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V75-PANELEN

V75-LØPSEDELN
Med redaktionens travexperter:
Fredrik Edholm, Eskil Hellberg, Bengt Adielsson

MMm I V75-panelen ger några av
Sveriges mest
meriterade travexperter sina
bästa drag till
veckans V75omgång.
MMm Gå in på
www.expressen.
se/andel om du
vill vara med och
spela tillsammans med våra
profiler!

Eskil Hellberg

Julia Björklund

Magnus Nygren

Jens Sjödén

HBilar
H
krånglar. Tåg är
försenade. Flygplan kan
bli inställda. Men
3 Conrads Rödluva går att
lita på. Daniel Redéns
superhäst vann kvalet
lekande lätt och med två
lopp innanför västen är
toppformen nära. Rödluvan är minst en klass
bättre än sina konkurrenter och det är endast
sjukdom emot. Och det
spelar jag inte på.
Omgången inleds med
favoritseger – det är bara
att bläddra vidare.

HEn
H av omgångens bästa
segerchanser tycker jag
att 5 Lesperanza i avdelning fem har. Sverigedebuten senast var
femstjärnig och stoet har
tidigare vunnit över lång
distans
i Frankrike
Trivs på
och har
distansen!
styrkan
som krävs. Att det troligtvis blir jänkarvagn nu är
ett extra plus i kanten. En
annan svårslagen häst
i omgången blir 3 Campo
Bahia i Kungapokalen.

HH Vi öppnar förmodligen
med omgångens mest
spelade häst sett till både
vinnarspel och
Hur ska
streckspel. Hur hon förlora?
ska
3 Conrads Rödluva
förlora? Nej, här är det
bara jordbävning emot.
Bara att dra fram hammaren, spika och vända blad.
Björn Goop-tränade
5 Lesperanza i V75-5 har
också en bra uppgift och
jag singelstreckar.

HSenast
H
provades
6 Whipped Eggs (V75-6)
barfota och med Örjan
Kihlström. Det slog väl ut!
Han vann med halva
upploppet mot silver/
guld-hästar och hade
vunnit med hela om
kusken så önskat. Samma
balans och kusk igen, men
mycket, mycket enklare
motstånd. ”Bara” galopp
emot, felfri tar han
omgångens mest överlägsna seger. Till låga
23 procent är han ett
jättefynd!

HEftersom
H
det finns
starka favoriter i hälften
av loppen gäller det att det
skräller i de övriga loppen,
framför
Skorna ska
allt är
avdelning plockas av
två och
fyra streckkrävande. Jag
har alltid varit svag för
kapable 7 Sevilla (avd 2).
Tanken är att skorna för
första gången ska plockas
av i Joakim Lövgrens regi.
Effekten borde bli mycket
positiv. Varför är han bara
spelad till åtta procent?

HIH lägsta klassen, V75-4,
tycker jag att det ser
öppet ut och här kommer
jag försöka jobba in en
skräll. 4 Betting Rebel
vann sitt livs första lopp
näst senast och blev
sedan fast med ett ton
sparat i senaste starten.
Här har han fått ett
perfekt läge över rätt
distans. Han är mycket
startsnabb och lyckas
ekipaget ta sig till ledning
tror jag det kan räcka hela
vägen med det formintryck
hästen ger för dagen.

HH V75-2 är i mina ögon
svåraste loppet under
lördagens tävlingar.
Favoriten 3 Vlad del
Ronco var en stor besvikelse i senaste starten
och tappade aktionen helt
och trillade över i galopp.
Här kan det hända grejer.
1 Global Undecided har
äntligen fått ett bra
utgångsläge och trivs bäst
i främre träffen.
Conrad Lugauer är
tillbaka i vagnen bakom
högkapable 11 Harran
Boko, pass upp!

