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Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

WW V75-1:
HH3HZaireHWiseHAs har 

sett bra ut och med  
en lyckad start är det 
klart att han borde 
sluta i segerstriden, 
hästen. 8HBoHC. är 
riktigt bra men det 
kommer ju att krävas 
en del flyt under 
vägen om han ska 
vinna V75-1.

WW MinWvinnare:
 H3 Zaire Wise As

WW V75-2:
HH3HMascateHMatchH

har visat att hon är  
en häst utöver det 
vanliga. Bra spår här 
och känns svårslagen. 
Det är en given spik 
för min del.H2HGlobalH
AnarchyHspeedade fort 
i försöket och var klart 
bra då. Värst emot 
favoriten.

WW MinWvinnare:
 H3 Mascate Match

WW V75–3:
HH1HVainqueurHR.P.H

såg bra ut vid segern 
på Solvalla. Kan han 
hålla upp ledningen är 
det klart att chansen 
ökar rejält. 3HCharruaH
Forlan kommer att 
utmana och visade 
form senast. Min         
2HEvaluate är inte 
heller helt borta.

WW MinWvinnare:
 H1 Vainqueur R.P.

WW V75-4:
HH3HKaptenHKidd har 

formen i stigande och 
kommer med segrar. 
Har ett bra läge och 
kan säkert öppna rätt 
vettigt. Han är med  
i striden. Jag kör  
7HVästerboHPokerface. 
Bra för klassen men 
har ju varit borta 
väldigt länge. Räknas.

WW MinWvinnare:
 H3 Kapten Kidd

WW V75-5:
HH2HS.G.Charpentier 

har ett bra läge och 
kommer han till spets 
ska han passas.  
8HBurningHMan har en 
hel del kapacitet och 
trots läget är jag inne 
på att han kommer att 
vara med i striden. 
MinH12HExitHAngot ska 
med som tredjehäst.

WW MinWvinnare:
 H2 S.G.Charpentier

WW V75-6:
 HHär kommer den 

bästa spiken för min 
del den här omgången. 
3HAetosHKronos har 
jag ju kört och han är 
fin, hästen. Bra  
i försöket och jag är 
inne på att han blir 
svårslagen. 2HGlobalH
Advanture är säkert 
hårdast emot.

WW MinWvinnare:
 H3 Aetos Kronos

WW V75-7:
HH2HVeryHKronos är 

som de flesta vet 
riktigt bra. Skulle han 
komma till ledningen 
kan det bli tufft för oss 
andra. Jag vann med   
11HGlobalHUndecided 
senast och han var ju 
grymt bra då. Trots 
läget hoppas jag att vi 
ska utmana lite.

WW MinWvinnare:
 H2 Very Kronos

Systemet, V75-1: 3, 8, 9, 1 (5, 2). V75-2: 3 Mascate Match (2, 1). V75-3: 1, 3, 2, 8 (6, 9). V75-4: 3, 7, 4, 6 (1, 12). V75-5: 2, 8, 12, 6 (3, 4). V75-6: 3 Aetos Kronos (2, 1). V75-7: 2, 11, 9 (3, 6).  768 rader/384 kronor

7WVästerboWPokerfaceW(V75-4)W�������� 123412341234
 HÄr stark och duger bra i sin klass. Men man 

ska tänka på att han varit borta väldigt länge.

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

 HHar jag kört och det är en väldigt fin häst. 
Han blir svår att slå för konkurrenterna.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
9WReverendWWineW(V75-1)

 HKan spurta snabbt och klaffar 
det under vägen känns han tidig.

6WMcGarretW(V75-5)
 HDuger inom V75 och skulle han 

få en fin smygresa så kan det gå.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA V75-TIPS

V75

V75 I MORGON  MED UNTERSTEINERS
LØRDAGENS V75-OMG˚NG

WW V75-1:
HH1HShorthandedHJagHhåller nog upp ledningen 

även om det finns ett par startsnabba hästar 
med i loppet. 2HEnzoHAm trivs när han får följa 
med i ryggar. 3HZaireHWiseHAs vann enkelt på 
Jägersro och är ett hett segerbud. 7HViggoH
Laday är i bra form och borde kunna kliva i väg 
bra från det här spåret. 8HBo.HC. ska räknas.

WW V75-2:
HH3HMascateHMatch har endast förlorat ett lopp i 

karriären och är en häst lite utöver det vanliga. 
Spåret passar bra och även om flera av konkur-
renterna utvecklats positivt blir favoriten 
svårslagen. Gardera man loppet ska man tänka 
på 1HMargaretasjöhammar,H2HGlobalHAnarchy 
och 4HGlobalHAllegiance.

WW V75-3:
 HBjörn Goops 1HVainqueurHR.P. är snabb från 

början och även om spår ett i Örebro inte är 
optimalt är spetschansen god. Han har felat 
någon gång bakom bilen och om han gör bort 
sig sitter troligen 3HCharruaHForlan i ledningen. 
I den positionen säljer han sig dyrt. 8HVolnikHDuH
Kras är tuff och är inte borta.  

WW V75-4:
HH3HKaptenHKiddHhar två lopp i kroppen efter 

vila och hade gått framåt rejält senast. Galop-
perna har kommit när det varit bilstart och han 
är snabb ut ut volten. 7HVästerboHPokerface var 
storfavorit att vinna sitt försök till Derbyt i fjol 
och har lite pengar på sig i förhållande till 
kapaciteten. Man ska nog ta med ett gäng.

WW V75-5:
HH8HBurningHMan kändes enormt fin på Åby och 

det var en ”wow-upplevelse”. Han klarar 
distansen och är han som senast är han med 
och kämpar om segern trots spåret. 2HS.G.H
Charpentier,H3HTsarHBrodde,H6HMcGarret är 
kapabla hästar. 12HExitHAngot debuterar för 
Timo Nurmos och ska passas tidigt.

WW V75-6:
HH3HAetosHKronos imponerade stort i försöket 

och gör han en liknade insats på lördag måste 
segerchansen vara stor. Han tål att göra jobbet 
och vann långa E3 trots spår på vägen.  
1HBelker och 2HGlobalHAdventure vann också 
sina försök och har spår invändigt, men Aetos 
Kronos måste ses med god vinstchans.   

WW V75-7:
HH2HVeryHKronos håller mycket hög klass och 

när han går felfritt brukar det bli seger. Felfri 
kommer han troligen tidigt till ledningen och i 
den positionen blir han inte lätt att plocka ned. 
11HGlobalHUndecided var makalöst bra i lördags 
och lång distans är ingen nackdel. Det blir en 
tidig attack och sedan kommer han att hålla 
uppe tempot.

WW JohansWvinnare:
 H1 Shorthanded Jag

WW PetersWvinnare:
 H3 Zaire Wise As

WW JohansWvinnare:
3 Mascate Match

WW PetersWvinnare:
3 Mascate Match

WW JohansWvinnare:
 H1 Vainqueur R.P.

WW PetersWvinnare:
 H1 Vainqueur R.P.

WW JohansWvinnare:
 H3 Kapten Kidd

WW PetersWvinnare:
 H7 Västerbo P.

WW JohansWvinnare:
 H8 Burning Man

WW PetersWvinnare:
 H8 Burning Man

WW JohansWvinnare:
 H3 Aetos Kronos

WW PetersWvinnare:
 H3 Aetos Kronos

WW JohansWvinnare:
 H2 Very Kronos

WW PetersWvinnare:
 H11 Global Undecided

JOHAN & PETERS V75-SYSTEM
V75-1: 1, 2, 3, 7, 8 (5, 4). 
V75-2: 3 Mascate Match (2, 1). 
V75-3: 1, 3, 8 (2, 5). 
V75-4: 1, 3, 4, 6, 7 (8, 12). 
V75-5: 2, 3, 6, 8, 12 (5, 4). 
V75-6: 3 Aetos Kronos (2, 1). 
V75-7: 2, 3, 8, 9, 11, 12 (6, 7). 
 2 250 rader/1 125 kronor. 

SE UNTERSTEINERS I

BERÄKNATHSPELSTOPP
V75:H16.20HDD:H18.20

Jag tror att vi 
tar hem finalen

EndastHettHloppHpåHV75HförHmig.
MenHdetHärHinteHvilkenHupp-

sittningHsomHhelst.H
JagHtrorHpåHsegerHmedH

AetosHKronos!

AetosWKronosWinsatsWi försöket  
i E3 var väldigt imponerande och 

han vann med sparade krafter. 
Han kändes oerhört fin och gör han 

en liknade insats i finalen måste det 
till en väldigt bra häst för att besegra 

honom. Hade hade han varit med  
i tv-programmet Untersteiners 

hade han fått fem getingar!
Hur hade det gått om Aetos 

Kronos var med i Hambleto-
nian? Jag kan garantera att 
han inte hade gjort bort sig.

JagWvarWpåWauktion i veckan 
och fick med mig två nya 

hästar till stallet. Framöver 
väntar fler auktionsbesök för 

att förstärka stallet
Det var kul att se när varmblo-

den tävlande mot kallbloden i Umeå. 
Det är roligt att prova något nytt och 
det behövs fler och annorlunda propo-
sitioner och jag ser gärna fler lopp av 
den typen.

Cyber Lane sköter jobben som han 
ska och det ska bli spännade att tävla 
med honom i Sundsvall Open Trot 
kommande lördag.

JOHANHUNTERSTEINER

3WKaptenWKiddW(V75-5)W�������������������������������������������������������������1234123412341234

 ”Kapten Kidd lovade mycket som unghäst  
men har blivit stoppad i omgångar av skador.  
Vi la om träningen på honom i våras och  
han har vunnit båda loppen efteråt. Han  
var trög i comebacken och vann utan att  
imponera. Han tog det loppet bra och var  
klart förbättrad senast. Kapten Kidd känns 
 som han ska i träningen. Jag är nöjd med  
utgångsläget och min häst kan öppna bra  
den första biten och jag hoppas på en  
framskjuten placering.  
Utrustning: Det blir vanlig vagn, så kallade  
murphybländare och barfota.

PETER OM CHANSERNA

CyberHLaneHtränarHpåHbraHochHkommerHutHpåHtävlings-
bananHnästaHlördag.H Foto: MARIA HOLMÉN / TR BILD

PUHtränarHKaptenHKidd


