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V75-4: 2 Disco Volante
Disco Volante vinner bara med spetsläge har det 
hetat länge. Men senast sänkte han motståndet 
från spår elva via ett speedryck till spets mitt i 
loppet och formen är onekligen riktigt bra för 
dagen. Nu har han bästa tänkbara startspår och vi 
har väldigt svårt att se honom missa sin favoritpo-
sition ledningen. Och är formen intakt blir det svårt 
att plocka ned honom. Värsta hotet Sorbet har 
spår långt ute på vingen och har pausat fem 
månader och lär behöva loppet. Antonio Trot är 
bra, men får ju sällan till det.

V75-5: 2 Kontur
Vi väljer att chansspika ett hemmaekipage på 
lördag. Många tycker nog att V75-5 är det mest 
öppna loppet och det lär inte spridda skurar på 
strecken. Vi tror dock att Kontur och Tomas Pet-
tersson har bra chans att avgå med segern. Vann 
på Solvalla näst senast på en 1.14-tid och är helt 
klart bäst i ledningen. Vi tror också att han kom-
mer dit från spår två. Och väl i den positionen kan 
han stanna hela vägen in i mål. Nollan senast kan 
man inte ta så hårt på, han satt fast med mycket 
krafter sparade från ett bakspår då.

EXPERTERNAS V75–TIPSOMG˚NGENS
NYCKELKUSK

SPETSDRAGEN

V75-1: 1 Remarkable Feet
Visst är både Urgent Call och Mr Clayton J.F. 
snabba iväg, men vår känsla är att Jörgen West-
holm kan hålla upp ledningen med Remarkable 
Feet. I den positionen förlorade han ytterst knappt 
mot Algot Zonett senast. Nu slipper han denne och 
det är ju 500 meter kortare distans dessutom. 
Hästen att slå om han vinner spetsstriden.

V75-3: 4 Tekno Jerven
Det blir inte ledningen direkt, men övriga på start-
volten lär bara vänta in att han kommer och efter 
500-600 meter tror vi att Tekno Jerven sitter i 
ledningen. Han är stark så distansen ska inte vara 
till hans nackdel, snarare har det varit större risk 
för strul över stressiga 1 640 meter. Svårfångad 
om han har vaknat på rätt sida!

V75-7: 2 Marschall Match
Vi har sett honom öppna riktigt snabbt bakom 
bilen och över tre kilometer brukar ofta ledaren få 
bestämma en bit då många har respekt för den 
långa distansen. Nu tror vi inte heller att han 
behöva få köra hur långsamt som helst för att 
vinna, det fanns ju lite krafter kvar vid spetssegern 
på Mantorp näst senast.

SKRÆLLBUDEN

V75-2: 11 Krakas
Trots tredjeplatsen i ett enklare lopp så fick vi se 
ett bra formbesked av stoet senast. Det blev helt 
enkelt ett fel vägval som gjorde att hon inte vann 
den gången, men avslutningen över upploppet 
skvallrade om att formen sitter där. Intressant med 
Erik Adielsson i sulkyn och med bra ryggar sänker 
man många sista biten.

V75-6: 7 Daysofourlives
Daysofourlives hade bakspår i ett sprinterlopp på 
V75 på Bergsåker senast och gick godkänt som 
sexa i skymundan. Formen är det inget fel på och 
att det är ett halvvarv längre distans den här 
gången är ingen nackdel. Hamnar han inte på 
vingel från sjundespåret ser vi honom som ett 
tänkbart skrällbud på lördag.

V75-7: 12 S.G.Charpentier
Om det mot förmodan skulle bli hårt tempo i 
avslutningen gynnas köhästarna. Den här pållen 
travade strax under 1.13 i 2 000 meter efter 
galopp senast och har vass form. Läget gör att han 
inte kommer att få så många streck på sig, men 
streckar man fler än tre-fyra hästar tycker vi inte 
att man ska nonchalera honom.

TÆNK P˚ ATT
V75-1: 5 Merritt
Han kom aldrig riktigt in i loppet på Bergsåker 
senast och någon fara med formen ska det inte 
vara. Läget är lite bättre den här gången och 
Merritt har vunnit ett par sprinterlopp på V75 
förut. Loppet håller inte den högsta klassen så 
man bör absolut ha med den spurtstarke herre om 
man vill känna sig säker i inledningen.

V75-6: 10 Danilo Brick
Danilo Brick har börjat från dåliga lägen på V75 i 
de senaste starterna (V75-final senast) och 
formen är lite bättre än vad resultatraden skvallrar 
om. Hästen har bra styrka dessutom och voltstart 
är inget som helst problem. Gaderar man upp 
loppet känns han mer eller mindre given att plocka 
med på kupongen.

SYSTEMFØRSLAGEN
LILLA SYSTEMET 192 rader/96 kronor

V75-1: 1, 5 ............................................................ (2, 4)
V75-2: 3, 4, 7, 9, 11, 15 .................................... (2, 13)
V75-3: 4, 6, 10, 11 ...............................................(9, 5)
V75-4: 2 Disco Volante .......................................(7, 11)
V75-5: 2 Kontur ....................................................(4, 5)
V75-6: 3, 10 ....................................................... (12, 4)
V75-7: 2, 7 ............................................................ (1, 6)
STORA SYSTEMET 1 920 rader/960 kronor

V75-1: 1, 2, 3, 4, 5 ............................................. (11, 8)
V75-2: 3, 4, 7, 9, 11, 15 .................................... (2, 13)
V75-3: 4, 6, 10, 11 ...............................................(9, 5)
V75-4: 2 Disco Volante .......................................(7, 11)
V75-5: 2 Kontur ....................................................(4, 5)
V75-6: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 ........................... (2, 11)
V75-7: 2, 7 ............................................................ (1, 6)

BÆSTA SPIKARNA
Fredrik Edholm, Eskil Hellberg, Pär Gustafsson

Ulf Ohlsson ångar på.
Han har det väl förspänt på V75-kupongen på Bollnäs 

denna lördag.

Förra veckan blev det seger 
med Alhambra Mail. Denna 
lördag på Bollnäs ser det ut att 
kunna bli minst en seger för 
Ohlsson som kör i alla lopp.

Disco Volante (V75-4) blir 
den tyngsta favoriten bland 
hans styrningar.

– Han har ju känts jättebra 
på slutet och läget är 
bästa tänkbara för vår 
del. Det ser ut som en 
bra chans på papperet.

Bokli Rapp N.O. 
(V75-3) lär bli betrodd 
i kallblodsloppet.

– Han fick ingen 
enkel resa senast men 
vann ändå säkert med 
gott om krafter kvar. 
Läget är nog rätt så passande 
och jag tycker absolut att man 
ska strecka honom.

I de två avslutande loppen 
kör han Grevin Sisu (V75-6) 
och Marschall Match (V75-7) 
vilka båda kommer från överty-
gande segrar.

– Jag hade på känn att Gre-
vin Sisu skulle göra ett bra lopp 
senast och han var också väl-
digt bra. Har han samma form 
på lördag borde han ha chans, 
lite osäker dock på hur han kla-
rar av voltstart.

– Marschall Match fick ett 
bra spår och hästen har vunnit 

sina lopp med sparade 
krafter på sistone. 
Även han ska räknas 
även om det är ett par 
bra hästar emot.

De övriga tre upp-
sittningarna är Don-
ners Am (V75-2), 
Love You Sweden 
(V75-2) samt Björn 
Goop-tränade Take It 

Easy Tour (V75-5).
– Love You Sweden ör inte så 

tokig men känns lite bortlottad 
med tanke på att det är härdare 
emot den gången.

– De övriga två har jag ingen 
direkt koll på vad det gäller 
dagsformen, avslutar Ohlsson.

Strecka min i 
kallblodsloppet

OHLSSONS             HETA V75-DRAG3
V75-1: 1 Remarkable Feet
Var knappt slagen från ledningen senast. Nu är det kortare väg till 
mål och det ser ut som spets och slut.

V75-3: 11 Bokli Rapp N.O.
Han vann med gott om krafter kvar senast och även om jag har stor 
respekt för Tekno Jerven tycker jag att min uppsittning är värd ett 
streck. Han trivs dessutom på distansen.

V75-6: 8 Marcos Gallon
Hästen fick ju ett omöjligt lopp i V75 senast och gjorde det riktigt 
bra som fyra till slut. Han verkar duga bra i klassen och med minsta 
klaff kan han vara vinnaren.

Marschall Match.

DRAGET. Ulf Ohlsson kör Bokli Rapp i V75-3 – och tycker att 
hans uppsittning är värd att streckas.  Foto: TR BILD

VECKANS V75-BANA: HAGMYRENV75-SIFFRORNA – MED STATISTIKORAKLET JENS SJØDÉN

Remarkable Feet kan leda länge. Foto: TR BILD Daysofourlives är ett skrällbud. Foto: TR BILD

Disco Volante har perfekt startspår. Foto: TR BILD Tomas Pettersson kör spikförslaget. Foto: TR BILD

Ulf Ohlsson, som vunnit fyra 
V75-lopp de två senaste  
veckorna och som har flera 
bra chanser på lördag.

49 35436%
favoritsegrar 
– genom-
snittligt. 46%25%

vinnare 
från spets 
– strax över 
snittet!

skrällar 
(spelarnas 
rank 5-15) 
– normalt.

kr i medianutdelning 
– genomsnittligt.

MmM Bollnäs arrangerar 
normalt en ordinarie  
V75-omgång/år.

MmM 2000-talets  
resultat visar:


