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

TRAV
BERÄKNAT SPELSTOPP

V75: 16.20
DD: 18.20

1 Ofelia O.E. (V75-4) ......................................................................................................... 123412341234

 ”Hon känns jättefin i träningen och gör det hon ska. De bästa loppen har hon 
gjort i ledningen eller utvändigt ledaren. Hon är mer stabil än tidigare och jag 
hoppas hon får en bra start, säger skötaren Emily Söbak.  
Utrustning: Vanlig vagn, öppet.
10 Darling Harbour (V75-4) ......................................................................................1234123412341234

 ”Hon spurtade jättebra senast och gjorde ett väldigt bra lopp. Hon känns fin 
efteråt och har inte tagit skada av loppet, säger hästens skötare Felicia Holmqvist. 
Utrustning: Vanlig vagn, öppet huvudlag.
10 Frankie Brodde (V75-6) .....................................................................................................12341234

 ”Han känns smidig och fin i jobben efter senaste loppet. Han ridtränas fram till 
start och tycker det är är kul, säger skötaren Felicia Holmqvist.  
Utrustning: Jänkarvagn, helstängt huvudlag.
9 M.T.Mighty Winner (V75-7) .......................................................................................... 123412341234

 ”Han har fått träna på efter senaste loppen och får smyga med och spara 
speeden säger hästens skötare Felicia Holmqvist.   
Utrustning: Jänkarvagn, murphy.
12 Eldorado Mearas (V75-7) ..................................................................................................12341234

 ”Han har tagit loppet bra efter Solvalla och är som vanligt i jobben och han 
håller sin fina form. Jag hoppas att det blir rejäl körning i loppet. Eldorado Mearas 

är beroende av att få en fina resa och då går han hela vägen in i mål, säger 
skötaren Elina Persson. Utrustning: Jänkarvagn, murphy.

6 Emmett Brown (V75-3) ................................................................................................. 123412341234

 ”Jag var nöjd med honom i comebacken och han ska inte vara sämre nu. Emmett 
Brown är ute på djupt vatten den här gången och det blir ett snällt upplägg.  
Utrustning: Vanlig vagn, öppet huvudlag.
3 Callipygian (V75-5) ........................................................................................................ 123412341234

 ”Han gick riktigt bra från svårt läge senast och jag tror att han kommer göra ett 
bra lopp igen. Jag är optimist och om han kommer till spets blir han svår att besegra.  
Utrustning: Jänkarvagn, norskt huvudlag.
8 Dizzy River (V75-6) ........................................................................................................ 123412341234

 ”Han gick bra efter ett lopp utvändigt ledaren under slutvarvet senast. Han har 
haft form länge, men känns bortlottad från det här spåret.  
Utrustning: Jänkarvagn, helstängt huvudlag.
11 J.H.Mannerheim (V75-6) ........................................................................................... 123412341234

 ”Precis som Dizzy River fick även J.H.Mannerheim ett dåligt läge. Han kändes 
fin som tvåa sist och är på gång. Från det här spåret hoppas jag på högt tempo.  
Utrustning: Jänkarvagn, norskt huvudlag.

PETERS CHANSER

MmM Peter Untersteiner blev 
i fjol både kusk- och tränar-
champion på Jägersro.

MmM Bästa chanserna på lördag 
är Darling Harbour i stoloppet 
och Callipygian i V75-5.

JOHAN OM CHANSERNA

LØRDAGENS V75-OMG˚NG
 W V75-1:

 H2 Dolan Spring är en jättebra häst i grunden 
och har tidigare öppnat snabbt från spår ett. 
I spets blir han svårfångad. 4 Juan är rejäl och 
sätter nog upp farten tidigt.

 W V75-2:
 H8 Sevilla har fått ett par lopp i kroppen och 

har hög grundkapacitet. 14 Tuxedo Bi vinner 
ofta och har flera gånger visat att han hävdar 
sig bra på svensk mark. 

 W V75-3:
 H3 Turno Di Azzurra var enorm som tvåa efter 

ett lopp utvändigt ledaren på svår bana på 
Solvalla. Han fick bäst spår av favoriterna och 
tar hem segern?

 W V75-4:
 H15 Unar Bi vinner ofta och är given trots spå-

ret. 10 Darling Harbour är ett bra sto och 
spurtade starkt senast. 12 Queen Of Sand är 
under utveckling. 

 W V75-5:
 H3 Callipygian gick bra från svårt läge senast. 

Han fick ett bra spår och om han kommer till 
ledningen borde han bli svårslagen. Motstån-
det ser inte ut att vara av värsta sorten.

