
1XXXDAG XX MÅNAD 20XX TRAV

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR BJERKE I MORGON

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

WW V75-1:
HHMedHettHloppHiH

kroppenHlärHvälHH
3 Ferrari B.R.HhaH
kommitHettHstegH
närmareHtoppformenH
ochHiHettHsådantHhärH
loppHmåsteHhanHsesH
medHväldigtHbraH
segerchansHomHhanHärH
vidHsundaHvätskor.HJagH
väljerHattHenkelstrecka.

WW MinWvinnare:
HH3HFerrariHB.R.

WW V75-2:
 H3 VelvatterHharH

vunnitHfrånHsämreH
lägenHochHserHutHattH
varaHhästenHattHslåHiH
loppet.HDetHmanHkanH
undraHliteHärHhurHhanH
klararHdistansen.HH
5 TokarevHgjordeHdetH
braHsistHmenHdetHvarHiH
lättareHgäng.H8 Sweet 
On YouHharHform.

WW MinWvinnare:
HH3HVelvatter

WW V75-3:
HHHärHkanHmanHlåsaH

loppetHpåHtvåHstreck.HH
5 Global TrustworthyH
sågHjättebraHutHiH
comebackenHsenastH
ochHlärHhaHgåttHframåtH
medHdetHloppet.HTippasH
påHläget.H10 Lionel 
N.O.HärHjuHvanHattHmötaH
deHallraHbästaHochH
utmanar.

WW MinWvinnare:
HH5HGlobalHTrustwort.

WW V75-4:
HHMycketHsvårtippat.H

8 Faust BokoHharHjagH
settHgöraHnågraHfinaH
loppHochHskulleHdetH
lösaHsigHfrånHlägetHtrorH
jagHattHhanHharHchans.H
4 CrackajackHharHjagH
kört,HdetHärHenHbraH
hästHochHformenH
verkarHsittaHdär.  
12 Global Raceway?

WW MinWvinnare:
HH8HFaustHBoko

WW V75-5:
 H1 Normandie RoyalH

ärHenHfinHhästHsomHjagH
körtHochHskulleHhennesH
formHvaraHiHordningH
trorHjagHattHhonHharHbraH
chansHfrånHdetHhäH
lägetH3 Tropicana ÅsH
harHgåttHbraHvarjeHgångH
påHslutetHochHkanH
säkertHhaHettHordHmedHiH
lagetHhärHockså.

WW MinWvinnare:
HH1HNormandieHRoyal

WW V75-6:
 H4 Vainqueur R.P.HharH

jagHblivitHimponeradHavH
påHslutetHochHjagH
tyckerHattHdetHskaHvaraH
enHhyggligHchansHävenH
omHdetHärHnågraHtuffaH
emot.HTätaHstarterHvetH
jagHdockHinteHhurHdetH
påverkarHhonom.HH
5 EnterpriseHskaHmanH
passaHnoga.

WW MinWvinnare:
HH4HVainqueurHR.P.H

WW V75-7:
 H2 Promo KempHharH

juHtagitHtvåHrakaHiHnyaH
reginHochHdetHharHsettH
väldigtHbraHutHbådaH
gångernaHHanHharHettH
braHlägeHochHbordeHbliH
svårfångadHiHtäten.HH
3 MasterglideHgillaH
spets,HmenHfårHnogH
svårtHattHtaHenHlängdH
påHtipsettan.

WW MinWvinnare:
HH2HPromoHKemp

Systemet,HV75-1:H3HFerrariHB.R.H(2,H6).HV75-2:H3,H5,H8,H6,H9H(12,H1).HV75-3:H5,H10H(4,H9).HV75-4:HallaHelvaHhästarH(8,H4).HV75-5:H1,H3,H5,H12H(2,H9).HV75-6:H4,H5,H9H(3,H1).HV75-7:H2HPromoHKempH(3,H11).HH 1H320Hrader/660Hkronor

Peter  
Untersteiner
Halmstads störste tränare

Systemet,HV75-1:H3HFerrariHB.R.H(2,H6).HV75-2:H5,H3,H6,H2H(8,H9).HV75-3:H5,H10H(4,H1).HV75-4:H4,H8,H3,H12H(1,H5).HV75-5:H3,H1,H2,H5,H11H(9,H4).HV75-6:H9,H5,H3.HV75-7:H2,H1,H3,H6H(11,H8).HH 1H920Hrader/960Hkronor

4WVainqueurWR.P.W(V75-6)W.................................... 3123412341234
HHHarHjuHvisatHotroligtHbraHformHochHjagHräknarH

medHattHviHslåssHomHsegern.H

MIN BÆSTA V75-CHANS
2WPromoWKempW(V75-7)