HSpelarna
H
har inte lagt
märke till att italienska
hästar går bra i Sverige.
Komben utländsk häst +
svensk kusk är oslagbar.
Näst sistarankade 8 Vienvia Font (1,6%) är min
favorit i V75-2 och
omgångens bästa spelobjekt! Vid segern avfärdade
han Ultimaluna Grif, känd
från V86. Vidöppna V75-4
är omgångens skrällopp
nummer ett. Ändå är
majoriteten av deltagarna
spelade inom 0,5-3,8
procent. Här smäller det!

HJag
H
har jagat 6 Whipped Eggs länge och fick
äntligen betalt senast.
Och insatsen var brutalt
bra när skorna plockades
av. Men då var det andra
förutsättningar. Den långa
distansen är inget problem men han kommer
nog inte lika enkelt till
ledningen som senast.
Eftersom han är
stänkrädd är det galopprisk när han har hästar
framför sig. Garderingen
är given.

HV75-omgången
H
har
flera starka favoriter. Men
jag räknar inte 3 Vlad del
Ronco (V75-2) till en av
dem. Jag tycker att det
finns ett par frågetecken
kring hästen då han
senast inte var som bäst
och galopperade efter ett
tufft upplägg. Femåringen
är även ovan med voltstart och har bara prövat
startmetoden en gång.
Det är ett öppet lopp på
förhand och 12 Martin De
Bos är ett tidigt streck
trots knepigt läge.

H6
H Whipped Eggs imponerade stort i senaste
starten och vann med
”100 meter” över lång
distans. Då var det
voltstart och hästen
kunde kliva iväg i helt
egen takt och sedan hålla
ett jämnt tempo loppet
igenom. Nu är det andra
förutsättningar. Spår sex
bakom bilen är inte alls
bra tror jag. Jag skulle
vilja påstå att galopprisken är stor. Gardera
brett, om ni frågar mig.
Lycka till på spelet.

HIH årets (hittills) mest
lättlösta
omgång är Ont om favodet ont om riter i fara
favoriter
i fara. 3 Lionel (16%) är
inte samma häst som förr,
vinner inte V75-3. V75-2
startas med volt. Statistiken visar halverad favoritchans efter en omstart.
Favoriterna 3 Vlad del
Ronco och 6 Pastor Power
lever farligt efter en
sådan. Båda favoriterna
inom DD galopperar farligt
ofta, men vinner ju felfria.

V75-1: 2, 3, 5 (6, 4)
V75-2: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12 (2, 10)
V75-3: 2, 3, 5, 8 (1, 4)
V75-4: 1, 3, 4, 6, 10 (5, 7)
V75-5: 5 Lesperanza (3, 6)
V75-6: 4, 6, 7 (3, 1)
V75-7: 3 Campo Bahia (2, 4)

1 620 rader/810 kronor

V75-1: 3 Conrads Rödl. (6, 5)
V75-2: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 (12, 6)
V75-3: 5, 8 (2, 3)
V75-4: 1, 2, 6 (5, 10)
V75-5: 5 Lesperanza (3, 6)
V75-6: 1, 3, 4, 7, 8, 9 (10, 5)
V75-7: 1, 2, 3, 4 (8, 5)

1 440 rader/720 kronor

V75-1: 3 Conrads Rödluva
(6, 2)
V75-2: Alla 11 (8, 3)
V75-3: 5, 8 (2, 4)
V75-4: Alla 12 (1, 5)
V75-5: 5 Lesperanza (3, 11)
V75-6: 6 Whipped Eggs (8, 3)
V75-7: 3 Campo Bahia (4, 1)

264 rader/132 kronor

Travexpert, flerfaldig vinnare av V75-ligan

BÆSTA
SPIKEN
I HELGEN
Vilka
hästar
vågar
man
lita på och
bygga sina
system
kring inför
lördagens
V75-omgång?

SKRÆLLCHANSEN

Vilken häst har chans
att överraska – och se
till att utdelningen
kommer skjuta
i höjden?

FAVORIT
I FARA

Vilken favorit bör
man avstå – eller se
till att gardera upp?

PANELENS
SYSTEM
Så formerar profilerna
systemen inför
V75-omgången.

