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STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA V75-TIPS

V75

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

Systemet, V75-1: 1, 3, 8, 9, 5 (2, 4). V75-2: 3, 1, 2 (7, 4). V75-3: 1 Vainqueur R.P. (3, 2). V75-4: 7, 1, 3, 12, 4 (6, 5). V75-5: 8, 12, 2, 3 (4, 6). V75-6: 3 Aetos Kronos (2, 1). V75-7: 2, 11 (3, 9). 600 rader/300 kronor

WW V75-1:
HH1HShorthandedHJag 

har bra läge och kan 
säkert leda det här 
länge. Jag kör 3HZaireH
WiseHAs som jag har 
sett mycket och den 
har stått för bra 
insatser. Klart jag hop-
pas att vi ska vara 
med i segerstriden. 
Min bästa chans.

WW MinWvinnare:
 H1 Shorthanded Jag

WW V75-2:
HH3HMascateHMatch 

måste tippas etta. Hon 
har visat sig vara 
väldigt bra och det är 
självklart hästen att 
slå. Jag tycker att min 
1HMargaretasjöham-
mar gjort det bra flera 
gånger. Fint läge och 
jag hoppas att vi ska 
vara med och hugga.

WW MinWvinnare:
 H3 Mascate Match

WW V75–3:
HH1HVainqueurHR.P.H 

spikas men jag är inte 
helt säker på att han 
håller upp spåret. Såg 
bra ut senast och kan 
vinna på olika sätt.     
3HCharruaHForlan är 
snabb ut och kan 
komma förbi. Måste 
räknas som ett tidigt 
motbud.

WW MinWvinnare:
 H1 Vainqueur R.P.

WW V75-4:
HH7HVästerboHPoker-

face är säkert bra  
i ordning trots frånva-
ron när han kommer 
ut på V75 direkt. Är 
stark nog för att vara 
bäst. 1HTheHRealHFace 
har läget och skulle 
det bli spets kan det 
säkert hålla en bra bit. 
Hela vägen?

WW MinWvinnare:
 H7 Västerbo Pokerf.

WW V75-5:
HH8HBurningHManH

tippas trots det 
sämsta läget. Det är 
en stark och rejäl 
herre som verkar vara 
gynnad av distansen. 
12HExitHAngot är 
spännande i debuten 
för stall Nurmos. Kan 
säkert slåss om 
segern direkt.

WW MinWvinnare:
 H8 Burning Man

WW V75-6:
HH3HAetosHKronosH

spikas, bästa hästen  
i loppet och han har ju 
verkligen sett fin ut. 
Kan nog vinna även 
med ett tyngre lopp.    
2HGlobalHAdventure är 
nog värst emot då han 
har spår invändigt om. 
Kommer att laddas 
kan jag tänka mig.

WW MinWvinnare:
 H3 Aetos Kronos

WW V75-7:
HH2HVeryHKronos har 

ett bättre läge än de 
värsta konkurren-
terna. Tippas etta 
även om han kanske 
inte är på topp efter 
frånvaron. 11HGlobalH
Undecided impone-
rade stort senast och 
det är klart att han är 
bra nog att vinna.

WW MinWvinnare:
 H2 Very Kronos

3WZaireWWiseWAsW(V75-1)W�������������������� 123412341234
 HHar jag sett en hel del och fyraåringen har 

levererat starka insatser. Bör räknas tidigt.

MIN BÆSTA V75-CHANS
3WAetosWKronosW(V75-6)

 HEn talang som ser ut att ha det mesta. Klart 
att han kommer att bli svårstoppad igen. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
5WElectricalWStormW(V75-1)

 HSåg bra ut vid vinsten och 
kommer att gå framåt också.

12WGlobalWUnescoW(V75-4)
 HInget roligt läge men det finns 

kapacitet i den här hästen.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

V75-LØPSEDELN
MedHredaktionensHtravexperter:

JonasHNoreen,HEskilHHellberg,HBengtHAdielsson

WW V75-3:W1WVainqueurWR�P�
 HKommer från en flott seger på vass tid. Och han såg inte 

direkt tom ut över mållinjen heller då. Här finns det vettig 
chans att han håller upp innerspåret och då har han mycket 
god segerchans. Motstånd saknas inte men det är väl inte 
heller det skarpaste man skådat i klassen. Toppchans.

