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

TRAV
BERÄKNAT SPELSTOPP

V75: 16.20
DD: 18.20

6 Vinci Power (V75-1) �������������������������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Han var fräsch och fin vid segern senast på smetigt innerspår. Han hade inte 
fått något lopp på länge och eftersom han är tung i kroppen borde han utvecklas 
med kontinuerligt startande. Det blir jänkarvagn den här gången och jag tror att 
det är ett litet plus med kort distans. Vinci Power är ganska startsnabb.  
Utrustning: Jänkarvagn, öppet, skor.
1 Star Costashorta (V75-5) ���������������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Han vann ett vanligt lopp sist och var spänstig och fin. Han fick ett smaskigt läge 
och det blir full laddning och helstängt huvudlag. Jag är optimistisk. Star Costashorta 
får en stark fyra, snudd på fem getingar. Han är bästa chansen på lördag. 
Utrustning: Jänkarvagn, helstängt, barfota.
8 Masterglide (V75-5) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Han vann senast och ser bra ut i jobben efteråt. Han är lika bra som Star 
Costashorta men spåren avgör mycket. På grund av läget får han bara två getingar. 
Utrustning: Jänakarvagn, norskt, barfota fram, eventuellt runt om.
1 Isor Håleryd (V75-6) ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 123412341234

 ”Allt var bra förutom placeringen i comebacken. Jag var nöjd med honom och 
han höll ihop stilen fint till slut. Han har gått lugnt i backen efteråt och allt är 
normalt. Han är ingen spetskandidat. Med flyt tar han många till slut. 
Utrustning: Vanlig vagn, öppet. skor.

5 Sobel Conway (V75-6) ���������������������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Sobel Conway är i sitt livs form och har vunnit bakifrån två gånger på raken. 
Från det här läget släpper jag av honom från start. Sobel Conway är riktigt snabb 
när han startar från spår mitt i banan och målet är att köra i ledningen. Han ska 
räknas tidigt. 
Utrustning: Jänkarvagn, murphy, barfota.
6 Ironman Pellini (V75-7) ������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Peter Ingves tyckte att han var helt okej sist, men Ironman Pellini kom omöjligt 
till. Träningen är positiv men det är vingelrisk eftersom han inte är startsnabb. 
Utrustning: Vanlig vagn, norskt, skor.
13 Havefunwithme (V75-2) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Hon kom iväg väldigt bra senast men galopperade när vi körde om en position. 
Havefunwithme känns fortsatt fin i jobben och vi provar igen. Hon hade norskt 
huvudlag på sig för första gången senast men det användes aldrig och vi kör med 
samma igen. Det är många att runda från det här läget.   
Utrustning: Vanlig vagn, norskt, troligen barfota.
5 Harvey (V75-7) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Det är många fina hästar med i loppet och Harvey tillhör en av dem. Formen är 
fortsatt bra och jag tror på en fin insats. Positioner och dagsform kommer avgöra.  
Utrustning: Jänkarvagn, helstängt, barfota.

PETER OM CHANSERNA

MmM Segervane Vinci Power 
utrustas med jänkarvagn och har 
lopp i kroppen.

MmM Star Costashorta fick perfekt 
utgångsläge och laddas för fullt.

MmM Sobel Conway är i toppslag.
JOHAN OM CHANSERNA

LØRDAGENS V75-OMG˚NG
 W V75-1:

 H6 Vinci Power mår nog bra av att starta tätt 
eftersom han är lite tung i kroppen. Han var fin 
senast och det blir jänkarvagn den här gången. 
1 Prinsen One och 3 Kimbee Crown är motbud.

 W V75-2:
 HBjörn Goops 1 Valetta kommer nog tidigt till 

spets och blir svårslagen. Hon är ett spikförslag. 
13 Havefunwithme är kapabel men har knepigt 
läge. Hon är långt fram om det klaffar.

 W V75-3:
 H8 Nadal Broline är en topphäst men han får 

oftast dåliga spår och det är vingelrisk från det 
här spåret. 5 Love Matters är mycket start-
snabb och kommer nog till ledningen. Spik.

 W V75-4:
 HSvampen är ett jättefint lopp och 2 Belker 

verkar bli bättre och bättre. 12 Global Adven-
ture är obesegrad men fick iskallt läge. Men han 
ska räknas med chans i alla fall.

 W V75-5:
 H1 Star Costashorta får ett helstängt huvudlag 

på sig och från det här läget blir det full ladd-
ning. Det gäller att svara ut snabbe 4 Brothers 
In Am. 9 Laskari har varit enormt bra. 

 W V75-6:
 H1 Isor Håleryd har tagit comebacken bra och 

5 Sobel Conway är bättre än någonsin. 4 Qahar 
Q.C och 7 M.T.Joinville är starka och tuffa 
hästar. 9 Ragazzo da Sopra ska också räknas. 

 W V75-7:
 HMagnus Jakobsson har en jättefin häst i 

12 Global Unprotected och han räknas trots 
spåret. Garderar man loppet ska både 5 Harvey 
och 6 Ironman Pellini med på kupongen.

 W Johans vinnare:
 H6 Vinci Power

 W Peters vinnare:
 H3 Kimbee Crown

 W Johans vinnare:
 H1 Valetta

 W Peters vinnare:
 H1 Valetta

 W Johans vinnare:
 H5 Love Matters

 W Peters vinnare:
 H5 Love Matters

 W Johans vinnare:
 H12 Global Adventure

 W Peters vinnare:
 H2 Belker

 W Johans vinnare:
 H1 Star Costashorta

 W Peters vinnare:
 H1 Star Costashorta

 W Johans vinnare:
 H5 Sobel Conway

 W Peters vinnare:
 H7 M.T.Joinville

 W Johans vinnare:
 H12 Glob. Unprotected

 W Peters vinnare:
 H9 All Star

JOHAN & PETERS V75-SYSTEM
V75-1: 1, 3, 4, 6 (5, 9). 
V75-2: 1, 9, 13 (4, 2). 
V75-3: 5 Love Matters (8, 3). 
V75-4: 1, 2, 6, 7, 9, 12 (8, 3). 
V75-5: 1 Star Costashorta (6, 9). 
V75-6: 1, 4, 5, 7, 9 (12, 11). 
V75-7: 1, 5, 6, 8, 9, 12 (10, 2). 
 2 160 rader/1 080 kronor. 

4 Det är snudd 
på fem getingar
4 Sobel Conway 
i sitt livs form
4 Han ska  
räknas tidigt

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR ØREBRO I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H4 Rocky Tilly har fin 

form och det känns 
som om han vinner 
lopp snart, hästen. 
Jag tippar honom. 
Motbud är väl främst 
6 Vinci Power som har 
ett par lopp i kroppen. 
Han är säkert med 
långt framme och 
hugger.

 W Min vinnare:
 H4 Rocky Tilly

 W V75-2:
 H1 Valetta ser ut att 

ha en passande 
uppgift på papperet 
och jag väljer att 
spika. I ett lopp som 
annars kommer att 
kräva en hel del 
streck... 2 Mellby Gin 
är inte heller dum och 
bör vara med långt 
framme.

 W Min vinnare:
 H1 Valetta

 W V75-3:
 HJag kör 5 Love 

Matters och han 
kändes ju jättefin 
senast när vi vann 
ihop. Hoppas att han 
är lika fin igen för då 
ska vi vara med och 
göra upp om det.          
8 Nadal Broline gick 
väldigt bra senast och 
ska passas.

 W Min vinnare:
 H5 Love Matters

 W V75-4:
 HEtt lopp för tvåår-

ingar och jag vill ta 
med ett par hästar.     
2 Belker har visat prov 
på gott kunnande och 
är nog hästen att slå 
här från ett bra läge.  
1 Ultion Face är snabb 
och ska bevakas om 
han håller sig till trav 
hela vägen.

 W Min vinnare:
 H2 Belker

 W V75-5:
 HJag kör 6 Ural och 

han har varit bra och 
rejäl på slutet. Spår 
lite långt ut men jag 
har en bra känsla och 
provar att chansspika. 
9 Laskari är en tuff 
motståndare men han 
har ett bakspår och 
jag hoppas att vi ska 
ta revansch.

 W Min vinnare:
 H6 Ural

 W V75-6:
 H5 Sobel Conway är 

snabb bakom bilen 
och det kan mycket 
väl bli ledningen. 
Sedan kommer han bli 
att räkna med, med 
tanke på formen.         
4 Qahar Q.C. är seg 
från start men stark 
och gynnas av distan-
sen nu, hästen.

 W Min vinnare:
 H5 Sobel Conway

 W V75-7:
 H5 Harvey har visat 

god form på slutet och 
som det ser ut borde 
han räknas tidigt på 
nytt. Inte så start-
snabb men blir farlig 
med ryggresa. 4 
Global Thunder var 
vass senast och kan 
duga igen om han 
håller den formen.