 W V75-6:
 H2 Olle Rols fick för honom bästa tänkbara 

spår. Han är mycket stark och löpärlig. Om det 
blir tempo på loppet ökar chansen för att 
bakspåren ska komma in i matchen.

 W V75-7:
 H5 Staro Leonardo spurtade snyggt till seger 

senast och besegrade 4 Da Pepperboy. Den 
sistnämnde har lopp i kroppen. 2 Aquamarin är 
en fin fyraåring och är inte borta.

 W Johans vinnare:
 H2 Dolan Spring 

 W Peters vinnare:
 H2 Dolan Spring

 W Johans vinnare:
 H8 Sevilla

 W Peters vinnare:
 H14 Tuxedo Bi

 W Johans vinnare:
 H3 Turno di Azzurra

 W Peters vinnare:
 H3 Turno di Azzurra

 W Johans vinnare:
 H15 Unar Bi

 W Peters vinnare:
 H15 Unar Bi

 W Johans vinnare:
 H3 Callipygian

 W Peters vinnare:
 H3 Callipygian

 W Johans vinnare:
 H2 Olle Rols

 W Peters vinnare:
 H2 Olle Rols

 W Johans vinnare:
 H4 Da Pepperboy

 W Peters vinnare:
 H5 Staro Leonardo

JOHAN & PETERS V75-SYSTEM
V75-1: 2, 4 (5, 12). 
V75-2: 7, 8, 12, 13, 14 (5, 2). 
V75-3: 3 Turno di Azzurra (4, 7). 
V75-4: 1, 2, 9, 10, 12, 14, 15 (3, 5). 
V75-5: 3 Callipygian (1, 7). 
V75-6: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12 (9, 3). 
V75-7: 2, 4, 5 (8, 9). 
 1 680 rader/840 kronor. 

4 Hon spurtade 
vasst senast 
4 Mannerheim 
är på gång
4 Svårslagen 
i ledningen

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR JÆGERSRO I MORGON

Peter           
Ingves
Flitig catchdriver från Halmstad

 W V75-1:
 HDuon 4 Juan och 

5 Othala ser ut att 
vara de hetaste buden 
sedan det på förhand 
värsta hotet har blivit 
struken. Om Othala 
klarar spåret tror jag 
att han har störst 
vinstchans. 12 Wild 
Love har gått riktigt 
bra och är inte golvad.

 W Min vinnare:
 H5 Othala

 W V75-2:
 H8 Sevilla kommer 

från ett stall som 
visade toppform på 
Jägersro i onsdags 
och löser det sig från 
läget kan han vinna 
detta. 14 Tuxedo Bi är 
en vinnartyp och 
sådana får man aldrig 
räkna bort. 11 Just 
Wait and See är stark.

 W Min vinnare:
 H8 Sevilla

 W V75-3:
 HJag har ju kört 

3 Turno di Azzurra en 
del och han gjorde ett 
topplopp senast men 
var lite för het för att 
kunna hålla undan 
sista biten. Han borde 
vinna lopp snart men 
man måste ha respekt 
för en sådan häst som 
4 Timone Ek.

 W Min vinnare:
 H3 Turno di Azzurra

 W V75-4:
 H12 Queen of Sand 

har gjort det väldigt 
bra i flera starter och 
ska tydligen lättas i 
balansen den här 
gången. Hon måste 
räknas trots läget. 
15 Unar Bi ser ut att 
vara en väldigt bra 
häst som kan runda 
många, kanske alla?

 W Min vinnare:
 H12 Queen of Sand

 W V75-5:
 HDet mest öppna 

loppet, det behöver 
inte vara fel att 
helgardera om man 
har råd. 1 Tootise 
Brodda är snabb från 
start och visade bra 
form vid segern senast 
3 Callipygian låter 
Johan Untersteiner 
väldigt nöjd med.

 W Min vinnare:
 H1 Tootsie Brodda

 W V75-6:
 HMin bästa chans i 

omgången är tveklöst 
2 Olle Rols som gjort 
det väldigt bra i de 
senaste starterna och 
jag tror att formen ska 
vara likvärdig. Vi sitter 
i rätt spår direkt. 
5 Västerbo Exact är 
startsnabb, troligen 
det största hotet

 W Min vinnare:
 H2 Olle Rols

 W V75-7:
 H4 Da Pepperboy 

borde ha gått framåt 
med det senaste 
loppet i kroppen och 
hästen går ju från alla 
positioner. Jag tror på 
bra chans och det är 
ett spikbud. 8 Harran 
Boko såg strålande ut 
vid segern senast. Bud 
om det löser sig.

