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V75-LØPSEDELN
Med redaktionens travexperter:

Fredrik Edholm, Eskil Hellberg, Bengt Adielsson

WW V75-4:WHarWtoppchansW–WomWhanWvaknatWpåWrättWsida
 H11 Bellfaks står inte långt bakom Elithästarna kapacitets-

mässigt och formen sitter där. Det som ligger honom i fatet 
är att han är lite för galoppbenägen ännu. Det är svårt att 
hitta starka spikar på lördag, men vi hoppas att Bellfaks 
vaknat på rätt sida. Sköter han sig är han tveklöst huvudet 
högre än konkurrenterna i kallblodsloppet.

WW V75-6:WVannWspårlottningenW–WkanWledaWhelaWvägen
 H2 Milligan’s School vann spårlottningen mot värsta hotet 

4 Double Exposure i Jämtlands Stora Pris och det kommer 
att visa sig avgörande enligt oss. Han ser till att hålla värsta 
hotet bakom sig eller utvändigt om sig hela vägen.

WW V75-2:WBättreWänWradenW–WkörsWtroligenWiWledningen
 H4 Qiao Q.L. har en usel formrad men hon är bättre än så. 

De gånger hon sköter sig är hon snabb ut och vi tror också 
att man kör i ledningen i felfritt lopp. I den positionen kan 
hon bita ifrån sig bra.

WW V75-3:WOffensivWKontioWkanWsittaWbakomWvinnaren
 HDet är inte så många startkanoner med i fältet och Jorma 

Kontio är säkert på offensiven direkt med 7 Global Winner.
WW V75-7:WHalvvarvWkortareWenWfördelWförWBergh-hästen

 H1 Nobel Amok svek som klar favorit på V75 senast över 
2 140 meter. Nu är det ett halvvarv kortare distans och det 
ska vara till hans fördel. Leder loppet länge om det blir spets.

WW V75-1:WFormenWkanWräckaWtrotsWettWsvårtWstartspår
 H8 Kövras So Far är härdad på V75 och även om framgång-

arna uteblivit på sistone ser han formstark ut. Det är inte det 
tuffaste V75-loppet han startat i och med minsta flyt från 
åttondespåret kan han slå till för Robert Bergh i inledningen.

WW V75-4:WKanWskrällaWfrånWpassandeWsmygläge
 H1 Röyns Kasper är ett kallblod i bra form och han har 

lottats till ett intressant innerspår. Röyns Kasper kan lifta 
med i den främre träffen hela vägen och med tanke på att 
favoriten inte är helt säker på benen så finns det chans till 
en norsk överraskning.

WW V75-1:WÄndringarWåtWfelWhåll?
 HBetrodde 4 Mr Clayton J.F. och 9 Heading Reference 

kommer att få på sig skor bak respektive fram den här 
gången och det är kanske ingen fördel. Barfota runt om 
däremot på 7 Leader Brodde.

WW V75-2:WJänkarvagnarnaWåkerWpå
 H1 Global Well Off får jänkarvagn för första gången. 

2 Likeonway ska tävla med svensk jänkarvagn som man 
även hade vid senaste segern.

WW V75-3:WBraWiWnyWregiW–WnuWmedWjänkarvagn
 H2 Pelle Roc har gått bra för Thomas Lönn och nu är man 

sugna på att slänga på jänkarvagnen. Klart intressant. 
6 Eskimo Brother tävlar barfota runt om igen, senast blev det 
seger med den balansen.

WW V75-4:WFörstaWstartenWmedWkörspö
 HOutsidern 5 Helle Spik har aldrig tävlat med körspö förut. 

Det brukar kunna innebära en extraväxel.
WW V75-5:WFleraWintressantaWändringar

 H4 Golden News ska tävla i jänkarvagn. 5 Sweet Eddie med 
skor för att bli stabilare. 12 Wrongdoer ska testas barfota 
runt om för första gången!

