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V75 I MORGONMED UNTERSTEINERS

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20
DD: 18.20

• STJÆRNKUSKARNAS TIPS INFØR LØRDAGENS TÆVLINGAR P˚ ˚BY

4 Magic Happens
är i toppform
4 Var väldigt
kaxig i ledningen
4 Ledningen är
önskescenariot

LØRDAGENS V75-OMG˚NG
WWV75-1:
H2
H Velvet Gio har varit strålande på sistone
och fick perfekt spår. Han är stark och tål
distansen. 12 Olle Rols har två lopp i kroppen
och tar ned många.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H12
H Olle Rols
H2
H Velvet Gio
WWV75-2:
H3
H Arch Lane vann comebacken enkelt. Han
kan vinna igen. 4 Silent Hill har lopp i kroppen
och kan vara långt fram om han klarar starten.
10 Farlander Am duger gott.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H3
H Arch Lane
H3
H Arch Lane
WWV75-3:
H1
H Nadal Broline vann Guldfinalen på Solvalla
senast och besegrade Propulsion. Han öppnade snabbt från start och blir svårslagen
oavsett lopp.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H1
H Nadal Broline
H1
H Nadal Broline
WWV75-4:
HTimo
H
Nurmos 11 Amerindienne har fem raka
segrar och kan ta ny seger, Men han är orutinerad och har bakspår. 4 Velten Versailles är rejäl
och är värsta motbudet.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H11
H Amerindienne
H11
H Amerindienne
WWV75-5:
HDet
H var synd att 8 Stonewashd Diamant fick
tråkigt spår, men hon är i toppform och ska
räknas ändå. 3 Catch my Love har varit ute
i tuffa gäng och är ett segerbud.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H8
H Stonewasdh D.
H3
H Catch my Love

MMm Det är jackpott på V75 och
utdelningen brukar bli hög på Åby.
MMm Peter tror mest på Stonewasdh Diamant av sina hästar.
MMm Johan varnar för Surprise
Power i V75-avslutningen.

PETER OM CHANSERNA
8 Sobel Conway (V75-1)����������������������������������������������������������������������������������������������������������1
41
3
2
4
3
2

””
””
””

5 Ilona Håleryd (V75-5)���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1
41
3
2
41
3
2
4
3
2

4 Silent Hill (V75-2)���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1
41
3
2
41
3
2
4
3
2

8 Stonewashd Diamant (V75-5)��������������������������������������������������������������������������������1
41
3
2
41
3
2
41
3
2
4
3
2
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Han är välmående för dagen och går bra i varje start. Sobel Conway är
startsnabb, från det här läget försöker jag hitta en position och spara speeden.
Utrustning: Jänkarvagn, murphy, skor.

Han var okej i första starten som valack, men det fattades lite. Han har gått
framåt av loppet eftersom han inte startat på länge. Jag får ta det försiktig från
start eftersom han kan vara lite spänd. I träningen är han väldigt avslappnad och
Silent Hill är en bra klass II-häst. Utrustning: Vanlig vagn, murphy, skor.
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Han gick i spets för första gången senast och blev väldigt kaxig och sprang och
klippte med öronen och vann lätt. Han är mer intresserad av att tävla nu och
känns fin i jobben. Townshend Broline har tidigare inte varit med på noterna när
han haft spår ett. Önskescenariot är spets, men jag är rädd att han blir snuvad på
ledningen. Utrustning: Jänkarvagn, helstängt, skor.

””

Hon är jämn och säker och kan öppna bra bakom bilen. Absolut Gehör ska
köras på chans för att räcka till och det vore bra om hon kom ned på innerspåret.
Utrustning: Jänkarvagn, helstängt, skor.

””
””
””

Hon är i bra form men behöver snälla lopp numera. Får hon det brukar hon
avsluta bra och det vore bra att komma ned till sargen.
Utrustning: Jänkarvagn, halvstängt, skor.

Hon varit fräsch länge och utvecklats fint under hösten. Hon känns riktigt fin
och jag tror att hon kommer gå bra igen och trots spåret ska hon räknas.
Utrustning: Jänkarvagn, helstängt, skor.
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Blev lite hetsig när jag provade lite för ledningen senast och norska huvudlaget
föll ned. Han tog sig i mål på bra vis och jag var imponerad av honom. Han är i toppform men har tråkigt utgångsläge och det behöver klaffa mycket från det här spåret.
Utrustning: Jänkarvagn, norskt.

JOHAN OM CHANSEN

””

Han stred hela vägen in mot mål mot äldre hästar senast och jag var nöjd med
insatsen. Han är inte speciellt startsnabb och vi får hoppas på tempo.
Utrustning: Vanlig vagn, öppet, skor.

WWV75-6:
H5
H Martin de Bos har hög kapacitet och
segerstrider normalt. 2 No Comment har varit
fin på sistone och är inte borta. 10 Claude
Debussy är rejäl.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H5
H Martin de Bos
H5
H Martin de Bos
WWV75-7:
H8
H Hawk Cliff var mycket tapper efter offensivt lopp senast. 11 Magic Happens gynnas av
högt tempo och 9 Surprise Power är en jätterysare. 5 Vischio Holz kan mycket.
WWJohans vinnare:
WWPeters vinnare:
H8
H Hawk Cliff
H3
H Exclamation Mark

JOHAN & PETERS V75-SYSTEM
V75-1: 2, 8, 12 (3, 11)
V75-2: 1, 3, 4, 10 (7, 6).
V75-3: 1 Nadal Broline (4, 6).
V75-4: 4, 11 (2, 9).
V75-5: 3, 8 (6, 4).
V75-6: 2, 5, 10 (8, 4).
V75-7: Alla tolv (8, 3).

1 728 rader/864 kronor.

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR ˚BY I MORGON
WWV75-1:
H2
H Velvet Gio har gått
mycket bra en längre
tid och från ett
passande läge ska det
vara en vettig segerchans. 1 Sir Q.C. som
jag kör vet jag väl inte
mer om än spelarna,
men han har gått bra
i tuffa lopp och har ett
fint läge.
WWMin vinnare:
H2
H Velvet Gio

Ørjan
Kihlström

En av världens skickligaste kuskar

WWV75-2:
H3
H Arch Lane har
inlett karriären fint
och han såg ju bra ut
efter paus senast. Är
han lika bra nu, eller
lite bättre, är det klart
att han kommer att bli
svår att besegra. Spik.
4 Silent Hill är inte
heller dum om han
klarar spåret.
WWMin vinnare:
H3
H Arch Lane

WWV75-3:
H1
H Nadal Broline såg
bra ut senast. Nu är
det väl inte alls säkert
att han kan hålla upp
spets men det kan
lösa sig ändå och det
är utan tvekan hästen
att slå, spikas. Jag kör
4 Västerboonthenews
som det strulade för
senast. Vi tar nya tag.
WWMin vinnare:
H1
H Nadal Broline

WWV75-4:
H4
H Velten Versailles
kommer som obesegrad, hästen, och det är
klart att det inger
respekt. Löper han
upp till sitt kunnande
är han säkert med
i striden. 11 Amerindienne är också
lovande och kommer
att kliva förbi många.
WWMin vinnare:
H4
H Velten Versailles

WWV75-5:
H3
H Catch my Love är
van att möta ganska
tuffa hästar och
spåret blev dessutom
vettigt. Kommer säkert
att vara med långt
framme. 8 Stonewashd Diamant har
mycket bra form men
det är klart att läget
gör att tur krävs.
WWMin vinnare:
H3
H Catch my Love

WWV75-6:
H5
H Martin de Bos är
en stark och rejäl
herre. Hittar han ett
hyfsat slagläge är han
en av dem som ska
kunna vara med och
göra upp om det.
3 Man O’War kan
hamna bra på det och
det verkar finnas en
del fart i hästen.
WWMin vinnare:
H5
H Martin de Bos

WWV75-7:
H2
H Tuxedo Bi är en
spännande gäst som
vinner ofta. Sitter i
rätt spår direkt och
det känns troligt att
han är med i avgörandet. 8 Hawk Cliff är
van att tävla i tuffa
sällskap och ska med
på lappen trots ett
svårt läge.
WWMin vinnare:
H2
H Tuxedo Bi

MIN BÆSTA V75-CHANS

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR
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3 Arch Lane (V75-2)

2 No Comment (V75-6)

HHan
H
har gått bra en längre tid i tuffa sällskap. Fint läge på lördag och nog inte borta.

HEn
H segermaskin som såg bra ut i comebacken. Han blir svårslagen på nytt.

HSåg
H
bra ut vid segern och han
kan mycket väl vinna igen.

1 Global Raceway (V75-7)

HFin
H form och ett spännande spår
gör att det kan vara en skräll.

Systemet, V75-1: 2, 1, 12, 4, 9 (6, 11). V75-2: 3 Arch Lane (4, 6). V75-3: 1 Nadal Broline (4, 6). V75-4: 4, 11 (5, 10). V75-5: 3, 8, 7, 6 (4, 2). V75-6: 5, 3, 2, 1, 4 (10, 8). V75-7: 2, 8, 3, 5, 1 (4, 7).  1 000 rader/500 kronor

WWV75-1:
HJag
H
vet att 9 Stepping Spaceboy fungerar bra med skor och
därför får han mitt tips
i det här öppna loppet.
Formen verkar också
vara bra. 6 Baron Gift
är kapabel i sina ljusa
stunder och jag tycker
att han ska räknas
tidigt.
WWMin vinnare:
H9
H Stepping Spaceboy

Robert
Bergh

Åbytravets störste tränare

WWV75-2:
HHär
H
känns det som
att det är en eller
många som gäller.
3 Arch Lane har gjort
det mesta rätt och
med tanke på läget är
han en sannolik
vinnare och ett
spikförslag. 6 Vikings
Preacher är ett
garderingsbud.
WWMin vinnare:
H3
H Arch Lane

WWV75-3:
HDet
H finns nog en
liten chans att 1 Nadal
Broline kan hålla upp
ledningen, men han
kan säkert vinna på
något annat sätt
också. 4 Västerboonthewnews är en typisk
vinterhäst och med
bra läge är han
motbudet. Starkt lås!
WWMin vinnare:
H1
H Nadal Broline

WWV75-4:
H2
H Sato är en häst
jag verkligen gillar och
han fick ett riktigt bra
läge dessutom. Jag
tror att han kan sätta
de mer betrodda på
plats. Min 5 Rudisha
är i bra form och jag är
nöjd med läget. Han
ska ha chans om det
stämmer.
WWMin vinnare:
H2
H Sato

WWV75-5:
H3
H Catch my Love har
gått i tuffa gäng och
formen är det nog inga
fel på. Borde få en bra
resa och kan definitivt
vinna om det inte strular. 2 Paduca Dream
är bra från start och
gör första starten
i Goops regi. Värd att
passa.
WWMin vinnare:
H3
H Catch my Love

WWV75-6:
H3
H Man O’War har
gjort fina lopp på
slutet och det ska vara
min bästa chans
i omgången. Det finns
en anledning till varför
han gått barfota, men
jag hoppas att han
kan prestera med skor
också. 5 Martin de
Bos är svårast emot.
WWMin vinnare:
H3
H Man O’War

WWV75-7:
H1
H Global Raceway är
en bra häst som kan
bli lite för bortglömd.
Han slipper harva
i spåren och har
vunnit lopp med skor
på hovarna förut.
3 Exclamation Mark
måste ses med chans
eftersom han har läge
för ledningen.
WWMin vinnare:
H1
H Global Raceway

MIN BÆSTA V75-CHANS

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR
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3 Arch Lane (V75-2)

9 Stepping Spaceboy (V75-1)

HEtt
H litet frågetecken med skor men han
borde kunna prestera. Formen är mycket bra.

HDet
H är en svår omgång, men Arch Lane kan
vara svårslagen om han presterar på topp.

HVann
H
på distansen näst senast
och har gått med skor förut.

2 Sato (V75-4)

HKan
H
bli lite streckad då han körs
av okänd kusk. Hästen är dock fin.

Systemet, V75-1: 9, 6, 2, 12, 1, 4 (8, 3). V75-2: 3 Arch Lane (6, 4). V75-3: 1, 4 (6, 7). V75-4: 2, 5, 11, 4, 9 (1, 10). V75-5: 3, 2, 6, 8, 12, 4, 10 (1, 7). V75-6: 3, 5, 4 (1, 8). V75-7: 1 Global Raceway (3, 2). 1 260 rader/630 kr

