
11FREDAG 2 DECEMBER 2016 TRAV

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

TRAV
BERÄKNAT SPELSTOPP

V75: 16.20
DD: 18.20

2 Carlos Ken (V75-1) ���������������������������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Han börjar få rätt på sin stora kropp och jag tror att han får en fin säsong. 
Carlos Ken är mer stark än speedig och gynnad av distansen. Spår två är inte bra 
men jag tror att han kliver iväg felfritt och han skötte sig bra i veckans sista jobb. 
Utrustning: Det blir vanlig vagn när det är voltstart och så kör vi med ett öppet 
huvudlag.
9 Frankie Brodde (V75-5) ������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Han gick bra senast och formen sitter där som det känns. Vinna loppet blir 
svårt men Frankie Brodde kan ta en bra placering. Han skötte sina intervaller bra 
i torsdags. Utrustning: Jänkarvagn och ett helstängt huvudlag.
10 Kaiser Håleryd (V75-7) ����������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Efter fem bra lopp var Kaiser Håleryd lite sämre senast i Kalmar. Även han kändes 
bra i veckans jobb men jag tycker att han är svårbedömd efter den senaste starten. 

Utrustning: Jänkarvagn och ett norskt huvudlag istället för helstängt som han gått 
med i ett par starter.

4 Willmer Gel (V75-1) �������������������������������������������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Han är inte att lita på ännu men det känns som att han blir stabilare. Tidigare 
gick Willmer Gel med ett helstängt huvudlag. Då blev han för skarp och de två 
senaste starterna har han haft ett halvstängt och varit mycket lugnare. Han 
brukar gå iväg från start och fjärdespåret ser jag inte som någon extra komplika-
ton. Han har ännu aldrig varit trött i ett lopp och ju långsammare förhållanden det 
blir på lördag desto bättre är det för honom. Man ska dock komma ihåg att han har 
galopperat bort sig i åtta av elva starter.  
Utrustning: Det blir ett halvstängt huvudlag och en vanlig vagn.

PETER OM CHANSERNA

MmM Inte lätt att vara spelare en 
sådan här omgång. Loppen på 
Axevalla ser minst sagt vidöppna 
ut rakt igenom.

MmM I Gulddivisionen tror vi sten-
hårt på Nimbus C.D.

MmM Den fräcke kanske löser 
V75-1 med att bara strecka vår 
duo Carlos Ken och Willmer Gel!

JOHAN OM CHANSEN

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR AXEVALLA I MORGON

Rikard N      
Skoglund
Catchdriver som är i ropet

 W V75-1:
 H4 Willmer Gel verkar  

vara en stark och tuff 
häst som måste ha 
vettig chans om han 
klarar spåret. Jag 
sitter upp bakom 
12 Testa di Cavolo som 
hade blivit farlig från 
ett bättre läge. Vann 
på bra vis senast men 
nu kommer tur krävas.

 W Min vinnare:
 H4 Willmer Gel

 W V75-2:
 H6 Syria A.T. har ett 

spännande läge och 
jag tror att det blir 
ledningen efter en bit. 
Kan mycket väl vinna 
men det känns öppet. 
11 Sahara Sun kan 
spurta bra och är en 
rolig skräll. Min 3 Miss 
Hejaracka har nog 
främst platschans.

 W Min vinnare:
 H6 Syria A.T.

 W V75-3:
 HJag får äran att köra 

3 On Track Piraten. 
Det ska bli spännande 
och jag väljer att 
sticka ut hakan och 
spika mig själv här. Tar 
inte ledningen första 
biten direkt men jag 
hoppas att vi kan 
komma dit i andra 
skedet.

 W Min vinnare:
 H3 On Track Piraten

 W V75-4:
 H7 Harrington har bra 

kapacitet när han 
fungerar och löser det 
sig från det här spåret 
måste han ha vettig 
chans att vinna. Ett 
motbud kan vara      
14 Island Life som gör 
första starten för 
Robert Bergh. Nog 
farlig direkt...

 W Min vinnare:
 H7 Harrington

 W V75-5:
 HGanska öppet lopp 

men jag gillar 3 Step-
ping Spaceboy som 
har läge för att laddas 
mot ledningen. Kan 
mycket väl vinna, vass 
senast. 1 Always On 
Time har ett spän-
nande läge och det är 
en snabb häst som 
ska passas.