WW V75-6:WEventuelltWskorWbakWnu
 HInga stora grejer här. 5 Queer Fish har slitna bakhovar och 

det lutar åt skor bak.
WW V75-7:WPåWmedWdetWhelstängdaWhuvudlaget

 H5 Sign Me Up Too ska tävla med helstängt huvudlag vilket 
var ett tag sedan senast hälsar tränaren Emilia Leo.
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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: 3, 4, 6, 7, 8 (9, 12)
V75-2: 1 Glob. Well Off (9, 6)
V75-3: 4, 7, 9 (2, 10)
V75-4: 1, 6, 11(13, 3)
V75-5:  1, 5, 6, 9 (12, 11)
V75-6: 2 Milligan’s School 
(4, 3)
V75-7: Alla 12 (2, 7) 
 2 160 rader/1 080 kr.

V75-1: 3, 4, 5, 6, 7, 8 (9, 10)
V75-2: 6 Walkie Talkie (4, 9)
V75-3: 7 Global Winner (4, 3)
V75-4: 4, 6, 11, 13 (1, 7)
V75-5: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12 
(11, 10)
V75-6: 2, 4 (5, 7)
V75-7: 1, 2, 5, 6, 11 (7, 12) 
 1 680 rader/840 kr

V75-1: 4, 6 (8, 9) V75-2: Alla 
utom 5, 7, och 14 (14, 7)
V75-3: 7 Global Winner (4, 6)
V75-4: 1, 11, 13 (6, 8)
V75-5: 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 
12 (7, 2)
V75-6: 2 Mill. School (4, 7)
V75-7: 2, 5, 11 (1, 7) 
 1 728 rader/864 kronor

V75-1: 3, 6, 7 (8, 1)
V75-2: 6 Walkie Talkie (8, 13)
V75-3: Alla (7, 9)
V75-4: 13 B.W.Sture (6, 1)
V75-5: Alla (7, 1)
V75-6: 2 Milligan’s School 
(7, 5)
V75-7: 1, 2, 5, 11 (6, 7) 
 864 rader/432 kronor

Så formerar profilerna  
systemen inför  
V75-omgången.

Eskil Hellberg
Travexpert, flerfaldig vinnare av V75-ligan

 H2 Milligan’s School  
(avd 6) har fått dålig utdel-
ning på formen på sistone. 
Han fick ett perfekt 
utgångsläge och spets- 
och vinstchansen är god. 
Milligan’s School har 
tidigare hållit ut 3 Charrua 
Forlan utan problem. Han 
tävlar utan skor och det är 
optimalt. Han är i mina 
ögon en väligt bra spik i en 
rolig omgång. Klar favorit 
i Jämtlands Stora Pris är 
4 Double Exposure. Som 
jag läser loppet får hon 
göra grovjobbet.

 HDet finns gott om 
bortglömda hästar 
i omgången. 1 Global Well 
Off vann från ledningen 
senast och 
vidade bra 
form. På 
lördag 
åker jänkarvagnen på för 
första gången och i ett 
öppet stolopp är hon ett 
roligt drag till sju procent. 
En annan häst som är 
bortglömd är 8 Kövras So 
Far i den inledande avdel-
ningen. Med klaff på loppet 
är han med i striden.

 HOm 11 Bellfaks sköter 
sig i nordisloppet (V75-4)  
är han garanterat med 
i striden. Men han är 
mycket osäker och har 
galopperat i fyra av de fem 
senaste loppen. Galopp-
risken är minst runt 
50 procent och Jan-Olov 
Perssons häst är inget att 
hålla i handen. Jag har 
högre krav på mina spikar.  
1 Röyns Kasper och 
6 U.R.Faxe är givna 
motbud. En annan favorit 
i fara är 4 Double Expo-
sure i sjätte avdelningen.

En chansspik  
i stoloppet

Julia Björklund
Tipsprofil som dragit in flera storvinster

 HEn 7 Global Winner 
i ledningen är det ingen 
i den tredje avdelningen 
som rår på en normal dag. 
Med största sannolikhet 
har ekipaget tillräckligt 
med respekt med sig att få 
överta 
spets 
tidigt och 
då är det 
toppchans. Men hästen är 
stark och kan vinna från 
andra positioner också. 
Sammanfattningsvis gör 
det honom till omgångens 
stabilaste spik.  

