
11FREDAG 2 DECEMBER 2016 TRAV

V75 I MORGON  MED UNTERSTEINERS
• STJÆRNKUSKARNAS TIPS INFØR HELGENS TÆVLINGAR P˚ AXEVALLA

TRAV
BERÄKNAT SPELSTOPP

LÖRDAG: V75: 16.20 • DD: 18.20
SÖNDAG: V75: 14.30 • DD: 16.22

1 Silent Hill (V75-3) ����������������������������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Han är ingen spetskandidat, men om det löser sig är han med i striden. Det blir 
första starten med jänkarvagn. Utrustning: Jänkarvagn, murphy, barfota fram.
6 Tour Knight (V75-4) ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Det har krånglat på sistone. Formen är okej. Utrustning: Vanlig vagn, norskt, skor.
8 Stonewashd Diamant (V75-4) �������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Näst senast var hon riktigt fin. Senast kom hon aldrig in i matchen. I grunden 
är det en bra häst. Utrustning: Vanlig vagn, muprhy, barfota fram.
11 Poplar Broline (V75-5) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������1234

 ”Trivs bäst i främre träffen. Får svårt. Utrustning: Jänkarvagn, helstängt, barfota.
10 Sobel Conway (V75-6)������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Är en riktigt fighter och känns fin. Utrustning: Jänkarvagn, murphy, barfota.
7 Springover (V75-7) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Känns underbar, men får det jobbigt. Utrustning: Jänkarvagn, norskt, barfota fram.
6 Julia af Solnäs (V75-1, söndag) �����������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Jag tror att hon växer in i högsta klassen. Det blir barfota fram (skor sist!) och 
jänkarvagn den här gången. Utrustning: Jänkarvagn, norskt, barfota fram.
7 Eldorado Mearas (V75-4, söndag) ������������������������������������������������������������������������������ 123412341234

 ”Har tagit förra loppet bra och jag tror på bra insats. Utrustning: Vanlig vagn, 
murphy, skor.
7 Europhile Am (V75-5, söndag) �������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Kändes riktigt fin senast men fick chansen för sent. Jag kommer utnyttja 
hennes startsnabbhet och har bra känsla. Utrustning: Jänkarvagn, norskt, barfota.
3 Global Upper Style (V75-6, söndag) ��������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Hon är stabil i benen och tar loppen rätt och utvecklas. Man ska absolut ta 
henne på allvar. Utrustning: Jänkarvagn, murphy, barfota.
5 Mily (V75-6, söndag) ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Hon tävlade med jänkarvagn, barfota och med rycktussar i försöket. 100 kvar 

bet det riktigt bra och hon ökade in mot mål. Utrustning: Jänkarvagn, öppet, barfota.
8 Run Chica Run (V75-6, söndag) ����������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Hon är lite hetsig och egen av sig och därför kör jag henne. Jag var lite 
besviken direkt efter loppet senast. Jag hoppas att hon går framåt med loppet och 
håller henne högt i årgången. Utrustning: Jänkarvagn, öppet, barfota bak.
5 Cheerful Rivner (V75-7, söndag) ���������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Var riktigt bra senast och jag tror på henne. Utrustning: Vanlig vagn, öppet, skor.
8 Ztella Beluga (V75-7, söndag) ���������������������������������������������������������������������������������������������������1234

 ”Får plocka en slant från det här spåret. Utrustning: Vanlig vagn, öppet, barfota.

4 Västerbochecklight (V75-2) ����������������������������������������������������������������������������������������������  12341234

 ”Spurtade bra senast och ska smygas. Utrustning: Vanlig vagn, norskt, barfota.
5 Harvey (V75-3) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Kändes jättefin barfota och travet flöt bra senast. Jag laddar från början. Det 
blir jänkarvagn för första gången. Utrustning: Jänkarvagn, helstängt, barfota.
1 Merit (V75-4) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  12341234

 ”Har gjort det bra men får svårt att vinna. Utrustning: Vanlig vagn, norskt, barfota.
10 Day or Night In (V75-7) ����������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Vi har inte hittat någon förklaring till insatsen senast och jag kände att det var 
tomt 200 kvar. Formen är ett frågetecken. Utrustning: Vanlig vagn, norskt, barfota.
15 Wide Game (V75-4, söndag) ���������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Jobbar förbättrat och testas barfota (1:a). Utrustning: Vanlig vagn, öppet, barfota.
4 Havefunwithme (V75-6, söndag) �������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Har utvecklats för varje lopp och tillhör de allra bästa stona. Hon är väldigt 
orutinerad. Styrkan är hennes bästa vapen. Utrustning: Vanlig vagn, öppet, barfota.
12 Hip Hurray Boko (V75-7, söndag)�������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Får svårt från det här spåret. Utrustning: Vanlig vagn, öppet, barfota fram.

PETER OM CHANSERNA

MmM Axevalla laddar för sin 
största helg för året. På söndag 
avgörs Stochampionatet och The 
Untersteiners tränar 25 procent 
av startfältet.

MmM På lördag är det jänkar-
vagnsdebut för en duo.

JOHAN OM CHANSERNA

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR AXEVALLA I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H6 Bålsta Palema kan 

mycket väl blåsa till 
ledningen och i 
sådana fall måste han 
ha hyfsad chans att 
vinna. Jag inleder med 
en spik. 1 Araw Hoss 
är kapabel när han 
tävlar på topp och är 
ett givet streck vid 
gardering.

 W Min vinnare:
 H6 Bålsta Palema

 W V75-2:
 H3 Galante Olandese 

verkar ha bra styrka 
och kapacitet för sin 
klass. Med en hyfsad 
start borde ekipaget 
slåss om segern på 
nytt. 14 Rushmore 
Face kan bättre än 
senast och med duktig 
kusk kommer han att 
runda många.

 W Min vinnare:
 H3 Galante Olandese

 W V75-3:
 HEtt öppet lopp där   

2 Karl Sjöhammar 
kanske kan vara 
lösningen. Han är bra 
om han sköter sig och 
rätt snabb ut tror jag. 
1 Silent Hill har ett 
perfekt läge och med 
klaff under vägen är 
han troligen med och 
slåss om det.

 W Min vinnare:
 H2 Karl Sjöhammar

 W V75-4:
 H3 Under the Counter 

har gjort flera bra lopp 
på senare tid. Felfri 
räknar jag med att hon 
blir svår att besegra 
och jag chansar med 
ett singelstreck. Min 
12 Unique Juni kan 
spurta bra och vi ska 
inte räknas bort om 
det stämmer.

 W Min vinnare:
 H3 Under the Counter

 W V75-5:
 H3 Esprit Sisu 

galopperade i spets 
senast. Felfritt lopp nu 
så borde det vara ett 
tidigt segerbud från 
bra läge. 6 Roheryn 
har gått bra i ny regi. 
Hon är snabb ut och 
ska ses med chans, 
hästen. Min 4 Odessa 
Celeber kan tänkas.

 W Min vinnare:
 H3 Esprit Sisu

 W V75-6:
 H9 Baron Gift gick 

bra i lördags och 
klarar han de täta 
starterna på ett bra 
vis känns det som ett 
intressant bud här.     
1 Urban Kronos som 
jag kör har mycket fin 
form och ett bra läge. 
Vi ska räknas med lite 
chans igen.

 W Min vinnare:
 H9 Baron Gift

 W V75-7:
 HJag kör Daniel 

Redéns 2 Call Me 
Keeper. Han har bra 
spår men det är ett 
par tuffa emot, men 
visst hoppas jag att vi 
ska vara med i striden. 
8 Zenit Brick är säkert 
väl förberedd och kan 
utmana trots det 
tråkiga spåret.

 W Min vinnare:
 H2 Call Me Keeper

 W V75-1:
 H6 Bålsta Palema har 

fina förutsättningar 
här och med voltstart 
kan det bli spets. 
Hemmahästen vann 
även den här dagen 
ifjol. Mina 2 Sambuca 
Knight klarar spåret 
och kan få en fin 
position men 8 Aileron 
är sämre i rygger. 

 W Min vinnare:
 H6 Bålsta Palema

 W V75-2:
 H3 Galante Olandese 

har imponerat stort 
i sina svenska starter 
och då de värsta 
motbuden står 
20 meter bakom är 
hon ett givet första-
tips. 14 Rushmore 
Face har kapacitet och 
kusk men hur är det 
med formen?

 W Min vinnare:
 H3 Galante Olandese

 W V75-3:
 HTipset till 1 Silent 

Hill som har fått rätt 
förutsättningar här 
och nu ska gå i jänkar-
vagn för första 
gången. Motbuden är 
2 Karl Sjöhammar  
och 5 Harvey som 
båda har fart och 
styrka att utmana från 
passande lägen.

 W Min vinnare:
 H1 Silent Hill

 W V75-4:
 H11 Southwind Feji 

verkar inte ens bli 
favorit den här gången 
men jag tror att 
hemmahästen blir 
svår att stå emot över 
Axevallas långa 
upplopp. 14 Mulligan 
har massvis av fart 
och kan bli farlig om 
hon får gå med i draget.

 W Min vinnare:
 H11 Southwind Feji

 W V75-5:
 HOmgångens mest 

öppna lopp där det 
gäller lite av en eller 
alla. Favoriten 
6 Roheryn är stentuff 
och har vunnit från 
sämre lägen än vad 
hon har på lördag. Min 
7 Il Diablo har gjort 
det bra på slutet men 
har ett lurigt läge här. 

 W Min vinnare:
 H6 Roheryn

 W V75-6:
 H1 Urban Kronos kan 

leda länge men han är 
ny i klassen. Min 
3 Nobel Amok är jag 
nöjd med och räknas. 
9 Baron Gift var nära 
senast och kan få 
revansch här. Det-
samma gäller 12 Hand-
some Brad som är 
tapper varje gång. 

 W Min vinnare:
 H1 Urban Kronos

 W V75-7:
 HVeckans gulddivi-

sion är öppen och jag 
tror ledningen kan bli 
gul värd. Den positio-
nen har inte 3 On 
Track Piraten haft på 
länge men gynnas 
kraftigt att få springa 
där nu. 2 Call Me 
Keeper är en tuffing 
och värst emot.

 W Min vinnare:
 H3 On Track Piraten

Systemet, V75-1: 6 Bålsta Palema (1, 3). V75-2: 3, 14, 1, 11, 12 (13, 4). V75-3: 2, 1, 5, 8, 11 (4, 7). V75-4: 3 Under the Counter (12, 11). V75-5: 3, 6, 4, 5 (2, 1). V75-6: 9, 1, 3 (12, 4). V75-7: 2, 8, 4, 3 (10, 1).  1 200 rader/600 kr.

Robert  
Bergh
Stortränare från Åbytravet

Systemet, V75-1: 6, 2, 1, 8 (4, 3). V75-2: 3, 14, 7, 6 (12, 1). V75-3: 1, 2, 5 (8, 10). V75-4: 11, 14, 3, 10 (8, 12). V75-5: 6 Roheryn (7, 3). V75-6: 1, 3, 9, 12, 4 (6, 10). V75-7: 3 On Track Piraten (2, 10).  960 rader/480 kr.

2 Call Me Keeper (V75-7) ������������������������������� 1234123412341234
 HHar ett trevligt läge över en distans som han 

klarar bra. Klart att vi ska ses med lite chans.

MIN BÆSTA V75-CHANS

3 Nobel Amok (V75-6) ������������������������������������� 1234123412341234
 HHan känns precis som jag vill ha honom i 

träningen men har dummat sig tre gånger i rad. 