V75-1: 3 Conrads Rödl. (2, 5)
V75-2: Alla 11 (7, 1)
V75-3: 8 Day or Night In (5, 1)
V75-4: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12
(7 ,3)
V75-5: 3, 5, 10 (2, 6)
V75-6: 3, 4, 9 (6, 10)
V75-7: 2, 3, 4 (6, 1)
2 079 rader/1 039,50 kronor

Tipsprofil som dragit in flera storvinster

Hockeyprofil med vassa V75-analyser

Expressens travstatistikorakel sedan 1996

SPELA P˚ V75 MED PANELENS PROFILER P˚ EXPRESSEN.SE/ANDEL

WWV75-1:
H3
H Conrads Rödluva
blir storfavorit och det
säger jag inget om.
Hon är riktigt bra och
bli svårstoppad. Men
jag tycker det finns ett
intressant motbud till
henne. 2 Racing
Brodde var riktigt fin
senast och jag vill
varna för henne.
WWMin vinnare:
H3
H Conrads Rödluva

Ulf
Ohlsson

Vinner flest lopp av alla i Sverige

WWV75-2:
H3
H Vlad del Ronco
fungerade inte riktigt
senast men det kan ha
varit banan som
spelade honom ett
spratt. Är han som
i starterna innan är
han ett hett bud.
6 Pastor Power och
7 Sevilla är två tidiga
motbud enligt mig.
WWMin vinnare:
H3
H Vlad del Ronco

MIN BÆSTA V75-CHANS
4 Betting R. (V75-4)���������������������������������1
41
3
2
4
3
2
HÄr
H väl ingen toppchans, men han har skaplig
form och ett bra läge i ett öppet lopp.

WWV75–3:
HTycker
H
att 5 Bahia
Quesnot gjorde ett
trevligt intryck i Olympiatravet och hon var
ju nära att hinna fram
till andraplatsen. Inte
lika hårt emot nu och
ett givet bud.
8 Day or Night In har
trist läge men måste
räknas ändå.
WWMin vinnare:
H5
H Bahia Quesnot

WWV75-4:
H1
H Gambit Brodde vet
jag att tränaren håller
högt och med tanke på
det fina läget kan det
vara dags att få till det
i ett V75-lopp nu. Mitt
förstaval. 6 Dallas
Brick övertygade vid
segern på Solvalla
senast och måste vara
ett givet motbud.
WWMin vinnare:
H1
H Gambit Brodde

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

HJag
H
blev ruggigt imponerad av henne senast
och tror att hon är starkast även denna gång.

BÆSTA SPIKARNA
WWV75-1: 3 Conrads Rödluva

H”Rödluvan”
H
har öppnat året på bästa sätt med två raka
segrar och meningen är ju att hon ska vara i form till det här
loppet. Nu är det dags att rycka lite extraväxlar och från ett
bra läge lutar det åt tidig ledning och även om det finns ett par
namnkunninga motståndare bör det vara spel mot ett mål.

WWV75-5: 5 Lesperanza

HBjörn
H
Goop-träningen sköljde över fältet på ett väldigt
imponerande sätt senast och borde inte vara sämre med det
loppet i kroppen efter en träningsperiod. Hon har visat att
hon är tuff och kan slå killarna också – hon var ju riktigt rejäl
vid segrarna på Vincennes och då var det längre distans.

SPETSDRAGEN
WWV75-2: 6 Pastor Power

HKan
H
öppna bra i voltstart och vi tror att han flyger till
ledningen relativt behändigt. Om han körs där eller tar
chansen via open stretch låter vi vara osagt, men han visade
toppform senast och ska passas noga denna gång.

WWV75-4: 6 Dallas Brick

HTävlade
H
barfota senast och fick bra kick i steget då han
vann på en 1.12-tid hemma på Solvalla. Med det loppet
i kroppen ska formen vara framflyttad. Visat startsnabbhet
och dundrar till ledningen trots sjättespåret?

WWV75-7: 2 Attraversiamo

HMed
H
spår innanför de värsta konkurrenterna så har man
säkert som plan A att köra segervane Attraversiamo i ledningen. Inte omöjligt att han vinner därifrån.

SKRÆLLBUDEN
WWV75-2: 12 Martin de Bos

HHan
H
hade inte startat på länge innan förra starten men
sprang en 1.12-tid direkt och det lät på tränaren Petri Puro
som att han skulle gå fram ordentligt med ett lopp i kroppen.

WWV75-3: 1 Whitehouse Express

HHade
H
en mellansäsong i fjol, men ser allt bättre ut för varje
start i år och kanske är på väg tillbaka mot det han visade
under 2017. Får ett invändigt smyglopp och kan säkert
plocka ner många till slut om det stämmer i loppet.

WWV75-6: 9 Zio Tom Jet

HKommer
H
från seger och visade att formen sitter där. Han
tävlade barfota senast och det fick onekligen effekt. Han
kommer troligtvis att tävla så igen och får han vettiga ryggar
under vägen är han ett av omgångens skrällbud.

HETA ÆNDRINGAR
WWV75-1: 3 Conrads Rödluva

H”Rödluvan”
H
är bra nog som hon är. Men barfota bak känns
ändå som ytterligare ett plus.

WWV75-1: 4 Felicity Shagwell

HDet
H blir rycktussar nu och kanske till och med ett skoryck.

WWV75-2: 3 Vlad del Ronco

HVanlig
H
vagn nu och så skor bak på.

WWV75-2: 7 Sevilla

HSka
H
gå barfota runt om för första gången på lördag!

WWV75-3: 1 Whitehouse Express

HHar
H
visat uppåtform och nu blir det barfota runt om!

WWV75-3: 5 Bahia Quesnot

HDet
H är skor runt om aviserat. Ett minus.

WWV75-4: 12 Marcello Wibb

HÄven
H
här blir det barfotakörning för första gången.

WWV75-5: 5 Lesperanza

HHon
H
var grym i vanlig vagn senast. Men nu uppgraderar
man till en jänkarvagn den här gången...

WWV75-6: 9 Zio Tom Jet

HVar
H förbättrad på barfotabalansen senast. Samma nu?

WWV75-7: 3 Campo Bahia

HSka
H
mest troligt gå med rycktussar för första gången.

WWV75-5:
H5
H Lesperanza var ju
otroligt bra då hon
svepte fältet senast
och hon ska ju inte
vara sämre med det
loppet i kroppen. Jag
tror att hon ska ha
toppchans och tycker
det är en sund spik.
3 Island Life har bra
chans att bli tvåa.
WWMin vinnare:
H5
H Lesperanza

WWV75-6:
HHär
H
måste jag tippa
6 Whipped Eggs som
vinnare med tanke på
den senaste insatsen
som var riktigt bra för
en häst i den här
klassen. 7 Mellby Club
gjorde bort sig med
galopp senast men
kan ta revansch om
han sköter sig.
WWMin vinnare:
H6
H Whipped Eggs

WWV75-7:
HMed
H
all respekt för
3 Campo Bahia som är
en fantastisk duktig
häst, men jag väljer att
tippa 2 Attraversiamo
först. Han var kanonfin senast och kommer
troligtvis till ledningen
och att springa vid
sargen är att rekommendera i dessa lopp.
WWMin vinnare:
HH 2 Attraversiamo

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR
2 Racing Brodda (V75-1)
11 Harran Boko (V75-2)
HJag
H
tror att hon kan ge storfavoriten Conrads Rödluva en match.

Systemet, V75-1: 3, 2 (6, 1). V75-2: 3, 6, 7, 11, 1, 9 (2, 8). V75-3: 5, 8, 1 (3, 4). V75-4: 1, 6, 3, 12, 4 (5, 7). V75-5: 5 Lesperanza (3, 6). V75-6: 6, 7, 1 (8, 4). V75-7: 2, 3, 4 (1, 5). 

HStreckad
H
på under tio procent
på en så pass bra häst är konstigt.
1 620 rader/810 kronor

