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V75 I MORGONMED UNTERSTEINERS

I segerstriden
– trots tufft läge
Johan Untersteiner:
Hoppas på V75-segrar
med elitloppskandidater
Jag har tre hästar som jag hoppas ska ta sig till
Elitloppet den sista söndagen i maj.
Day or Night In startar på V75 på lördag.
Vi fick tufft spår – men segerstrider nog ändå.
Stortävlingar väntar till
helgen och två av mina
stjärnor startar och jagar
platser i Elitloppet.
Ingen av Day or Night
In, Cyber Lane eller
Pastore Bob är avskrivna.
Alla känns riktigt bra
i ordning, men de har inte
haft marginalerna med sig.
MM8 Day or Night In fick
tråkigt utgångsläge (avd 3)
och det kan häxa. Han kändes väldigt fin i veckans
jobb och trots spåret räknar
jag med att vara i striden.
MMCyber Lane fick spår fyra
i Copenhagen Cup (avd 6,
söndag) och jag hoppas på
spets och att vi försvarar
titeln. Det blir barfota runt
om för första gången i år.
MMin
M
tredje tänkbara, Pas-

tore Bob, startar nästa lördag i Gävle. Han gick bra
i skymundan senast.
I stor- och årgångslopp
är fälten extremt jämna
och med open stretch
gynnas den snabba hästen
istället för den uthålliga.
Jag tycker att de borde
slopa ”snikspåret” i storloppet.
---

I går blev jag och
Annie Larsson
föräldrar för
första gången.
Det blev
en pojke
och allt
gick bra.
JOHAN
UNTERSTEINER

PETER OM CHANSERNA
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JOHAN OM CHANSERNA

Hon har gjort fina lopp på sistone och gick bra i kvalet. Med klaff på
loppet tar hon en fin placering. Utrustning: Jänkarvagn, helstängt, barfota.
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Gick bra i skymundan sist. Jag får chansa lite från det här läget och
är intresserad av spets. Utrustning: Vanlig vagn, murphy, barfota.

7 Look Håleryd (V75-4)���������������������������������������������������������������������� 2
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Han var okej i comebacken. Förhoppningsvis har han gått framåt av
loppet. Jag tror att han får en fin säsong. Utan framskor blir han snabbare.
Utrustning: Vanlig vagn, murphy, eventuellt barfota fram.

8 Sobel Conway (V75-5)�����������������������������������������������������������������������1
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Day or Night In kan segerstrida i V75-3 på lördag
– trots åttondespåret. Foto: MIKAEL ROSENQUIST / TR BILD

Han hängde mest med senast och är i okej form. Från det här läget
måste jag ligga lågt. Utrustning: Jänkarvagn, murphy, barfota.

10 Randemar R.D. (V75-6)������������������������������������������������������������ 1
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Han var stark och fin vid segern senast och är fin i träningen efteråt.
Han kan vinna loppet. Utrustning: Vanlig vagn, norskt, skor.

11 Powderfinger (V75-6)���������������������������������������������������������������������1
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Kändes fin i ett banjobb nyligen. Från det här spåret ligger jag lågt.
Utrustning: Jänkarvagn, öppet, barfota.

7 Townshend Broline (V75-7)�������������������������������������������������������������������� 1
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Jagar peng i det här gänget. Utrustning: Jänkarvagn, helstängt, barfota.

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20 DD: 18.18

LØRDAGENS V75-OMG˚NG
WWV75-1:
HDaniel
H
Redéns 3 Conrads Rödluva var bäst
under fjolåret och vann sitt försök mycket
enkelt. Hon har två lopp i kroppen och blir
väldigt svårslagen. 2 Racing Brodda och H
6 Zourane Kronos är värst emot. 10 Dancingqueendiablo är under utveckling och om det
klaffar kan hon tjäna en bra peng.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H3
H Conrads Rödluva H3
H Conrads Rödluva
WWV75-2:
HDet
H
är många med chans i den andra
avdelningen. 6 Pastor Power är i bra form och
springspår passar bra. Det är ett tag sedan
han var ute i voltstart men han har tidigare
öppnat bra. 1 Global Undecided, 3 Vlad del
Ronco och 7 Sevilla är jättebra hästar och
tidiga streck från bra lägen.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H1
H Global Undecided H3
H Vlad del Ronco
WWV75-3:
H8
H Day or Night In är pigg och glad och springer
och kvastar i jobben. Han vann årsdebuten och
senast avslutade han bra efter sen lucka
i Olympiatravet. Han tillhör de bättre och trots
spåret är han ett givet segerbud. 5 Bahia
Quesnot avslutade också bra i Olympiatravet.
Hon fick bättre spår och är en tuff motståndare.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H5
H Bahia Quesnot
H8
H Day or Night In
WWV75-4:
H7
H Look Håleryd gjorde första starten som
valack senast. Han har tagit comebacken bra och
borde få en fin säsong. Spåret blev dåligt men
han är inte helt borta. 12 Marcello Wibb har varit
bra på sistone och vann enkelt i billigt gäng
senast. Förutsättningarna är dåliga, men vi provar
att köra barfota runt om för första gången.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H6
H Dallas Brick
H1
H Gambit Brodde
WWV75-5:
H5
H Lesperanza imponerade stort vid segern
på Solvalla via ett speedryck på sista långsidan. Hon möter flera namnkunniga stayers
den här gången men måste ses med bra
chans. 6 Master Crowe är en tuffing och
kommer från seger. 10 Antonio Trot är väldigt
stark och tål att sätta upp tempot själv.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H5
H Lesperanza
H5
H Lesperanza
WWV75-6:
H6
H Whipped Eggs var makalöst bra vid segern
på Åby under Olympiatravet. Han har gått upp
i klasserna och är inte stabil, men segerstrider
om han inte galopperar. 10 Randemar R.D. är
en lördagshäst och den långa distansen klarar
han. 4 Pane Vino kan mycket och var fin vid
senaste seger. Han ska räknas tidigt.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H6
H Whipped Eggs
H6
H Whipped Eggs
WWV75-7:
H2
H Attraversiamo kommer kanske till spets
och det kan avgöra loppet. 3 Campo Bahia har
glänst rejält och har underbar utstrålning.
4 Evaluate vann också sitt försök i läcker stil
och ska räknas. 7 Townshend Broline gjorde
det bra i kvalet och jagar en peng i det här
tuffa sällskapet. Det blir barfota runt om igen.
WWJohans vinnare:
H2
H Attraversiamo

WWPeters vinnare:
H3
H Campa Bahia
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JOHAN & PETERS V75-SYSTEM

12 Marcello Wibb (V75-4)������������������������������������������������������������������ 1
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V75-1: 3 Conrads Rödluva (5, 6).
V75-2: Alla elva(3, 1).
V75-3: 5, 8 (3, 1)
V75-4: 1, 2, 5, 6, 10, 12 (3, 4).
V75-5: 5 Lesperanza(10. 3.
V75-6: 4, 6, 7, 9, 10 (1, 8)
V75-7: 2, 3, 4 (1, 8)

1 980 rader/990 kronor.
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Det kan bli vingel om jag laddar från början. I det stora hela blir det
offensivt upplägg, men det beror på vad konkurrenterna gör.
Utrustning: Vanlig vagn, norskt, barfota.

Han har gjort två riktigt fina lopp. Senast vann han väldigt enkelt
och han är på rätt väg. Nu blir det barfota runt om för första gången.
Utrustning: Vanlig vagn, norskt, barfota.

STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA V75-TIPS
WWV75-1:
H3
H Conrads Rödluva
måste jag ju tro på då
hon gör allting rätt och
jag åker ut till Drottning Silvias Pokal med
stora segerförhoppningar. Jag spikar mig
själv. Bakom Conrads
Rödluva tycker jag att
2 Racing Brodda är
det främsta hotet.
WWMin vinnare:
H3
H Conrads Rödluva

Ørjan
Kihlström

En av världens skickligaste kuskar

WWV75-2:
H3
H Vlad del Ronco
har ju vunnit flera
gånger på V75 och är
formen fortfarande
bra så är han ett hett
segerbud. 6 Pastor
Power kanske kan nå
ledningen från springspåret och då är han
säkert långt framme
till slut också.
WWMin vinnare:
H3
H Vlad del Ronco

MIN BÆSTA V75-CHANS
3 Conrads Rödluva������������������������1
41
3
2
41
3
2
41
3
2
4
3
2
HHon
H
kändes fin senast och jag tror att vi har
bra chans att vinna Drottning Silvias Pokal.

WWV75–3:
H5
H Bahia Quesnot
visade ju upp lite av
sitt kunnande senast
och borde bli segerfarlig nu när det inte
är lika hårt emot som
senast. 8 Day or Night
In blir att räkna med
trots spåret och min
1 Whitehouse Express
kan vara en luring.
WWMin vinnare:
H5
H Bahia Quesnot

WWV75-4:
H6
H Dallas Brick såg
jag vinna på ett bra
sätt på Solvalla senast
och är han lika fin den
här gången som
senast måste han vara
segeraktueli igen.
Bakom 3 Viking
Brodde hoppas jag
också kunna dyka upp
i den främre träffen.
WWMin vinnare:
H6
H Dallas Brick

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
5 Lesperanza (V75-5)

HHon
H
vann på ett väldigt rejält sätt senast
och kan vara ännu bättre med loppet loppet.

WWV75-5:
HJag
H
blev jätteimponerad av 5 Lesperanza senast och även
om det är aningen
tuffare emot nu så tror
jag att hon blir väldigt
svår att stoppa. Ett
bra spikförslag.
3 Island Life spurtade
mycket fint senast och
är värst emot.
WWMin vinnare:
H5
H Lesperanza

WWV75-6:
H6
H Whipped Eggs är
mitt hopp i det här
loppet och skulle han
vara lika fin som
senast så är vi med
i striden. Jag tippar
ändå 7 Mellby Club
etta i loppet. Han är
väldigt stark och kan
bli svår att stå emot
om han sköter sig.
WWMin vinnare:
H7
H Mellby Club

WWV75-7:
H3
H Campo Bahia ser
ut att bli favorit och
det kan vara rätt. Han
har gått oerhört bra
i båda starterna i år.
På det fina läget
måste man även ha
med 2 Attrraversiamo
i beräkningen och min
4 Evaluate kan också
vara segeraktuell.
WWMin vinnare:
H3
H Campo Bahia

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR
1 Whitehouse Express (V75-3)
3 Panamera (V75-6)
HKänns
H
uppåt för dagen och med
tanke på läget ska han räknas.

HGör
H
bra lopp varje gång och trivs
på distansen. Värd en varning.

Systemet, V75-1: 3 Conrads Rödluva (2, 5). V75-2: 3, 6, 7, 11, 2 (1, 9). V75-3: 5, 8, 1 (3, 4). V75-4: 6, 3, 1, 10, 5, 12 (7, 4). V75-5: 5 Lesperanza (3, 6). V75-6: 7, 6, 1, 3, 8 (10, 4). V75-7: 3, 2, 4 (6, 1). 1 350 rader/675 kronor