MIN BÆSTA V75-CHANS

3 Under the Counter (V75-4)
 HHar gått bra en längre tid och klarar hon 

bara starten ska det vara en fin segerchans.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

3 On Track Piraten (V75-3)
 HI en omgång utan givna spikbud chansar jag 

på spets och slut i högsta klassen.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

9 Baron Gift (V75-6)
 HVar bra i lördags och har ett 

spännande smygläge nu. 

4 Platon Face (V75-7)
 HÄr mycket stark och kan duga 

långt även om det är tuffare emot.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

2 Sambuca Knigt (V75-1)
 HFår säkert en bra position 

härifrån och formen finns där. 

9 Baron Gift (V75-6)
 HDet kan lösa sig riktigt bra från 

det här läget och då ska han räknas.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

LØRDAGENS V75-OMG˚NG
 W V75-1:

 HDen som kommer till ledningen av 1 Araw 
Hoss eller 6 Bålsta Palema har störst chans att 
vinna loppet. Luringen i loppet är 4 Victory 
Kåsgård.

 W V75-2:
 HI en svår omgång väljer vi att spika 3 Galante 

Olandese. Hon kommer nog tidigt till ledningen. 
14 Rushmore Face är kapabel men har tråkigt 
utgångsläge.

 W V75-3:
 H5 Harvey var jättebra senast och fungerade 

bra barfota. På lördag åker ”biken” på för första 
gången. 1 Silent Hill ska räknas om han 
kommer ut. 2 Karl Sjöhammar är kapabel.

 W V75-4:
 HOm 3 Under the Counter tidigt kommer till 

ledningen blir hon svårslagen. Många av 
hästarna på tillägg håller hög klass. 12 Unique 
Juni är inte avsågad.

 W V75-5:
 H5 Gomez håller hög klass och har lopp 

i kroppen. 3 Esprit Sisu är bra igång för dagen 
och har bra spår. 4 Odessa Celeber är också ett 
tidigt bud.

 W V75-6:
 H3 Nobel Amok har hög grundkapacitet men 

formen är svårbedömd. 9 Baron Gift är i topp-
form och sänker många över upploppet. 
12 Handsome Brad räknas trots spåret.

 W V75-7:
 H2 Call Me Keeper har en passande uppgift 

i avslutningen. 10 Day or Night In är kapabel 
att vinna men formen är svårbedömd efter 
insatsen senast.

 W Johans vinnare:
 H1 Araw Hoss

 W Peters vinnare:
 H6 Bålsta Palema

 W Johans vinnare:
 H3 Galante Olandese

 W Peters vinnare:
 H3 Galante Olandese

 W Johans vinnare:
 H2 Karl Sjöhammar

 W Peters vinnare:
 H2 Karl Sjöhammar

 W Johans vinnare:
 H3 Under the Counter

 W Peters vinnare:
 H3 Under the Counter

 W Johans vinnare:
 H5 Gomez

 W Peters vinnare:
 H3 Esprit Sisu

 W Johans vinnare:
 H9 Baron Gift

 W Peters vinnare:
 H3 Nobel Amok

 W Johans vinnare:
 H2 Call Me Keeper

 W Peters vinnare:
 H2 Call Me Keeper

JOHAN & PETERS V75-SYSTEM
V75-1: 1, 6 (4, 9). 
V75-2: 3 Galante Olandese (14, 7). 
V75-3: 1, 2, 5, 6, 7, 11 (4, 12). 
V75-4: 3, 5, 8, 12 (14, 11). 
V75-5: 2, 3, 4, 5, 6, 12 (1, 7). 
V75-6: 1, 3, 4, 9, 11, 12 (5, 6). 
V75-7: 2 Call Me Keeper (10, 8). 
 1 728 rader/864 kronor. 

4 Han är en 
härlig fighter
4 Första starten 
med jänkarvagn