 W Min vinnare:
 H3 Stepping Spaceboy

 W V75-6:
 HJag tycker att 

favoriten 1 Illuminati 
ska ha toppchans att 
vinna. Det är en läcker 
travare som det borde 
kunna lösa sig för över 
tre varv. Bästa spiken! 
Öppet bakom men 
3 Scarlets Mirakel är 
en häst som jag gillar. 
Distansgynnad.

 W Min vinnare:
 H1 Illuminati

 W V75-7:
 H9 Vlad del Ronco 

med Björn Goop måste 
rankas etta. Bakspå-
ret gör inte lika 
mycket då upploppet 
är långt. Kan fälla alla 
här. 1 Night Brodde 
har läge för spets och 
får han bestämma en 
bit är det inte omöjligt 
att han vinner.

 W Min vinnare:
 H9 Vlad del Ronco

 W V75-1:
 HMånga med chans 

och ingen som riktigt 
sticker ut. 4 Willmer 
Gel tycker jag ser ut 
att ha väldigt bra 
kapacitet för klassen 
men bör ändå garde-
ras då han inte känns 
helt stabil ännu. 
2 Carlos Ken är farlig 
om han öppnar bra.

 W Min vinnare:
 H4 Willmer Gel

 W V75-2:
 HJag tror att vinna-

ren finns på den bakre 
volten. 9 Jejje Palema 
gör bra lop mest hela 
tiden och att Björn 
Goop kör är spän-
nande. Kapable 
15 Amphibian Mad-
ness hade nog fått 
tipset med ett lite 
bättre utgångsläge.

 W Min vinnare:
 H9 Jejje Palema

 W V75-3:
 H3 On Track Piraten 

har ett kanonläge och 
chansen till ledningen 
måste vara mycket 
god. Om han skulle få 
bestämma en bit så 
kan han nog hålla hela 
vägen till mål. 10 Nim-
bus C.D. är kraftigt på 
gång och vinner snart 
lopp.

 W Min vinnare:
 H3 On Track Piraten

 W V75-4:
 H14 Island Life har 

inte startat på länge 
men jag tror att han är 
bra direkt då man 
väljer att gå ut på 
V75. Han visade hög 
kapacitet i gamla 
regin. 9 Rossi Palema 
var riktigt rejäl senast,  
kan bli svår att hämta 
in tjugo meter på.

 W Min vinnare:
 H14 Island Life

 W V75-5:
 H3 Stepping Space-

boy spurtade starkt i 
spåren senast och 
hade haft en liten 
paus inför det loppet. 
Kan vara ännu bättre 
nu och då är han 
hästen att slå. 4 Väs-
terbo Exact har fin 
form och måste vara 
ett tidigt streck.

 W Min vinnare:
 H3 Stepping Spaceboy

 W V75-6:
 H1 Illuminati föll som 

storfavorit på V75 
senast men vad jag 
har förstått ska han 
vara uppfräschad 
efter det. Är han lika 
bra som tidigare 
i vinter är det en 
mycket bra chans. Jag 
tror risken att bli fast 
invändigt är liten.

 W Min vinnare:
 H1 Illuminati

 W V75-7:
 H9 Vlad del Ronco 

har gjort några 
fantastiska lopp och 
då han får Björn Goop 
som kusk den här 
gången räknar jag 
med att han bör ha 
jättebra chans att 
vinna loppet. Detta är 
omgångens spik 
i miina ögon.

 W Min vinnare:
 H9 Vlad Del Ronco

Systemet, V75-1: 4, 2, 9, 6, 12 (10, 7). V75-2: 6, 11, 9, 15 (12, 3). V75-3: 3 On Track Piraten (10, 11). V75-4: 7, 14, 11, 9 (5, 6). V75-5: 3, 1, 10 (2, 4). V75-6: 1 Illuminati (3, 9). V75-7: 9, 1, 2, 7 (10, 3).  960 rader/480 kr.

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

Systemet, V75-1: 4, 2, 6, 12, 8, 1 (7, 3). V75-2: 9, 15, 6, 8 (1, 2). V75-3: 3, 10, 11 (8, 4). V75-4: 14, 9, 6, 7, 8 (3, 11). V75-5: 3, 4, 10, 11 (1, 9). V75-6: 1 Illuminati (7, 10). V75-7: 9 Vlad del Ronco (12, 1).  1 440 rader/720 kr

3 On Track Piraten (V75-3) ���������������������������� 1234123412341234
 HEn härlig häst som har bäst spår av de 

betrodda. Hoppas på spets tidigt. Bra chans.

