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Systemet, V75-1: 1 Eldorado B. (7, 6). V75-2: 1, 3, 4, 7, 8, 5 (6, 2). V75-3: 14, 5, 10, 6, 12, 13 (1, 8). V75-4: 2, 15, 11 (6, 1). V75-5: 4, 6, 5, 2 (9, 12). V75-6: 1 Visa As (6, 2). V75-7: 5, 2, 6, 1 (7, 3).  1 728 rader/864 kr

WW V75-1:
 HHans-Owe Sund-

bergs hästar går 
riktigt bra för dagen 
och 1 Eldorado B. bör 
kunna leda det här 
loppet länge. Jag tror 
inte att distansen är 
någon fara och tror att 
han kan vara ett sunt 
spikförslag. 7 Virginia 
Grif är ett motbud.

WW MinWvinnare:
 H1 Eldorado B.

WW V75-2:
 H1 Deede Star är inte 

så van med voltstart 
men kliver han iväg på 
ett bra sätt är det 
säkert en bra chans. 
Men det ser ut som ett 
lopp där många kan 
vinna. 3 Ready to Roll 
är en fin häst som 
vinner ofta och han 
ska tas på allvar.

WW MinWvinnare:
 H1 Deede Star

WW V75–3:
 H14 Rappnor har 

radat upp segrar på 
slutet utan att behöva 
gå i botten och han 
kan nog ännu bättre. 
Trots ett svårt läge är 
han mitt förstaval. 5 
Spik Loke på startvol-
ten och min styrning 
10 Pyrmo ska båda 
streckas tidigt.

WW MinWvinnare:
 H14 Rappnor

WW V75-4:
 H2 Lady Nadine vann 

på en topptid senast 
och är hon lika bra 
den här gången är det 
jättebra chans, men 
hon har galopperat en 
del förut. 15 Hope and 
Dreams gör alltid bra 
lopp och är med i 
segerstriden igen 
liksom 11 Dallas As.

WW MinWvinnare:
 H2 Lady Nadine

WW V75-5:
 H4 Charlock Wiking 

har vunnit en stor del 
av loppet om han 
kommer till spets. Men 
det kan bli en snabb 
öppning och klaffar 
det för 6 Venerdi tror 
jag att den kan bli 
giftig. Jag tror att man 
kommer långt med 
mina fyra streck.

WW MinWvinnare:
 H4 Charlock Wiking

WW V75-6:
 H1 Visa As är mycket 

fartfylld och det känns 
som ett stort plus att 
Björn Goop kör den 
här gången. Jag tror 
inte att spåret blir en 
fälla samt att hästen 
har toppchans att lösa 
den här uppgiften. Det 
är nog omgångens 
bästa spik.

WW MinWvinnare:
 H1 Visa As

WW V75-7:
 HJag tror att det kan 

vara dags för 5 
Milliondollarrhyme nu, 
han avslutade bra i 
Boden senast och kan 
profitera på en snabb 
öppning. 2 Nadal 
Broline svek senast 
men är han sig själv 
igen är han med och 
krigar om det.

WW MinWvinnare:
 H5 Milliondollarrhy.

10WPyrmoW(V75-3)W��������������������� 31223412341234
 HHan var lovande som unghäst och har ju 

börjat hitta stilen igen på senare tid. Räknas.

MIN BÆSTA V75-CHANS
1WVisaWAsW(V75-6)

 HHar skyhög kapacitet och jag anser att hon 
har jättebra chans med kuskförstärknbingen. 

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

 HGjorde ett bra lopp från dödens 
sist och kan vara en kantboll. 

2WTaleWofWJacksW(V75-5)
 H Är allround. Har bra läge och 

kan bli bortglömd den här gången.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA V75-TIPS

V75

V75-LØPSEDELN
Med redaktionens travexperter:

Fredrik Edholm och Sören Englund

WW V75-1:W6WRagazzoWdaWSopra
 HMed ett framspår bakom startbilen tror vi att Björn Goop 

är offensiv redan från start och det finns på kartan att 
Ragazzo da Sopra kan sitta i ledningen tidigt. Den positionen 
är dock inte måste för honom utan han kan vinna lopp på 
olika sätt. Hästen ses med bra segerchans.

