadikWAmericaW(V75-2)W�������������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Jättefin på sistone i enkla gäng. Jänkarvagnen åker på nu. Tempogynnad.
Utrustning: Jänkarvagn och öppet huvudlag. Skor. 
8WPoetWBrolineW(V75-3)W������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Vunnit alla segrar i spets för mig. Men jag tror att han går bra även bakifrån.
Utrustning: Vanlig vagn, helstängt huvudlag. Skor.
9WSnabbaWCashW(V75-5)W�������������������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Visade sin höga klass senast. Han går på alla distanser och ska räknas tidigt.
Utrustning: Jänkarvagn, öppet huvudlag och murphybländare. Skor. 

11WZiggeWSilvioW(V75-5)W�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Har lopp i kroppen och är förbättrad. Spåret ställer till det.  
Utrustning: Jänkarvagn, öppet huvudlag och murphybländare. Skor.
2WIsorWHålerydW(V75-6)W������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Han var jättefin i ett banjobb och jag måste vara optimistisk. Isor är min bästa 
chans. Utrustning: Jänkarvgan och öppet huduvlag. Skor. 
3WBartenderWInW(V75-6)W�������������������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Formen är bra, men han får svårt mot Isor Håleryd.  
Utrustning: Jänkarvagn och öppet huvudlag. Skor.
5WOrionWTillyW(V75-6)W������������������������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Hamnade illa till senast. Formen är det inget fel på.  
Utrustning: Jänkarvagn och norskt huvudlag. Skor.
1WDreamsWTakeWTimeW(V75-7)W���������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Vi har siktat in oss på den här perioden och Dreams Take Time är inte borta.
Utrustning: Jänkarvagn och norskt huvudlag. Skor. 
2WJeWT’aimeWExpressW(V75-7)W���������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Han känns fin och jag är sugen på att köra i ledningen. Outsider. 
Utrustning: Jänkarvagn, helstängt huvudlag. Skor.

JOHAN OCH PETER UNTERSTEINER OM STALLENS V75-CHANSER P˚ JÆGERSRO I MORGON