MIN BÆSTA V75-CHANS

6 Syria A�T� (V75-2) ������������������������������������������������123412341234
 HHar bra form och kommer vi bara till från 

start kan vi sluta långt framme. 

MIN BÆSTA V75-CHANS

1 Illuminati (V75-6)
 HEn läcker springare som inte är så snabb ut, 

men det bör lösa sig över de tre varven.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

9 Vlad del Ronco (V75-7)
 HHästen har verkligen imponerat på mig och 

jag tror att han blåser förbi alla till slut.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

11 Sahara Sun (V75-2)
 HKommer i bra form och kan fälla 

många över det långa upploppet. 

11 Comte du Pommeau (V75-4)
 HJämn och säker och kan sitta 

där med lite klaff under vägen.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

12 Testa di Cavolo (V75-1)
 HHästen trivs ju på distansen och 

har visat jättebra form på slutet. 

8 Darshana (V75-2)
 HInsatsen senast var bra och 

loppet är inte det tuffaste nu.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

LØRDAGENS V75-OMG˚NG
 W V75-1:

 HBåde 2 Carlos Ken och 4 Willmer Gel ska ses 
med vinstchans. Willmer Gel har galopperat 
i åtta av elva starter men sköter han sig ska han 
räcka en bit. 10 Evan Williams Sisu är en luring.

 W V75-2:
 HDet här är väl ett typiskt skrällopp. Men 

9 Jejje Palema och 15 Amphibian Madness är 
två hästar med bra form och som har lite 
hårdhet. Dessa måste streckas.

 W V75-3:
 HHär är vi ganska eniga. 10 Nimbus C.D. 

avslutade strålande senast och blir bara bättre 
för varje start och den här gången är det 
troligen dags för seger. Ett spikbud

 W V75-4:
 H9 Rossi Palema var jättebra vid segern 

senast och gör han en liknande insats ska det 
räcka en bra bit. 14 Island Life gör en intres-
sant start i ny regi och ska passas noga.

 W V75-5:
 H1 Always On Time, 3 Stepping Spaceboy och  

4 Västerbo Exact är tre startsnabba hästar 
med bra lägen som borde sitta bra till alla tre. 
Den i trion som får bästa loppet vinner?

 W V75-6:
 H1 Illuminati är en mycket bra häst och även 

om läget inte är gynnsamt för honom är det 
svårt att tippa emot honom. Ska man gardera 
blir det dyrt då det är väldigt jämnt bakom.

 W V75-7:
 H3 DontbreakthebankÅs föll med flaggan 

i topp senast och han kan leda loppet länge om 
han tar sig förbi 1 Night Brodde från start. Den 
senare var helt ursäktad senast.

 W Johans vinnare:
 H4 Willmer Gel

 W Peters vinnare:
 H4 Willmer Gel

 W Johans vinnare:
 H15 Amphibian Mad.

 W Peters vinnare:
 H9 Jejje Palema

 W Johans vinnare:
 H10 Nimbus C.D.

 W Peters vinnare:
 H10 Nimbus C.D.

 W Johans vinnare:
 H9 Rossi Palema

 W Peters vinnare:
 H14 Island Life

 W Johans vinnare:
 H3 Stepping Spaceboy

 W Peters vinnare:
 H1 Always On Time

 W Johans vinnare:
 H1 Illuminati

 W Peters vinnare:
 H1 Illuminati

 W Johans vinnare:
 H3 Dontbreaktheb.Ås

 W Peters vinnare:
 H1 Night Brodde

JOHAN & PETERS V75-SYSTEM
V75-1: 4, 2, 8 (6, 7). 
V75-2: 9, 15, 1, 12 (8, 2). 
V75-3:10 Nimbus C.D. (3, 11). 
V75-4: 9, 14, 7, 5, 6, 12, 3, 15, 11, 1 (4, 13). 
V75-5: 1, 3, 4 (11, 5). 
V75-6: 1 Illuminati (7, 10). 
V75-7: 1, 3, 9, 12 (7, 2). 
 1 440 rader/720 kronor. 

4 Tippar mig 
etta i V75-1!
4 Eniga om 
spiken i Guld
4 Det räcker med 
en trio i Silver