WW V75-2:W1WDeedeWStar
 HKommer till start med två raka segrar från spår elva 

respektive tolv. Nu har han ett bättre läge och han visade bra 
startsnabbhet då han spetsade från springspår i sina andra 
start. Från ett innerspår tror vi att han Deede Star hålla upp 
ledningen och då ska det vara en bra chans.

WW V75-4:W2WLadyWNadine
 HÖppnade stabilt senast. Klarar hon bara av det lite luriga 

andraspåret lär vi få se ett offensivt upplägg av Jorma 
Kontio och det är tveksamt på om någon vill svara ut henne 
med tanke på den fina insatsen senast. Lady Nadine är ett 
spikbud på de lite mindre kupongerna.

WW V75-5:W4WCharlockWWiking
 HBåde Macelleria och Venerdi med spår utvändigt är 

snabba, men Charlock Wiking är också riktigt explosiv 
bakom bilen och vi bedömer det som att han har bra chans 
att vinna spetskampen. I den positionen blir han svårtuggad.

WW V75-7:W1WDanteWBoko
 HHan brukar kunna öppna riktigt vasst från innerspåret och 

ledningen i sprinterlopp är Dante Bokos melodi.

WW V75-4:W12WOttensWDibaba
 HOttens Dibaba kommer från en stark insats i Åmål och får 

man en bra träff från start (springspår på tillägg) kan det bli 
en bra position. I ett öppet stolopp ska Magnus Jakobssons 
häst inte nonchaleras. Första urryckare dessutom.

WW V75-7:W3WUzaWJosselyn
 HUza Josselyn har haft otur med spåren förut då hon 

startat på svensk mark men den här gången kan man inte 
klaga på utgångsläget. Det speediga stoet är inte helt 
avsågad om det blir ordentlig fart på tillställningen.

WW V75-1:WDubblaWskoryckW–WblandWannatWpåWchansspiken!
 HBarfota runt om på duon 4 Test Drive och 6 Ragazzo da 

Sopra är en plusvarianter.
WW V75-2:WFörstaWurryckareWpåWettWtidigtWmotbud

 HTroligtvis barfota runt om på 1 Deede Star. 2 The Real 
Face återgår till vanlig vagn denna gång. 4 Great Winner ska 
tävla med urryckare för första gången. 5 Royal T.N. går från 
jänkarvagn till vanlig vagn.

WW V75-3:WNågraWintressantaWskoryckWärWiWgörningen���
 HBarfota runt om på 11 El Viktor (samt ny kusk), samt ett 

eventuellt skoryck även på 8 U.R.Faxe som tävlat med skor 
en längre tid är spännande. Detsamma gäller för 13 Lukas 
Rauen som trots sina tolv år aldrig tävlat utan skor.

WW V75-4:WHärWfinnsWdetWbådeWplusWochWminusWattWrapportera
 HSkor runt om på 7 Fruska Am är troligen ett minus. 15 

Hope and Dreams ska tävla barfota runt om. Det viskas även 
om barfotakörning på rysaren 6 Bravivivicimo samt urryck-
are för första gången på 12 Ottens Dibaba.

WW V75-5:WVagnbyteWpåWettWskrällbud
 HFå ändringar, men jänkarvagn på rysaren 10 Mellby Frodo.

WW V75-6:WPlusvarianterWpåWdeWnorskaWgästerna
 HPlusändringar på norska duon 2 NY Couerdusoleil (barfota 

fram och jänkarvagn), 3 Prince Tanic (barfota runt om och 
en jänkarvagn).

WW V75-7:WBakskorWpåWNadalWpåWÅrjängsWgrus?
 HTroligtvis skor bak på 2 Nadal Broline. Bara barfota fram 

på 6 Milligan’s School?

BÆSTA SPIKARNA

SPETSDRAGEN

SKRÆLLBUDEN

HETA ÆNDRINGAR

V75-PANELEN
MmM I V75-pane-

len ger några av 
Sveriges mest 
meriterade trav-
experter sina 
bästa drag till 
veckans V75-
omgång.

MmM Gå in på 
www.expressen.
se/andel om du 
vill vara med och 
spela tillsam-
mans med våra 
profiler!

PANELENS
SYSTEM

FAVORIT
I FARA

SKRÆLL-
CHANSEN

BÆSTA 
SPIKEN
I HELGEN
Vilka  
hästar  
vågar
man  
lita på och  
bygga sina  
system 
kring inför 
 lördagens  
V75-omgång?

Vilken häst har chans
att överraska – och se 
till att utdelningen  
kommer skjuta  
i höjden?

Vilken favorit bör  
man avstå – eller se 
till att gardera upp?

V75-1: 1, 6, 2, 7, 3 (8, 10)
V75-2: 1 Deede Star (4, 7)
V75-3: 13, 10, 5 (8, 12)
V75-4: 2, 12, 15, 6 (11, 1)
V75-5: 4, 5, 2 (6, 9)
V75-6: 1 Visa As (2, 4)
V75-7: 5, 1, 6, 2, 3, 7, (8, 10) 
 

          1 080 rader/540 kronor

V75-1: 1, 2 (6, 7)
V75-2: 1, 3, 4, 5, 6, 7 (9, 2)
V75-3: 1, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 
15 (12, 6)
V75-4: 2, 15 (12, 14)
V75-5: 5 Macelleria (4, 6)
V75-6: 1, 2, 6 (4, 5)
V75-7: 1, 2, 5 (7, 6) 
 
 1 728 rader/864 kr

V75-1: 1,2,6,8,10 (7,3)
V75-2: 1,6 (3,2)
V75-3: 1,5,8,10,12,13 
(14,15)
V75-4: 2,9,11,14,15 (1,12)
V75-5: 5 Macelleria (4,2)
V75-6: 6 Sanda Love (1,2)
V75-7: 2,5,6,7,8,9 (1,3) 
  
 1 800 rader/900 kr

V75-1: 1 Eldorado B (7, 8)
V75-2: 1 Deedee Star (7, 2)
V75-3: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 
14, 15 (12, 11)
V75-4: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 15 (13, 6)
V75-5: 5 Macelleria (4, 6)
V75-6: 1, 2, 5 (6, 4)
V75-7: 2, 3, 5, 6, 7, 8 (1, 10) 
 1 800 rader/900 kr

Så formerar profilerna  
systemen inför  
V75-omgången.

Fredrik Edholm
Travexpert, flerfaldig vinnare av V75-ligan

 HJag har stort fötroende 
för 1 Visa As (V75-6). 
Jag tror att hon hade 
vunnit utan galoppen 
under Elitloppshelgen och 
hon var makalöst bra vid 
segerloppet på Åby 
tidigare i våras. Spets?, 
Nja, jag är inte helt säker 
på det. Men så länge 
Björn Goop ser till att man 
inte bli fast så räknar jag 
med att man har bra 
chans att vinna loppet 
från en utvändig position 
också. I mina ögon är 
detta en sund spik.

 HMagnus Jakobsson har 
tre egentränade hästar på 
kupongen och jag tror att 
samtliga tre har lite 
vinst-
chans. Det 
viskas om 
att man 
ska testa med urryckare 
för första gången på 12 
Ottens Dibaba (V75-4) 
och i ett lopp där det är 
galopprisk på favoriten 
Lady Nadine vill jag 
absolut ine spricka på 
henne. Hon visade senast 
att formen sitter där.

 HJag spikar Björn Goop i 
sjätte avdelningen. Men 
däremot så garderar jag 
hans favorit 2 Nadal 
Broline (V75-7) i det 
avslutande loppet. Jag 
brukar ha svårt för att lita 
på favoriter som kommer 
från en sämre insats och 
det är precis vad som 
Nadal Broline gör. Han är 
heller inget spetsbud och 
över 1 640 meter får 
ingenting gå fel om man 
ska vinna bakifrån. Jag 
skulle inte känna mig 
trygg med spik här...

Första med 
urryckare

Julia Björklund
Tipsprofil som dragit in flera storvinster

 HInte helt lätt att hitta 
stabila singelstreck till 
lördagens omgång. Men  
5 Macelleria gör tredje 
starten för Robert Bergh  
i V75-5. Hästen har gjort 
fantastiskt fina insatser  
i de två 
första 
starterna 
för träna-
ren. Spetschans finns nu 
och även om det skulle bli 
utvändigt lopp klarar han 
att göra jobb själv. Det är 
dags nu, tredje gången 
gillt!