 W Min vinnare:
 H5 Harvey

 W V75-1:
 H3 Kimbee Crown 

kämpar på bra i lop-
pen. Han är start-
snabb och skulle vi nå 
spetsen kör jag i den 
positionen. 1 Prinsen 
One är startsnabb och 
utmanar om led-
ningen. 4 Rocky Tilly 
är i form och vinner 
lopp inom kort.

 W Min vinnare:
 H3 Kimbee Crown

 W V75-2:
 H1 Valetta är härdad i 

tuffa sällskap trots att 
hon endast har gjort 
sex starter hittills i 
karriären. Två av 
starterna har slutat 
med seger och mycket 
talar för att hon leder 
loppet från start till 
mål och tar karriärens 
tredje seger.

 W Min vinnare:
 H1 Valetta

 W V75-3:
 H5 Love Matters är 

en grundkapabel 
travare på väg mot 
formen. Från led-
ningen blir han 
svårslagen. 8 Nadal 
Broline spurtade 
sylvasst senast och 
sitter han i vettigt 
slagläge in på upplop-
pet utmanar han.

 W Min vinnare:
 H5 Love Matters

 W V75-4:
 H2 Belker har inlett 

karriären på överty-
gande sätt. Sten O 
Jansson verkar ha 
plockat fram en ny 
talangfull häst. Läget 
är perfekt och när de 
tuffaste konkurren-
terna brottas med 
sämre lägen ska han 
ses med bra chans.

 W Min vinnare:
 H2 Belker

 W V75-5:
 H9 Laskari har vunnit 

i övertygande stil i tre 
starter från ledningen 
i Timo Nurmos regi. 
Nu får vi anfalla 
bakifrån över kort 
distans men utan strul 
segerstrider han igen. 
6 Ural är i bra form 
och honom får man 
inte underskatta.

 W Min vinnare:
 H9 Laskari

 W V75-6:
 H5 Sobel Conway är 

startsnabb och han 
har visat fin form i de 
senaste starterna. 7 
M.T.Joinville gör bra 
insatser varje gång, 
det är mest tillfällighe-
ter att han inte har 
någon seger i raden. 
Med vettig resa slutar 
han långt framme.

 W Min vinnare:
 H Sobel Conway

 W V75-7:
 HEtt öppet lopp 

avrundar omgången. 5 
Harvey är härdad på 
V75 och han ska 
räknas tidigt. 2 
Lexington Hall är 
startsnabb och han är 
med och hugger om 
segern. 8 Bo C. är en 
fin travare men han 
har ett iskallt läge.

 W Min vinnare:
 H5 Harvey

Systemet, V75-1: 4, 6, 1, 3 (9, 5). V75-2: 1 Valetta (2, 4). V75-3: 5, 8, 9 (3, 10). V75-4: 2, 1, 12, 7 (3, 6). V75-5: 6 Ural (9, 1). V75-6: 5, 4, 1, 7, 8 (9, 2). V75-7: 5, 4, 1, 2 (12, 9).  960 rader/480 kronor

Jorma         
Kontio
Nordens segerrikaste kusk

Systemet, V75-1: 3, 1, 4, 6 (5, 8). V75-2: 1 Valetta (2, 4). V75-3: 5, 8 (10, 3). V75-4: 2 Belker (7, 12). V75-5: 9, 6, 4 (2, 11). V75-6: 5, 4, 7, 1 (9, 12). V75-7: Alla 12 hästarna (5, 2).  1 152 rader/576 kronor

6 Ural (V75-5) ��������������������������������������������������� 1234123412341234
 HHar gått klart bra på slutet och med tanke 

på att Laskari har bakspår tror jag på min.

MIN BÆSTA V75-CHANS

9 Laskari (V75-5) ��������������������������������������������� 1234123412341234
 HHan har ju varit jättebra och jag tror att det 

fungerar att anfalla bakifrån också. 

MIN BÆSTA V75-CHANS

1 Valetta (V75-2)
 HHar ett spännande läge och det kan mycket 

väl vara spets runt om.  Och öppet bakom.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

2 Belker (V75-4)
 HSpåren har stor betydelse i Örebro, speciellt 

på kort distans. Det här löftet har finfin chans.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

1 Prinsen One (V75-1)
 HKan öppna bra från start och 

ledningen på Örebro är inte fel. 

2 Lexington Hall (V75-7)
 HKommer med fin form och har 

ett bra läge. Snabb ut och passas.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

1 Isor Håleryd (V75-6)
 HSåg bra ut senast, med lopp 

i kroppen får han ej glömmas bort. 

2 Lexington Hall (V75-7)
 HJag kör en häst i form och som 

har ett fått perfekt andraspår.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR


