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V75 I MORGONMED UNTERSTEINERS

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20
DD: 18.20

• STJÆRNKUSKARNAS TIPS INFØR LØRDAGENS TÆVLINGAR P˚ MANTORP

4Premiär för
jänkarvagn
4 Ær en bra
klass II-häst
4 Målet är att
köra barfota

LØRDAGENS V75-OMG˚NG
WWV75-1:
H2
H Harran Boko har hög kapacitet och om han
håller sig i trav blir han svårslagen. Bakom
favoriten finns det gott om alternativ. 4 Alvena
Warrior och 9 Mellby Club är två outsiders.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H2
H Harran Boko
H2
H Harran Boko
WWV75-2:
H7
H Call Me Brodda har visserligen bara vunnit
ett lopp men hon är ett hett bud i alla fall.
8 Estelle Brodda var bra senast men är inte att
lita på i voltstart. 12 Blanche är ett platsbud.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H7
H Call Me Brodda
H8
H Estelle Brodda
WWV75-3:
HFem
H
av hästarna i högsta klassen gör årsdebut.
1 Rajesh Face är en individ utöver det vanliga
och blir att räkna med trots att spåret inte är
optimalt. 7 Västerboonthenews är i full form.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H1
H Rajesh Face
H1
H Rajesh Face
WWV75-4:
H6
H Terminator Face har varit bra på sistone
och borde kunna kliva iväg raskt från springspår. 8 Randemar R.D. är en lördagshäst och
ska passas om han kommer loss i tid.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H6
H Terminator Face
H5
H Franklin Face
WWV75-5:
HDet
H är många som kan öppna snabbt och det
lär gå undan från början. 1 Knifetown Winner
har god chans att vinna om innerspåret försvaras. Annars blir loppet vidöppet.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H3
H Västerbo Grosb.
H1
H Knifetown Winner

MMm Pastor Power vann förra
gången det var V75 i Mantorp.
MMm Tillåter banan åker skorna
av för första gången.
MMm Cheerful Rivner debuterar
i jänkarvagn och får högt betyg.

PETER OM CHANSERNA
12 Blanche (V75-2)����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1
41
3
2
41
3
2
4
3
2

””
””
””
””

Jag försöker skicka i väg Blanche så bra det går från det här spåret. Blanche
gör bra dagsverken varje gång men har inte vunnit på länge och gör det nog inte
nu heller.
Utrustning: Vanlig vagn, norskt, barfota.
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Han tog inte i riktigt in på upploppet men gick bra sista 100 och var okej
senast. Till den här starten lägger jag på ett norskt huvudlag för att se om han
skärper sig ytterligare. Randemar R.D. är en bra klass II-häst.
Utrustning: Vanlig vagn, norskt (premiär), skor.
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Varken spåret eller distansen är bra för Frankie Brodde och det är risk att vi
hamnar i kön. Blir det stenhårt tempo kan vi komma in i matchen. Frankie Brodde
har inte vunnit på ett tag men vinner snart och åkte dit snöpligt senast.
Utrustning: Jänkarvagn, helstängt, barfota.
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Jag trodde att vi skulle vinna 300 kvar senast, men hon exploderade inte
riktigt som i årsdebuten på Jägersro. Hon var okej men hade inte det där lilla
extra. Cheerful Rivner tränar bra och vi provar igen. Cheerful Rivner är inte
naturligt startsnabb men om vi släpps till ledningen är det en toppchans. Vi testar

jänkarvagn för första gången men jag tror inte att det påverkar startsnabbheten.
Utrustning: Jänkarvagn, öppet, barfota fram.
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Jörgen Sjunnesson tyckte att hon var lite rullig och spänd i uppvärmningen
senast och vi vågade inte ta av framskorna. Målet är att köra barfota runt om på
lördag men det bestäms först efter uppvärmningen. Formen är fin.
Utrustning: Jänkarvagn, norskt, troligen barfota.
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Allt ser bra ut i träningen och han var fin i ett banjobb nyligen. Pastor Power
har gått upp i bronsdivisionen och har spår elva. Det är en bra häst men det ser
lite jobbigt ut på papperet. Det blir murphybländare istället för helstängt huvudlag.
Tillåter banan siktar på vi på att ta av skorna för första gången.
Utrustning: Jänkarvagn, murphy, skor.

JOHAN OM CHANSEN
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Från det här läget får vi köra på chans. Hon känns fin och är bra i ordning för
dagen. Det blir barfota runt om det är en fördel. Hon har haft lite svårt att sätta
huvudet först, men jag tror att hon kommer göra ett bra lopp.
Utrustning: Vanlig vagn, norskt, barfota runt om.

WWV75-6:
H15
H Queen of Sand är ett toppsto och hon
räknas trots spåret. 3 Cheerful Rivner och
11 Darling Harbour är tidiga bud. 13 Havefunwithme ska med vid större gardering.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H3
H Cheerful Rivner
H15
H Queen of Sand
WWV75-7:
H10
H Sevilla är en vinnarhäst och de gånger
han gått felfritt har han varit med i striden.
Toppformen är inte långt borta efter ett par
lopp i kroppen.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H10
H Sevilla
H10
H Sevilla

JOHAN & PETERS V75-SYSTEM
V75-1: 2 Harran Boko (4, 9).
V75-2: 7, 8 (13, 1).
V75-3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1, 7).
V75-4: 2, 5, 6, 8, 9 (7, 3).
V75-5: 1, 3, 6, 7, 9, 10 (2, 4).
V75-6: 3, 11, 13, 14, 15 (8, 10).
V75-7: 10 Sevilla (11, 2).

2 100 rader/1 050 kronor.

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR MANTORP I MORGON
WWV75-1:
H2
H Harran Boko är en
fin häst med bra
kapacitet när han
sköter sig. Håller han
sig på benen, hästen,
så kommer han att
dyka upp i segerstriden, spikas. 9 Mellby
Club är en stark och
rejäl herre som säkert
kan utmana direkt.
WWMin vinnare:
H2
H Harran Boko

Ørjan
Kihlström

En av världens skickligaste kuskar

WWV75-2:
HEtt
H öppet stolopp på
pappret men 8 Estelle
Brodda var ju bra efter
galopp senast. Hon
borde vara med och
göra upp om segern.
Jag spikar. 12 Blanche är jämn och säker
av sig och klaffar det
med löpningen är även
det en tänkbar vinnare.
WWMin vinnare:
H8
H Estelle Brodda

WWV75-3:
H1
H Rajesh Face är en
kapabel häst när han
fungerar fullt ut. Är
säkert väl förberedd
inför årsdebuten men
läget är väl lite lurigt.
Det bör ändå lösa sig i
det lilla fältet.
5 Racing Mange har
även han bra fart men
lite svårbdömd form.
WWMin vinnare:
H1
H Rajesh Face

WWV75-4:
H6
H Terminator Face
har ett intressant spår
i volten och skulle
ekipaget nå ledningen
är det klart att det kan
hålla. 10 Hugo
Gustivar Boko har bra
fart för klassen och
det kan mycket väl
vara så att han kliver
runt alla här.
WWMin vinnare:
H6
H Terminator Face

WWV75-5:
H1
H Knifetown Winner
drog ett perfekt spår
då han öppnar raskt.
Utan för tuff körning
under vägen så ska
han ses med bra
segerchans, hästen.
10 Global Trust har ett
svårt spår men med
tempo där framme kan
han duga.
WWMin vinnare:
H1
H Knifetown Winner

WWV75-6:
H11
H Darling Harbour
kommer med fin form
och det kan mycket
väl vara dags för seger
nu. 3 Cheerful Rivner
är nedstruken till ett
perfekt andraspår och
det handlar om en
stark och rejäl dam.
Hon borde vara med
och slåss om segern.
WWMin vinnare:
H11
H Darling Harbour

WWV75-7:
H5
H Tobias del Ronco
kom med en fin spurt
senast. Han blir säkert
lite bättre hela tiden
och med rätt resa är
han säkert med
i avgörandet på nytt.
1 Leader Brodde har
ett kanonläge och blir
att räkna med. Min
2 Eelis är inte slagen.
WWMin vinnare:
H5
H Tobias del Ronco

MIN BÆSTA V75-CHANS

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR
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2 Harran Boko (V75-1)

5 Franklin Face (V75-4)

HHar
H
ett bra läge och har visat att han duger
i V75. En av flera som ska räknas i svårt lopp.