WW V75-6:W3WAetosWKronos
 HHär har tränare Jerry Riordan en riktigt lovande häst av 

undantagskaraktär. Aetos Kronos har slagit världsrekord vid 
sina storsegrar och med tanke på hur lätt han gled undan  
i försöket blir han inte lätt att stoppa i den här E3-finalen 
heller. Kan gå en riktigt snabb tid och det är bästa spiken!

WW V75-2:W3WMascateWMatch
 HÄr en riktigt bra häst som bara vinner och vinner. Konkur-

renterna har respekt för Pekka Korpis häst och det troliga är 
att hon når spets efter en bit. Mycket svårslagen sedan.

WW V75-5:W8WBurningWMan
 HDet här är inte någon häst som bara ”bombar” till led-

ningen på några steg. Men det finns chans att han kan 
trycka sig till front efter ett par hundra meter. Burning Man 
är kapabel för klassen och ska ses med vettig möjlighet.

WW V75-7:W2WVeryWKronos
 HHar förvisso inte startat på länge nu men vi känner tills 

hans synnerligen höga kapacitet sedan förr. Hästen är snabb 
om han laddas och det finns god chans att han kan ta över 
från 5 Mr Lindy. En vettig segerchans då.

WW V75-1:W5WElectricalWStorm
 HSåg riktigt fin ut senast och med tanke på att han hade 

pausat inför det loppet kan han vara framflyttad. Ställer inte 
spåret till med alltför mycket problem, utan han får gå med  
i ryggar, går ingen säker den sista biten. Kul jackpot-smäll.

WW V75-5:W6WMcGarret
 HEn vass avslutare som kan bli bortglömd. Men han har 

ändå visat att han duger inom V75 och med rätt typ av 
löpning behöver han inte alls vara slagen.

WW V75-7:W8WVienviaWFont
 HAvslutade visslande bakom en viss Vainqueur R.P. på 

Solvalla. Formen sitter där med andra ord men det är klart att 
det måste klaffa med tanke på det svåra spåret. Men med 
rätt resa kan det smälla till...

WW V75-1:WNedfällbaraWskygglapparWförWandraWgången
HH10HFondaHBoko får troligen på sig ett norskt huvudlag för 

andra gången. Man meddelar vanlig vagn på 5HElectricalH
Storm och 9HReverendHWine. Jepson upp på den sistnämnde!

WW V75-2:WSpännandeWvagnbytenWförWstona���
HH1HMargaretasjöhammar har ett perfekt spår och nu kan det 

bli barfotabalans i någon form och så jänkarvagn! Även ett 
vagnbyte till amerikansk modell på 6HDiorHIma.

WW V75-3:WNuWsliterWmanWskornaWruntWom
HH8HVolnikHduHKras är en tuffing som tål ett jobbigt lopp. Nu 

låter det som att man tänker köra barfota runt om och den 
balansen har han inte gått med särskilt ofta.

WW V75-4:WSkrällbudWkanskeWlättasWiWbalansen
HH8HStoleHtheHShow har ett smaskigt smygläge och stallet 

meddelar att det kan bli tal om barfota bak på lördag.
WW V75-5:WNyWregiWochWdetWmaxasWdirekt!

HH12HExitHAngot i debut för Timo Nurmos. Maxad balans och 
utrustning direkt som det låter. Oerhört intressant.

WW V75-6:WSpännandeWomWskoryck���
HH9HZolaHKey gör det bra hela tiden. Barfota runt om nu?!

WW V75-7:WNuWslårWmanWpåWskorna
HH2HVeryHKronos tävlade utan skor i Frankrike, nu skor på.

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, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 
(4, 10)
V75-2: 2, 3 (1, 4)
V75-3: 1 Vainqueur R.P. (8, 3)
V75-4: 1, 3, 4, 6, 7 (12, 11)
V75-5: 3, 6, 7, 8, 12 (5, 4)
V75-6: 3 Aetos Kronos (2, 1)
V75-7: 2, 6, 9, 11, 12 (3, 4) 
 2 000 rader/1 000 kr.

V75-1: 1, 3, 5, 8, 9, 11 (6, 4)
V75-2: 3 Mascate Match (2, 4)
V75-3: 1 Vanqueur R.P. (3, 9)
V75-4: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12 (5, 2)
V75-5: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12 
(7, 4)
V75-6: 3 Aetos Kronos (2, 1)
V75-7: 2, 3, 8, 9, 11, 12 (6, 4) 
 1 765 rader/882 kronor

V75-1: Alla 12 (3, 1)
V75-2: 3 Mascate Match (2, 4)
V75-3: 3 Charrua Forlan (1, 6)
V75-4: Alla 12 (12, 8)
V75-5: Alla 12 (2, 8)
V75-6: 3 Aetos Kronos (4, 2)
V75-7: 11 Global Undecided 
(9, 2) 
 1 728 rader/864 kronor

Så formerar profilerna  
systemen inför  
V75-omgången.

Eskil Hellberg
Travexpert, flerfaldig vinnare av V75-ligan

 HPrecis som i lördags 
finns det gott om sanno-
lika vinnare. 3HAetosH
Kronos (avd 6) har 
övertygat stort under 
sommaren och verkar bli 
bättre och bättre. Han 
segrade i långa E3 trots 
vida spår och vann försö-
ket till korta E3 väldigt lätt. 
1 Belker och 2 Global 
Adventure är jättebra 
hästar, men Aetos Kronos 
är ännu bättre. Om han är 
lika bra som på sistone tar 
han hem ny miljonvinst 
och V75-spiken är given.

 HDe gånger 2HEnzoHAm 
(V75-1) får smyga med  
i ryggar fram till upploppet 
brukar han leverera. Han 
är start-
snabb och 
lättplace-
rad och tre 
procent är löjligt lite. Jag 
tror mest på 8HBurningH
Man i V75-5. Insatsen 
senast var brutalt bra. Om 
man garderar loppet ska 
6HMcgarret (vunnit V75 
lopp över tre varv) och 
ständigt underskattade  
7HFindusHM. med på lappen.

 HJag köper inte att  
3HZaireHWiseHAs ska vara 
favorit i första. Och i min 
bok har 2HVeryHKronos 
högre vinstchans än  
11HGlobalHUndecided  
i avslutningen. Zaire Wise 
As gör sin första start 
 i voltstart och det kan 
ställa till det. Global 
Undecided var enorm  
i lördags och täta starter 
är inget minus. Däremot 
trivs han bäst i främre 
träffen. Och går Very 
Kronos felfritt är han min 
favorit att vinna loppet.

”Får han 
smyga så...”

Julia Björklund
Tipsprofil som dragit in flera storvinster

”Hon har visat 
sig överlägsen”

”Har en 
ruggig spurt”

Magnus Nygren
Hockeyprofil med vassa V75-analyser

 H I min bok finns det  
tre bra spikar att luta  
sig emot Den här 
omgången. Det lär bli  
en extremt tråkig spel- 
procent men jag tror att 
dem alla har väldigt 
väldigt god chans att 
vinna sina löp. Jag pratar 
omH3HMascateHMatch  
i V75-2,H1HVanqueurHR.P.  
i V75-3 och nummer  
3HAetosHKronos i V75-6. 
Jag har letat noga men  
jag finner ingen anledning 
till att gardera någon av 
dem. 

 HI V75-5 har jag mitt 
stora drag i omgången. 
Visst ska 8HBurningHMan 
vara 
favorit i 
loppet 
men just 
spåret gör att jag vill 
gardera ordentligt. Missa 
inte 6HMcGarretHsom har 
strålande form för dagen 
och älskar distansen. Kan 
den smyga med på 
innerspåret och sedan 
hitta lucka eller få en bra 
rygg så har den en ruggigt 
vass avslutning!