 HEn riktig supersmäll är 
3 Viktor Barsk i femte 
avdelningen som måste 
ha större chans än de två 
(!) procent han är spelad 
till att sätta de andra på 
plats. De två senaste 
loppen har han tävlat 
barfota och då avgjort på 
mycket övertygande sätt 
över upploppet. Tanken är 
att han ska fortsätta med 
balansen på lördag, och 
även om han möter 
tuffare motstånd nu så 
tror jag att han har god 
chans att överraska.

 HI fjärde avdelningen 
sticker 11 Bellfaks ut på 
kapacitet och blir också 
betrodd därefter. Men en 
häst som galopperat i sex 
utav sina nio starter i år är 
ingen jag vågar lita på 
som stor favorit. Läget 
med fjärde spår i volten 
spär på galopprisken och 
gardering är given för mig. 
Favoritens stallkamrat  
13 B.W.Sture är ett 
måstestreck. Det känns 
skönt att slippa sitta med 
hjärtat i halsgropen på 
lördag vid 17.27. 

Vinner från 
alla positioner

Magnus Nygren
Hockeyprofil med vassa V75-analyser

 HJag gillar normalt sett 
inte att singelstrecka stor-
favoriter men någonstans 
ska spiken sitta. Jag 
hittar helgens bästa spik 
i den tredje avdelningen, 
nummer 
7 Global 
Winner. 
Hästen 
besitter 
enormt hög kapacitet och 
jag tror till och med att 
vinstchansen är hög även 
från en eventuell ”döds-
position”. 

 HI den andra avdelningen 
tror jag på skräll. Ett som 
vanligt svårlöst lärlings-
lopp och dessutom med 
ett fullt startfält. Svårt att 
räkna ut vinnaren enligt 
mig. Jag tror mycket på 
nummer 
1 Global 
Well Off 
som kom-
mer från 
en mycket fin insats 
i senaste starten. Skulle 
det lösa sig från bricka ett 
så blir den livsfarlig till 
slut. 

 HOmgångens höjdpunkt 
är V75-6, Jämtlands 
Stora Pris med hela 
700 000 kronor till 
vinnaren. Stor favorit blir 
Daniel Redéns 4 Double 
Exposure som vi alla vet 
är en fantastisk märr. Jag 
tror dock att det blir svårt 
för henne att vinna från 
dödens. Ledningen tar 
2 Milligan’s School och 
därifrån blir den mycket 
svårfångad. Enligt mig blir 
det väldigt svårt för 
favoriten att vinna. 

Har enormt 
hög kapacitet

Jens Sjödén
Expressens travstatistikorakel sedan 1996

 HFörra veckans mest 
chansrika häst var inte 
favorit. Déjà vu: 
2 Milligan’s School (V75-
6) är också både bästa 
hästen och spetshästen. 
13 B.W.Sture vann samma 
lopp ifjol och profiterar på 
att loppets favorit ”alltid” 
galopperar. Själv har han 
galopperat 0/10 senaste. 
Statistiken visar att 
andrahandare vinner 
oftare än 
favoriter 
i lopp som 
V75-4.

 HSpelarna har rätt: 
V75-5 är omgångens 
öppnaste lopp. Alla kan 
vinna. 8 Major Vici visade 
vid V75-segern högst upp 
i raden att han duger och 
får elitkusk i sulkyn – 0,6%! 
Även i V75-3 kan alla 
vinna. Den regelbundet 
överspelade favoriten har 
vingelläge och majoriteten 
av häs-
tarna är 
spelade 
inom 
0-2%. Här kommer 
omgångens jätteknall!

 HMånga tycker att 
4 Double Exposure 
(V75-6) var dålig senast. 
Det tycker inte jag. Det är 
skillnad mellan att rada 
segrar i stoeliten och att 
gå ut i Elitloppet – och få 
dödens! Enklare nu, men 
ändå väl tufft för att hon 
ska vara favorit att vinna. 
11 Bellfaks (V75-4), med 
galopp 
i 4/5 och 
7/10 
senaste, är 
given i den här rutan från 
spår 4 i voltstart.