 H6 Running Like Hell är 
superintressant från sitt 
springspår i V75-2. 
Hästen befinner sig i sitt 
livs form för tillfället och 
kommer från en vinst som 
övertygade. Borde få en 
bra resa och de fyra 
procent han är spelad till 
speglar inte vinstchansen. 
En annan intressant häst 
är 2 N.Y.Coeurdesoleil 
som kan utmana storfavo-
riten i V75-6. Den norske 
hästen brukar gå bra  
i Sverige och har vunnit  
i två utav tre starter här.

 H1 Deede Star i andra 
avdelningen blir för stor 
favorit. Redan förutsätt-
ningarna med voltstart  
i lägsta klassen blinkar 
varningstrianglar. Det är 
definitivt risk för omstar-
ter, vilket inte kommer att 
gynna fyraåringen som är 
orutinerad i startmetoden.  
Eventuell ”barfota runt 
om-debut” känns också 
som en chansning. Hästen 
är självklart bra. Men det 
finns flera favoriter med 
färre frågetecken kring sig 
på lördag.

Finns  
spetschans

Magnus Nygren
Hockeyprofil med vassa V75-analyser

 HJag hittar min bästa 
spik i avdelning 5, häst 
nummer 5 Macelleria från 
stall Bergh. Hästen höll 
strålande från spets  
i klass 2 
Finalen på 
Eskilstuna 
senast och 
fick stryk av en ruggigt 
bra Falcon Am. Motstån-
det denna  
gång känns lite klenare  
på förhand och jag tror  
att Robert Bergh har  
toppchans att vinna 
loppet. 

 HI V75-6 har vi omgång-
ens största favorit i 
nummer 1 Visa As. Jag 
vet om att insatsen senast 
var helt rå och att hästen 
med all rätt ska vara 
favorit här. Dock tror jag 
att det kan bli lurigt med 
innerspår och kort dis-
tans. Jag vill inte luta mig 
mot en så stor favorit när 
risken är stor att den blir 
fast invändigt. Mitt 
scenario är att 5 Peder 
Mykla spetsar, släpper till 
6 Sanda Love och sen är 
det hästen att slå. 

 HV75-1 är lurigt enligt 
mig. Jag får för mig att 
favoriten, 1 Eldorado B,  
är som allra bäst på  
kort distans. En som 
däremot gynnas av 
distansen är 8 Antonio 
Trot som 
mer eller 
mindre är 
ospelad  
i skrivande 
stund. Nurmos hästar  
är vrålstarka och jag 
kommer inte missa 
Antonio på min kupong  
på Lördag. 

Lite klenare 
motstånd

Jens Sjödén
Expressens travstatistikorakel sedan 1996

 HBästa spiken kommer 
direkt. I den rumphuggna 
silverdivision som utgör 
V75-1 är 1 Eldorado B 
både bästa hästen och 
spetshästen. Samma 
omdöme gäller 1 Deede 
Star i V75-2, men han är 
mindre säker då loppet är 
voltstartat och det råder 
omstartsrisk. Jag har en 
tredje spetsspik i 5 
Macelleria (V75-5) som 
slipper Falcon Am denna 
gång. En prestation som 
senast räcker men 
förmodligen är han bättre.

 HIbland behöver man inte 
veta vilka som skräller – 
det kan räcka att identifiera 
skrälloppen och täcka upp 
dem. Bäst skrällchanser 
finns i V75-3 och V75-4  
i den ordningen. Norgetäv-
lande kallblod underspelas 
när de kommer till Sverige: 
Räkna med att 7 Osen 
Prinsessa (1%) och 13 
Lukas Rauen (12%) har 
bättre chanser än spelpro-
centen säger. 5 Peder 
Mykla (V75-6) blir åter- 
kommande underskattad 
och har spår med topp-ROI.

 H2 Lady Nadine (V75-4) 
har galopperat i tre starter 
av fyra och går ut från 
snävt spår i voltstart  
– i omgångens skrällopp 
nummer två. Gissa hur det 
kommer se ut efter några 
omstarter… favorit  
i megafara! Jag tycker 
italienarna presterar 
svajigt och vågar inte  
gå all-in på jättefavoriten 
1 Visa As i V75-6. Inner-
spåret är ett kraftfullt 
statistikminus och dess-
utom det mest överspe-
lade.

Kommer inte 
missa Antonio

SPELA P˚ V75 MED PANELENS PROFILER P˚ EXPRESSEN.SE/ANDEL

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

Ragazzo da Sopra och Björn Goop. Foto: TR BILD