HHan
H
är kapabel för klassen och felfri räknar
jag med att han har bra chans att vinna.

HHar
H
bra kunnande och klarar
han spåret så är han aktuell.

9 Stepping Spaceboy (V75-5)

HHar
H
spännande startryggar och
formen sitter där. Kul streck.

Systemet, V75-1: 2 Harran Boko (9, 1). V75-2: 8 Estelle Brodda (12, 11). V75-3: 1, 5, 3, 4, 7 (6, 2). V75-4: 6, 10, 1, 8, 5 (2, 4). V75-5: 1, 10, 3, 9 (6, 8). V75-6: 11, 3, 14, 12 (15, 8). V75-7: 5, 1, 2 (10, 11). 

WWV75-1:
H2
H Harran Boko
klarar distansen och
borde ha jättebra
chans att vinna detta,
det är väl snarare
spåret i voltstart som
kan kan oroa sig för.
Garderar man ska
9 Mellby Club med
tidigt, Nurmos hästar
är ju bra förberedda.
WWMin vinnare:
H2
H Harran Boko

Ulf
Ohlsson

Vinner flest lopp av alla i Sverige

WWV75-2:
HHär
H
är det öppet och
jag tippar 8 Estelle
Brodda som vann trots
en kortare galopp
senast. Formen är på
topp och felfri blir hon
att räkna med. 7 Call
Me Brodda har gått
bra i lite tuffare gäng
än detta och ska
passas noga.
WWMin vinnare:
H8
H Estelle Brodda

WWV75-3:
HJag
H
är inte främmande för att
4 Milligan’s School
kan bli släppt till spets
om han ställer en tidig
fråga och från den
positionen är han ett
hett bud. 3 Handsome
Brad borde få ett bra
lopp och ska räknas
direkt efter vilan.
WWMin vinnare:
H4
H Milligan’s School

WWV75-4:
H6
H Terminator Face
var jättebra senast då
han klev runt till seger
från ett bakspår. Har
ett bättre läge nu och
är under utveckling.
Min vinnare. 5 Franklin Face är kapabel
och säkert med på
målfotot om inte
spåret ställer till det.
WWMin vinnare:
H6
H Terminator Face

WWV75-5:
HHär
H
kan det bli en
våldsam spetsjakt och
hårt tempo gör att
9 Stepping Spaceboy
kan komma in
i matchen. Han är
härdad i klassen och
har bättre form än
raden. 1 Knifetown
Winner har sett fin ut
på sistone.
WWMin vinnare:
H9
H Stepping Spaceboy

WWV75-6:
H14
H Ryssebo la Reine
är en riktig tuffing och
jag tror att hon går
framåt av det senaste
loppet. Trots läget är
jag inne på att hon
kommer att vara
starkast till slut. En
fräck chansspik.
3 Cheerful Rivner är
nog det största hotet.
WWMin vinnare:
H14
H Ryssebo la Reine

1 200 rader/600 kr.

WWV75-7:
HMånga
H
med chans.
10 Sevilla har toppform och kommer att
slåss om det trots
bakspåret. 11 Pastor
Power gick otroligt bra
senast det var V75 på
just Mantorp och
måste räknas tidigt.
Strecka på så långt
plånboken tillåter.
WWMin vinnare:
H10
H Sevilla

MIN BÆSTA V75-CHANS

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR
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2 Harran Boko (V75-1)

1 Full Throttle (V75-2)

HJag
H
har inga heta chanser. Men den här kan
vara en outsider med ett bra smyglopp.

HEn
H bra häst och jag tror att det bara är en
galopp som kan stoppa honom.

HHar
H
ett formhöjande lopp
i kroppen och bästa utgångsläget.

9 Stepping Spaceboy (V75-5)

HJag
H
tycker att hästen har varit
med i klart tuffare lopp än detta.

Systemet, V75-1: 2 Harran Boko (9, 10). V75-2: 8, 7, 12, 1, 6, 15 (5, 11). V75-3: 4, 3, 1 (7, 5). V75-4: 6, 5, 8, 10 (4, 1). V75-5: 9, 1, 3 (10, 6). V75-6: 14 Ryssebo la Reine (3, 15). V75-7: 10, 11, 2, 1, 5, 9 (6, 12). 

1 296 rader/648 kr