HHLägetHärHkanonHochHjagHharHsvårtHattHseH
honomHmissaHledningen.HMycketHsvårslagen.H

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
8WSweetWOnWYouW(V75-2)

HHHadeHslutatHlångtHframmeHutanH
galoppenHsenast.HPassas!H

8WFaustWBokoW(V75-4)
HHVisst,HlägetHärHtrist,HmenHhanHärH

nogHinteHsämreHänHnågonHannan.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

WW V75-1:
 H3 Ferrari B.R. ärHenH

topphästHmedHloppHiH
kroppen.HFårHhanHvaraH
friskHframöverHblirHhanH
ettHtillskottHiHstorlop-
penHkommandeH
säsong.HHanHmöterH
någraHbraHhästarHmenH
löperHhanHuppHtillHsittH
kunnandeHblirHdetH
seger.HSpik.

WW MinWvinnare:
HH3HFerrariHB.R.

WW V75-2:
HHJagHkörH6 Stand By 

KenHåtHJohanHochH
distansenHbordeHpassaH
bra.HHanHspringerHochH
vinglarHliteHiHloppenH
menHärHrejäl.H5 Toka-
revHärHenHtuffHmotstån-
dareHochH3 VelvatterH
verkarHbra.H2 Worry-
wartHharHhögHgrundka-
pacitet.

WW MinWvinnare:
HH5HTokarev

WW V75-3:
 HTimo Nurmos hästarH

iHstrålandeHslagHförH
dagenHochH5 Global 
TrustworthyHkommerH
frånHstarkHinsats.HJagH
harHrespektHförH10 
LionelHsomHvarHknapptH
slagenHiHVM-loppet.H
JagHtyckerHattHduonH
höjerHöverHdeHövrigaH
konkurrenterna.

WW MinWvinnare:
HH5HG.HTrustworthy

WW V75-4:
 H4 CrackajackHharH

varitHrejälHochHkommerH
frånHsegerHpåHbraHtid.H
OmHmanHgarderarH
loppetHskaHmanHinteH
räknaHbortH12 Global 
Raceway.HLägetHärH
jättedåligtHmenHhanH
harHhögHgrundkapaci-
tetHochHkanHvaraHlångtH
frammeHtrotsHspåret.

WW MinWvinnare:
HH4HCrackajack

WW V75-5:
 H5 Happy SteelHharH

visatHfärskHochHfinH
formHpåHsistoneHochHärH
tuffHochHbaraHtågarH
på.11 MilyHhängdeH
baraHmedHsenast.HHonH
kännsHfinHiHträningenH
menHdetHärHfråge-
teckenHförHformen.HH
3 Tropicana ÅsHtippasH
frånHfintHspår.

WW MinWvinnare:
HH3HTropicanaHÅs

WW V75-6:
 H9HGiveitgasandgoH

harHjagHsettHfleraH
gångerHochHhanHverkarH
trivasHbästHnärHdetHblirH
tempoHpåHloppen.H
BakspårHärHlurigtHmenH
detHbordeHbliHtempoHpåH
loppetHeftersomHdetHärH
kortHdistans.H5 Enter-
priseHochH3 Seve-
nandsevenHskaHräknas.

WW MinWvinnare:
HH9HGiveitgasandgo

WW V75-7:
HHDetHblevHförHtuffH

inledningHförH3 Mas-
terglideHsenast.HHanHärH
snabbHfrånHstartHmenH
detHblirHnogHsvårtHattH
kommaHförbiHdeH
invändigaHhästarna.HH
2 Promo KempHharH
varitHjättebraHpåH
sistoneHochHimpone-
radeHpåHmigHsenast.

WW MinWvinnare:
HH2HPromoHKemp

5WHappyWSteelW(V75-5)..................................... 1234123412341234
HHHonHharHkäntsHfinHefterHsenasteHloppetHochH

ärHtuffHtillHslut.HViHärHnogHinteHheltHborta.H

MIN BÆSTA V75-CHANS
3WFerrariWB.R.W(V75-1)

HHFerrariHB.R.HärHenHhästHlångtHutöverHdetH
vanliga.HHanHmåsteHhaHtoppchans.H

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
2WWorrywartW(V75-2)

HHHarHkapacitetHattHklättraHiH
klassernaHochHärHettHtidigtHbud.H

12WGlobalWRacewayW(V75-4)
HHHarHhögHgrundkapacitetHochHkanH

varaHlångtHframmeHtrotsHspåret.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

MARIAS ÖGONSTEN. Maria Törnqvist är kvinnan bakom Rolex Bigi som tävlar inom V75-spelet på lördag.  Foto: TR BILD/TR BILD

Ferrari B.R. är lördagens överlägset största favorit när V75 
avgörs på Bjerke. 

En utmanare: Maria Törnqvists stjärna Rolex Bigi. 
– Det var längesedan han mötte så bra hästar, men han är 

inte så tokig själv när det stämmer för honom, säger Törnqvist.  

Ska vi tro spelarna blir det en 
favoritbetonad inledning på lör-
dagens V75-omgång. 

Ferrari B.R. är i skrivande 
stund spelad till 77 procent – och 
kommer enligt en enig expertkår 
att vinna loppet enkelt. 

Till Norge reser även Åbyträ-
naren Maria Törnqvist, som i 
samma lopp ställer upp med stal-
lets stjärna – Rolex Bigi. 

”KanWbliWintressantWdå”W
Konkurrensen är stenhård, 

men Törnqvist är försiktigt opti-
mistisk inför loppet. 

– Spåret är i alla fall jättebra. 

Sedan är det väldigt tuffa häs-
tar emot den här gången. Det 
var längesedan han mötte så 
bra hästar. Men han är inte så 
tokig själv när det stämmer för 
honom, säger hon. 

VaritWmycketWstolpeWut
Vad krävs för att utmana om 
segern nu på lördag? 
– Ferrari B.R. är en häst som 

jag tycker borde ha mycket mer 
pengar på sig, men han har 
haft dåliga dagar han också. Så 
skulle han mot all förmodan ha 
en dålig dag kan det kanske bli 
intressant där bakom. 

Den åttaårige hingsten, som 
sprungit in drygt 1,5 miljoner 
kronor i karriären, har haft en 
tyngre säsong i år jämfört med 
2017 – men Törnqvist är inte 
orolig.  

”HaftWettWsämreWår”
– Han har haft ett lite sämre 

år jämfört med förra året, men 
det har mest varit tillfälligheter. 
Jag tycker det känns som att han 
haft lite stolpe ut, säger hon. 

I senaste starten tog hästen 
dessutom årets andra seger.

Hur är det med formen? 
– Han är lite halvaggressiv för 

dagen. Vilket brukar vara bra, 
men vi får se. Det återstår att se. 
Han känns bra hemma, men det 
gäller att han har en bra dag på 
tävlingsbanan, säger Törnqvist. 

För två år sedan fattade Maria 

Törnqvist beslutet att flytta in på 
Stall Däningsholm i Nossebro.  En 
satsning som burit frukt redan i 
år, då hennes hästar sprungit in 
över en miljon kronor. 

Det riktiga provet kommer 
dock nästa säsong. 

– Jag har jättefina två- och ett-
åringar. Så det blir väldigt spän-
nande nästa år, det blir nästan 
som mitt examensår. Det är då 
min kull som jag haft från bör-
jan kommer ut och tävlar. 

VassaWunghästarWpåWgång
Finns det någon häst du kan 
nämna redan nu? 
– Jag låter bli det, man har all-

tid fel i slutändan ändå. Men de 
har tränat på hela tiden och har 
en väldigt bra grund, säger hon. 

Niklas A Svensson
niklas.a.svensson@expressen.se

Maria Törnqvists stjärna 
utmanar norska ferrarin

Det blev stor succé för pod-
casten Systemets andels-
spel i helgen. 

En av de glada vinnarna: 
Hisingsbon och den trogne 
lyssnaren Stefan Hansson, 
som fick vara med och dela 
på 600 000 kronor. 

– Jag tycker att upplägget 
är bra med två spikar där 
den ena är lite chansartad, 
säger Stefan Hansson. 

Varje vecka ”käbblar” SportEx-
pressens experter Eskil Hell-
berg, Jonas Noreen och en gäst 
ihop ett system till helgens 
V75-tävlingar. 

Något som i lördags slutade 
med sju rätt och stor utdelning. 

GillarWupplägget
En av de som jublade framför 

tv:n var den trogne poddlyssna-
ren Stefan Hansson

– Jag tycker det är roligt att 
lyssna när de sitter och smågnab-
bas. Det är kul. Sedan tycker jag 
även att upplägget är bra med två 
spikar där den ena är lite chans-
artad, säger han. 

Hur följde du dramatiken? 
– Jag följde den hemma via tv, 

så det blev mer och mer spän-
nande ju längre det gick. Fram-
för allt när Gun Palema gick in i 
den fjärde avdelningen.  

Niklas A Svensson
niklas.a.svensson@expressen.se

Stor succé för 
vår podd – och 
läsaren Stefan

Expressenläsaren Stefan Hansson 
var med och vann på V75 i helgen.