 H Silverdivisionen 
avslutar V75 tävlingarna 
på Örebro. Hur bra har  
11HGlobalHUndicided 
varit? Makalös uppvisning 
senast på Åby. Dock är 
hästen som bäst i den 
främre träffen och start-
spåret gör att jag anser 
att han nu är överspelad. 
Skulle nummer 2HVeryH
Kronos vakna på rätt sida 
så tror jag inte att någon 
ror på honom. Jag kom-
mer även att betala lite för 
12HVaprio i avslutningen, 
riktigt rolig skräll. 

Störst favorit 
– bäst chans

Jens Sjödén
Expressens travstatistikorakel sedan 1996

 HDet har varit favoritbe-
tonat på slutet och enkelt 
att sätta 
”bästa 
spiken”. 
Nu sätter 
jag femte 
raka då det är simpelt den 
här gången också: 
Omgångens största favorit 
3HAetosHKronos har också 
den bästa chansen. Han 
har visat sig bättre än sina 
jämnåriga och har spår tre 
som uppvisar ruggigt 
överlägsen statistik  
i E3-finaler!

 HV75-5 är det lopp  
i omgången som mest 
troligt vinns av spetshäs-
ten, men jag litar inte på 
att 2HSGHCharpentier håller 
ihop travet i tre hela km. 
Favoriten 8HBurningHMan 
riskerar blytung resa. Alla 
kan vinna med den rätta, 
invändiga smygaren. 
Helgardering! I V75-4 
missgynnas alla de fem 
mest spelade av omstarter 
och strul som det ofta 
(41%) blir i volt, särskilt  
i lägsta klassen. Hoppas 
– jag tar alla där också!

HH2HVeryHKronos och  
9HVelvetHGioHhar toppmeri-
ter som drar på sig mycket 
spel i V75-7. Men samma 
form som 11HGlobalH
Undecided har de inte! 
Denne spikas på att han 
vinner om han inte tappat 
formen på en vecka.  
2HEvaluate är fyraåring 
mot äldre i Guld (V75-3), 
sådana vinner ca 1 gång/
decennium. 1HVainqueurH
RP är storfavorit i samma 
lopp men jag spikar  
3HCharruaHForlan som jag 
tror är bättre.

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

V75-1: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 (11, 
6)
V75-2: 3 Mascate Match (2, 1)
V75-3: 1, 2, 3, 8 (6, 9)
V75-4: 1, 3, 4, 6, 7 (12, 5)
V75-5: 2, 3, 4, 7, 8, 12 (6, 9)
V75-6: 3 Aetos Kronos (1, 4)
V75-7: 2, 11 (8, 9) 
 1 680 rader/840 kr

 HBåda E3-finalerna har 
starka förhandsfavoriter 
som jag tror mycket på. 
Men 3HMascateHMatch ser 
ut att ha snäppet bättre 
chans än 3HAetosHKronos. 
Mascate 
Match har 
visat sig 
överläg-
sen bland de treåriga 
stona och har stor respekt 
med sig bland konkurren-
terna. Det ser ut att kunna 
bli tidig ledning. Och om 
så inte blir fallet? Då är 
det toppchans ändå!

HH9HReverendHWine kan 
mycket väl inleda 
omgången på lördag. 
Hästen har bra kapacitet 
och kan få ett fint lopp. 
Intressant med formstarke  
Carl Johan Jepson upp  
i sulkyn för första gången. 
En riktig potentiell miljon-
skräll hittar jag annars  
i V75-5 där 7HFindusHM.H
har formen absolut på 
topp för dagen. Om 
hästen skulle bjudas ett 
fint lopp får de övriga 
passa sig för hans vassa 
avslutning sista biten. 

 HMånga starka favoriter  
i omgången. Men i V75-3 
är 1HVainquerHR.P. dock 
solklar för mig att gardera. 
Favoritskapet blir högt på 
spelet och några intres-
santa motbud finns.  
8HVolnikHduHKras gick 
strålande förra sommaren 
och är nu på gång igen 
efter skadeuppehåll. 
Hästen skulle startat  
i Jubileumspokalen, men 
startar nu här istället. Det 
blir barfota runt om vilket 
är ett plus. Fin prestation 
är att vänta!

AetosHKronos.H  Foto: TR BILD