Givet gå emot 
favoriten

Omgångens 
jätteknall

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

STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA V75-TIPS

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

Systemet, V75-1: 6, 8, 3, 4, 2 (7, 9). V75-2: 9, 6, 4 (3, 13). V75-3: 7, 9, 2, 1, 4, 3 (6, 8). V75-4: 11, 6, 13 (5, 8). V75-5: 9, 1, 5, 6, 12 (7, 4). V75-6: 4 Double Exposure (2, 5). V75-7: 5 Sign Me Up Too (1, 7). 1 350 rader/675 kr

WW V75-1:
 HJag fortsätter att 

tippa 6 Jacques Noir. 
Här är det inte omöj-
ligt att det kan bli 
spets och då borde 
det vara dags för en 
seger på V75. Bakom 
honom ska man passa 
8 Kövras So Far som 
har bra form och 
duger bra I klassen.

WW MinWvinnare:
 H6 Jacques Noir.

WW V75-2:
 H9 Au Pair Girl 

spurtade bra senast 
och visade att formen 
är intakt. Det brukar 
kunna bli lite körning 
i de här loppen och 
hon är stark till slut. 
6 Walkie Talkie har 
varit rejäl i årets båda 
starter och måste tas 
med på kupongen.

WW MinWvinnare:
 H9 Au Pair Girl.

WW V75–3:
 H7 Global Winner är 

en bra häst och 
kommer han till i loppet 
från sjundespåret är 
han min vinnare. 
9 Crazy First Love gav 
ett bra formbesked 
senast och det är en 
tuff häst som man 
måste passa. 2 Pelle 
Roc är en outsider.

WW MinWvinnare:
 H7 Global Winner.

WW V75-4:
 H11 Bellfaks är ju 

inte helt att lita på, 
men fartmässigt räds 
han ingen i det här 
loppet och första-
strecket är givet. 
Bakom är det öppet. 
Jag tror att min 
uppsittning 
6 U.R.Faxe har bättre 
form än raden visar.

WW MinWvinnare:
 H11 Bellfaks.

WW V75-5:
 HJag vet att Kaj 

Widell håller 9 Tale of 
Jacks högt och i ett 
öppet lopp behöver 
inte läget vara fel då 
han kan spurta vasst 
bakifrån. 1 Hungarian 
Hotwax har jättebra 
form och kan utmana 
om segern om inte 
spåret blir en fälla.

WW MinWvinnare:
 H9 Tale of Jacks.

WW V75-6:
 HJag är inte helt 

främmande för att 
4 Double Exposure 
kan öppna snabbare 
än vad många tror. 
Löper hon upp till sitt 
bästa är hon stenhård 
och istället för två 
streck (2 Milligan’s 
School) väljer jag att 
chansspika henne.

WW MinWvinnare:
 H4 Double Exposure.

WW V75-7:
 HHär lär det gå undan 

från början då det är 
flera som ska ladda. 
Det bäddar för 5 Sign 
Me Up Too som går 
hela vägen in i mål och 
jag tror att han 
kommer att vara 
tuffast över upplop-
pet. 1 Nobel Amok är 
tidig om man garderar.

WW MinWvinnare:
 H5 Sign Me Up Too.

6WU.R.FaxeW(V75-4)W............................. 23412341234
 HBellfaks är förstås bäst, men skulle den göra 

bort sig tror jag att vi är ett tidigt vinstbud.

MIN BÆSTA V75-CHANS
4WDoubleWExposureW(V75-6)

 HHade en sämre dag senast, men det har alla 
ibland. Jag tror att hon vinner Guldloppet. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
2WPelleWRocW(V75-3)

 HHan kändes bra vid segern 
senast och är inte helt golvad. 

5WSweetWEddieW(V75-5)
 HÄr osäker, men felfri blir jag inte 

förvånad om han vinner loppet.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

Blir livsfarlig 
med bra lopp 

Spelvärd 
andrahandare