 W Min vinnare:
 H4 Da Pepperboy

 W V75-1:
 H4 Juan imponerade 

vid segern senast och 
kliver han bara iväg 
från fjärdespåret tror 
jag att han blir svår att 
besegra. 2 Dolan 
Spring har vunnit 
många lopp och blir 
inte läget en fälla tror 
jag på en framskjuten 
placering.

 W Min vinnare:
 H4 Juan

 W V75-2:
 H14 Tuxedo Bi vann 

på ett bra sätt senast 
han gästade Sverige 
och hästen har ju 
mycket bra statistik 
över lång distans. Min 
vinnare i loppet. Min 
13 Vischio Holz 
kanske kan vara en 
outsider om han har 
en bra dag.

 W Min vinnare:
 H14 Tuxedo Bi

 W V75-3:
 HJag blev grymt 

imponerad av 3 Turno 
di Azzurra senast på 
Solvalla. På visad form 
tycker jag att han 
måste ha bra chans 
att vinna det här 
sprinterloppet och jag 
tycker det är en spik. 
Det är tveksam form 
på några motbud.

 W Min vinnare:
 H3 Turno di Azzurra

 W V75-4:
 HTrots bakspår tror 

jag att 10 Darling 
Harbour har bäst 
chans att vinna 
loppet. Gör hon om de 
senaste insatserna 
måste de andra vara 
bra för att stå emot till 
slut. 3 Vikens Finger-
print har ett bra läge 
och toppform.

 W Min vinnare:
 H10 Darling Harbour

 W V75-5:
 H3 Callipygian har 

säkert mått bra av det 
förra loppet i kroppen 
och har ett bra läge. 
Känns som ett tidigt 
bud i ett annars öppet 
lopp. 7 Cody är en bra 
häst från Danmark 
som kan bli giftig om 
han kommer till från 
sjundespåret.

 W Min vinnare:
 H3 Callipygian

 W V75-6:
 H2 Olle Rols är 

i mycket bra form 
vilket han visade då 
han vann V75-final 
från dödens senast. 
Han är hästen att slå. 
Jag kör 1 Velvet Gio 
och kommer att testa 
ladda från början. Han 
duger nog en bit om 
det löser sig.

 W Min vinnare:
 H2 Olle Rols

 W V75-7:
 H4 Da Pepperboy var 

hygglig som trea 
senast eter vila och 
kommer säkert att 
vara snäppet vassare 
denna gång. Jag tror 
att han har stor 
vinstchans, kan vara 
en bra spik. 5 Staro 
Leonardo besegrade 
tipsettan senast.

 W Min vinnare:
 H4 Da Pepperboy

Systemet, V75-1: 5, 4, 12 (2, 7). V75-2: 8, 14, 11, 10 (13, 1). V75-3: 3 Turno di Azzura (7, 10). V75-4: 12, 5, 6, 10, 1 (7, 3). V75-5: alla tolv (1, 3). V75-6: 2, 5 (1, 9). V75-7: 4 Da Pepperboy (8, 2).  1 440 rader/600 kr

Carl Johan 
Jepson
Tillhör toppen av kuskeliten

Systemet, V75-1: 4, 2, 5, 12 (12, 10). V75-2: 14, 8, 13 (11, 10). V75-3: 3 Turno di Azzura (4, 5). V75-4: 10, 3, 12, 1, 15, 14, 7, 2 (6, 9). V75-5: 3, 7, 5, 1, 12 (4, 8). V75-6: 2, 1 (4, 5). V75-7: 4 Da Pep. (5, 8).  960 rader/480 kr

2 Olle Rols (V75-6) ..........................................1234 123412341234
 HVi har ett bra spår och han har ju visat 

mycket bra form. Min bästa chans utan snack. 

MIN BÆSTA V75-CHANS

1 Velvet Gio (V75-6) ....................................... 1234 123412341234
 HDet kan bli svårt att spetsa men vi ska göra 

ett försök i alla fall. Tycker han ska räknas. 

MIN BÆSTA V75-CHANS

4 Da Pepperboy (V75-7)
 HHade tur i spårlottningen och med ett lopp 

i kroppen är han nog segermogen.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

3 Turno di Azzurra (V75-3)
 HStår vekligen på tur för en framgång och 

spåret går inte att klaga på. Bör ha bra chans.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

10 Minnestads Ecuador (V75-2)
 HHade lite oflyt i loppet senast 

men spurtade riktigt vasst till slut. 

6 Vis Dell’Olmo (V75-4)
 HHar form och är startsnabb 

vilket innebär att hon kan slå till.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

7 Global Rhapsody (V75-4)
 HVisade ju toppform då hon 

besegrade Queen of Sand senast 

5 Copitex (V75-5)
 HReser långt för denna uppgift. 

Har form och testas med ny kusk.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR


