
11FREDAG 2 DECEMBER 2016 TRAV

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

TRAV
BERÄKNAT SPELSTOPP

V75: 16.20
DD: 18.18

5 Kash Brodda (V75-5) ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Kash Brodda har varit okej men inte kommit upp i den nivå hon hade i fjol. Jag 
hoppas att hon gått framåt med loppen. Hon känns fin i träningen, men måste lyfta 
sig om hon ska räcka i det här loppet. Kapaciteten har hon. Det blir första starten 
med jänkarvagn. Vi provade rycktussar i veckan och det fungerade bra.  
Utrustning: Jänkarvagn (första gången), halvstängt, skor, eventuellt blir det första 
starten med rycktussar.
6 Swish Lane (V75-5) �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Hon har gått två lugna pass och sett fin ut efter senaste loppet, där hon var 
strålande. Swish Lane är ett sto som ska vara med i den här typen av lopp. Hon 
ska tas på allvar och kapacitet har hon, men det är långsökt att tro att hon ska 
vinna och hon får oftast tunga lopp eftersom hon inte är startsnabb.  
Utrustning: Vanlig vagn, öppet och barfota.
10 Carabinieri (V75-7)������������������������������������������������������������������������������������������������������ 123412341234

 ”Han var inte som bäst senast och jag hade förväntat mig vassare upplopp. Han 
var okej men får inte plus i kanten. Allt verkar bra med Carabinieri och han får gå 
med i draget den här gången och ta ned så många som möjligt till slut.  
Utrustning: Jänkarvagn, helstängt och barfota. 

1 Dear Friend (V75-5) �������������������������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Hon har utvecklats positivt och gjort riktigt bra prestationer en längre tid. Hon 
hade lite stolpe ut i början av sommaren, men utdelningen har kommit på sistone. 
Hon har sprungit in mycket pengar i de fyra senaste starterna, men de kommer 
hon att bära och jag ser inte det som något bekymmer. Hon hävdar sig i den 
yttersta stoeliten. Utrustning: Jänkarvagn, norskt och barfota.
12 Com Milton (V75-6) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Jag körde kanske lite för defensivt senast när jag valde att sitta på långsidan. 
Om jag hade gått till attack hade jag nog varit tvåa. Allt verkar bra efter loppet i 
Östersund. Han är startsnabb men från det här läget får han köras på chans.  
Utrustning: Jänkarvagn, öppet och barfota.
4 Cyber Lane (V75-7) ��������������������������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Jag var nöjd med prestationen senast. Efter 500 meter kändes det som vi hade 
låst loppet, men så blev det inte. Det blev väldig körning 1 200 kvar och han fick 
lägga flera speeder och var trött 200 kvar. Trots det bleka resultatet var jag nöjd 
med min häst. Jag körde lite tuffare jobb i måndags och Cyber Lane var som vanligt 
lat och tråkig. Readly Express är Sveriges bästa häst och en klass bättre för dagen. 
Utrustning: Vanlig vagn, norskt och barfota.

PETER OM CHANSERNA

MmM Untersteiners har en spän-
nande helg framför sig. Flera 
SM-medaljer ska fördelas på 
Åby. Dear Friend har bäst chans.

MmM Johan Untersteiner är i USA 
och kör Pastore Bob i VM.

JOHAN OM CHANSERNA

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR ˚BY I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H8 Velvet Gio har bra 

styrka och han är van 
ganska tuffa hästar. 
Håller han sig på 
benen har han säkert 
skaplig segerchans.     
14 Aileron ser mycket 
bra ut för dagen, 
hästen, men behöver 
en del tur under vägen 
för att vinna.

 W Min vinnare:
 H8 Velvet Gio

 W V75-2:
 H11 O’Man Flax 

tippar jag etta även 
om det handlar om ett 
svårt läge på en open 
stretch-bana. Han har 
en del V75-rutin och 
kan fälla samtliga till 
slut. 4 Frances Yoda 
är snabb bakom bilen 
och hade tur i spår-
lottningen.

 W Min vinnare:
 H11 O’Man Flax

 W V75-3:
 H8 Order To Fly har 

gått bra för sadel och 
verkar trivas med det 
upplägget. Jag tycker 
att han är stark och 
rejäl och jag provar att 
chansspika. 5 Julio de 
Luxe är kapabel nog 
att utmana och ska 
räknas om man inte 
spikar, som jag.

 W Min vinnare:
 H8 Order To Fly

 W V75-4:
 H2 Athos Race har 

bra form och från ett 
fint läge känns det 
som om han kommer 
att vara med i seger-
striden. 1 Smokey 
Herman är snabb ut 
och kommer säkert att 
försöka ta ledningen. 
Kan mycket väl duga 
till seger.

 W Min vinnare:
 H2 Athos Race

 W V75-5:
 H2 Cash Crowe är en 

fin travare som har två 
lopp i kroppen. Hon är 
kapabel och kanske 
kan hitta till ledningen 
tidigt? Helt klart 
hästen att slå då.           
1 Dear Friend har ett 
spännande läge och 
verkar bara bli bättre 
och bättre.

 W Min vinnare:
 H2 Cash Crowe

 W V75-6:
 H9 Park View tippas i 

ett svårt lopp. Treår-
ingen har förvisso ett 
bakspår men kan 
runda alla. Han verkar 
ha bra fart för klassen. 
2 Kindy Cane är stark 
och rejäl och står 
bättre till bakom bilen. 
Ska streckas tidigt där 
bakom.

 W Min vinnare:
 H9 Park View

 W V75-7:
 H12 Readly Express 

vet vi ju alla vad han 
kan och han var minst 
sagt tapper senast.
Trots läget är jag inne 
på att han vinner. Jag 
väljer att spika. 
4 Cyber Lane är värst 
emot. Min 5 Sorbet är 
i bra form och gynnas 
av distansen.

 W Min vinnare:
 H12 Readly Express

 W V75-1:
 HTipset till 8 Velvet 

Gio som presterar 
varje gång och har fått 
bästa läget av de 
betrodda hästarna, 
Min egen duo miss-
gynnas av läget. 
14 Aileron kan gå på 
toppform och 
15 Exposive Merlot 
har rätta kapaciteten.

 W Min vinnare:
 H8 Velvet Gio

 W V75-2:
 H11 O’Man Flax är en 

riktigt bra häst för 
klassen som har radat 
upp starka prestatio-
ner. Här luktar det 
gasning på många 
händer så läget 
behöver inte vara så 
tokigt. Vidöppet 
bakom så känns som 
en bra chansspik.

 W  Min vinnare:
 H11 O’Man Flax

 W V75-3:
 H5 Julio de Luxe har 

fått hårdhet i Frank-
rike och är en motive-
rad favorit. Bra spår 
och segerrikaste 
ryttaren är också 
viktigt i monté. 
8 Order to Fly har 
farten och är ett starkt 
motbud. Två streck 
räcker långt.

 W Min vinnare:
 H5 Julio de Luxe

 W V75-4:
 H2 Athos Race har 

varit grym varje gång 
på slutet och får tipset 
i ett öppet lopp. 
1 Smokey Herman är 
en bra spetshäst men 
innerspår är lurigt på 
Åby så han känns 
skör. Min 8 Kövras so 
Far har form men läget 
känns hopplöst.

 W Min vinnare:
 H2 Athos Race

 W V75-5:
 HTipset till hög- 

kapabla 2 Cash Crowe 
som har vunnit 
spårlotten och har fått 
ett formhöjande lopp 
i kroppen. Visst kan 
hon vara ett spikbud 
i sto-SM. Jag dubblar 
dock med 12 In Toto 
Sund som varit bra 
varje gång.

 W Min vinnare:
 H2 Cash Crowe

 W V75-6:
 HFem hästar till start 

från stallet men åter 
otur med spåren. Vi 
hoppas dock ge 
favoriten 9 Park View 
en match. Tipset till 
10 Aperfectdream 
som fått okej läge.   
11 Hakon von Haitabu 
känns förbättrad och 
även 6 Milord räknas.

 W Min vinnare:
 H10 Aperfectdream

 W V75-7:
 H12 Readly Express 

har inte vunnit på tre 
starter men det har 
inte varit något fel på 
prestationerna, det 
var starkt att ens 
komma till mål senast. 
Han får tveklöst tipset 
trots läget. 4 Cyber 
Lane tar spets och är 
värst emot.

 W Min vinnare:
 H12 Readly Express

Systemet, V75-1: 8, 14, 15, 9, 2 (4, 11). V75-2: 11, 4, 3 (9, 7). V75-3: 8 Order To Fly (5, 3). V75-4: 2, 1, 9, 7, 10 (6, 8). V75-5: 2, 1, 11, 12 (5, 7). V75-6: 9, 2, 1, 10 (3, 4). V75-7: 12 Readly Express (4, 5).  1 200 rader/600 kr.

Robert          
Bergh
Åbytravets störste proffstränare

Systemet, V75-1: 8, 13, 14, 15, 9, 2 (4, 12). V75-2: 11 O’Man Flax (5, 1). V75-3: 5, 8 (1, 9). V75-4: 2, 1, 9, 8, 5 (6, 10). V75-5: 2, 12 (3, 6). V75-6: 10, 11, 9, 6, 2, 3, 8, 1 (5, 4). V75-7: 12 Readly Express (4, 10).  960 rader/480 kr

2 Xanthis Coktail (V75-1)��������������������������������������123412341234
 HJag har inga jättechanser, men Reijo 

Liljendahls häst har form och ett vettigt läge.

MIN BÆSTA V75-CHANS

10 Aperfectdream (V75-6) ���������������������������� 1234123412341234
 HStallet har med hela fem hästar i lärlings-

SM så visst måste vi hoppas på vinst.  

MIN BÆSTA V75-CHANS

12 Readly Express (V75-7)
 HHan var ju urtapper senast, hästen, och jag 

tror att han blir svårslagen trots spåret.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

12 Readly Express (V75-7)
 HTrots sämsta läget blir bästa hästen svensk 

mästare och påbörjar ny segerrad. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

9 Global Raceway (V75-4)
 HKan spurta starkt och med 

överpace ska han passas. 

1 Dugur (V75-6)
 HHar ett spännande läge och är 

en kul skräll att plocka med.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

15 Explosive Merlot (V75-1)
 HÄr alldeles för lite spelad sett till 

hans kapacitet. 

12 In Toto Sund (V75-5)
 HVar storfavorit senast men 

glöms bort från läget nu.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

LØRDAGENS V75-OMG˚NG
 W V75-1:

 H8 Velvet Gio har varit ute i tuffa gäng under 
säsongen och gjort det bra. Den långa distan-
sen är en fördel. 4 Viking’s Topline är kapabel 
att vara med i främre träffen.

 W V75-2:
 H4 Frances Yoda vann sitt försök i bra stil och 

har ett perfekt utgångsläge. Hon får en fin resa 
i främre träffen och är vår vinnare av Amatör-
SM. 11 O’Man Flax är värst emot.

 W V75-3:
 HSofia Adolfsson har en förmåga att vinna 

montéloppen och hon rider säkert den bästa 
hästen. Är 5 Julio de Luxe i form är segerchan-
sen bra. 6 Whisky Akema var vass sist.

 W V75-4:
 H1 Smokey Herman fick ett bra läge och körs 

av skicklig kusk. 9 Global Raceway kan mycket 
i grunden och vi håller tummarna för Henriette 
Larsen. 7 Wingait Erik är inte borta.

 W V75-5:
 HÄr 2 Cash Crowe i normal form blir hon 

svårslagen. 1 Dear Friend är i toppform och får 
ett fint lopp från det här spåret. 5 Kash Brodda 
testas med rycktussar och jänkarvagn.

 W V75-6:
 HUngdoms-SM kräver en hel del streck. 

2 Kindy Cane galopperade senast men brukar 
vara stabil. 10 Aperfectdream och 9 Park View 
är tidiga bud. 1 Dugur är loppets luring.

 W V75-7:
 H12 Readly Express var makalöst bra som trea 

efter ett lopp i tredjespår under stora delar av 
Masters. Han blir svårslagen. 4 Cyber Lane ska 
med om man garderar storfavoriten.

 W Johans vinnare:
 H8 Velvet Gio

 W Peters vinnare:
 H4 Viking’s Topline

 W Johans vinnare:
 H4 Frances Yoda 

 W Peters vinnare:
 H4 Frances Yoda 

 W Johans vinnare:
 H5 Julio de Luxe

 W Peters vinnare:
 H5 Julio de Luxe

 W Johans vinnare:
 H1 Smokey Herman

 W Peters vinnare:
 H9 Global Raceway

 W Johans vinnare:
 H2 Cash Crowe

 W Peters vinnare:
 H2 Cash Crowe

 W Johans vinnare:
 H 2 Kindy Cane

 W Peters vinnare:
 H10 Aperfectdream

 W Johans vinnare:
 H12 Readly Express

 W Peters vinnare:
 H12 Readly Express

JOHAN & PETERS V75-SYSTEM
V75-1: 4, 8, 11, 13, 15 (9, 12). 
V75-2: 4 Frances Yoda (11, 3). 
V75-3: 5, 6 (10, 8). 
V75-4: 1, 2, 5, 7 (10, 8). 
V75-5: 1, 2, 5, 6, 11 (12, 8). 
V75-6: 1, 2, 9, 10, 12 (3, 11). 
V75-7: 4, 12 (5, 10). 
 2 000 rader/1 000 kronor. 

4 Ska med vid 
gardering 
4 Eventuellt 
rycktussar
4 Första starten 
med jänkarvagn


