
 
V75 lördag: Momarken  -    Upplopp:  240m    -   Start: 16.20  lördag 

 

 
Stayerlopp 3140m voltstart 

 
4 Rittmester Hill vann på ett bra sätt via en klassisk spets och slut näst sist mot lite enklare motstånd. Efter det en 
startgalopp i den senaste starten. Möter hårdingar här men har 10 vinster på 26 starter och nu lutar det åt både bike 
och barfota runt om. En skräll vid gardering att se upp med. 
 
8 Starbec´s A.To Z. har hittat en mäktig form och var bra vid vinsten sist, har visat sig klara den långa aktuella 
distansen med dryga tre varv bra och vunnit med ungefär samma förutsättningar. Min första tanke var att det här är 
bara att spika. Visst måste segerchansen vara god men ändå lite orolig för löpningsförloppet. Anders Svanstedt skall 
lotsa sin 7-åring från spår två på 40m tillägg och har 14 andra ekipage att hålla reda på. Given på kupongen men 
kommer ända fram till start fortsätta vrida och vända på löpningsförlopp och all sista information innan jag spikar. 
 
10 Roofie tog jag ett snack med tränare Sjöberg om, ”känns fin efter sista loppet där han satt fast med gott om 
krafter kvar sist. Får han ett lopp i ryggar kommer han gå bra till slut”   
Gustav rattar med pondus och garderar man favoritduon tycker jag han ska med tidigt. 
 
12 Ble Du Gers har hunnit bli 12 år men har gjort det bra i eliten länge. Över 14mkr på vinstkontot ett tecken på det. 
Höll hyggligt i årsdebuten och är säkert bättre med loppet i kroppen. Momarken har enormt långt 240m upplopp och 
har det körts lite i täten kommer hans förmåga att hålla tempot uppe hela vägen göra att han blandar sig i striden. 
 
  

Skrällen: 
14 High Glider gick riktigt bra när han fick målfototorsk över lång distans näst sist. Många att runda här 
men tycker ändå han är lite spännande som jätteskräll vid gardering. I skrivande stund 1%! 
 

 

Rank: 8 – 12 – 10 – 4 – 14 – 7 – 9 – 13 – 2 – 3 – 1 – 15 – 5 - 6 

 

 

http://www.tipsandelar.se/


 
Klass II försök 2640m autostart  
 

1 Conopus har fått ett kanonläge och gjort det bra på slutet. Nästan alltid med därframme och kan vara med i 

striden med lucka till slut här. 

 

3 Gucci Line glänste rejält på Jägersro sist och vann lätt på ett fint sätt. Lopp i kroppen nu och ett bra och framför allt 

bättre länge än många konkurrenter. Jag är dock lite inne på att den här möter helt annat motstånd nu och har svårt 

se honom som rå på de bästa. Tidig vid gardering men inget jag kastar mig över och streckar. 

 

7 Sandokan från David Perssons läckra stall som fortsätter leverera bra prestationer. Galopp sist men har riktigt bra 

fart i benen. Spår lite långt ut nu men kommer han till så är han tänkbar i striden.  

 

8 Patrick Palema hade jag ingen större koll på innan jag satte mig i lopparkivet. En jänkare som kom hit och gjorde 

debut på norskt grus 1a mars. Var tvungen att kolla om loppet och undrade lite om den här verkligen ska starta i 

klass II. Ser ut som en riktig racer och kunde trots lite utvändig resa bara lämna dem och tacka för sällskapet. Ovanlig 

distans nu och spåret knepigt, men trots det tror jag faktiskt det här kan vara en riktigt bra spik. Har feelingen att han 

kan dundra genom klasserna. Tränaren säger ”känns mycket finare” efter senaste starten,  

för mig hade lika fin räckt… 

 

11 Future Sox gillar jag skarpt och spikar jag inte Patrick är det här orsaken. Ensamt sto mot 11 hingstar och inget 

vidare läge. Tokgillar hur Jörgen Erikssons hästar ser ut och presterar och den här var riktigt bra på Solvalla sist när 

hon vann efter tufft lopp. Given vid gardering! 

 

Skrällen: 
4 Haradi fick ett tungt slutvarv sist först i tredjespår sista halvvarvet. Höll dunderbra mot bra motstånd och 

pallar den långa distansen. Med ett mer passande lopp en tänkbar skräll. 

 

 Rank: 8 – 11 – 4 – 1 - 7 – 3 – 9 – 10 – 5 – 2 – 12 - 6 

 

 
 

Topp 10 segerrikaste kuskar 16 mars. 

Persson håller undan i täten och kör med ett härligt självförtroende. Blir mycket intressant att följa årets kuskliga 

framöver då båda Djuse bröderna fått upp farten rejält och Ohlsson garanterat vill ha ett ord med i laget. 

 

 



 

 
Bronsdivisionen 1640m autostart 

 

2 The Baron hade all tur i värden sist när han fick luckan invändigt mitt på upploppet. Formstark, startsnabb och 

gillar förutsättningarna. Kan vinna med ett liknande lopp som sist. 

 

4 Red Hot Roadster var jag inne rejält på sist och spikade då som halv skräll till över 8ggr pengarna. Han gjorde mig 

inte besviken utan vann på ett bra sätt via 13.4 full väg från spår 10. Bättre förutsättningar nu med spår fyra bakom 

bilen. Ingen raket ut och det behöver nog bli lite tempo om han ska hinna på dem över sprint. Men över Momarkens 

240 långa meters upplopp kommer hans avslutning bita tungt. Bakom vidöppet och för mig lite en eller alla men klart 

tänkbar chansspik. 

 

6 A Perfect Dutchess hade tre raka innan han tröttnade över full väg sist och slutade trea. Imponerande 12 vinster 

på 29 starter och trivs som fisken i vattnet över den korta distansen. Given vid gardering men det kan bli en tuff väg 

fram från spår 6 bakom vingen. 

 

11 Castor The Star var läcker vid segern sist, nu blir det skor på och läget lämnar en del att önska. Trots det känns 

han given om man garderar loppet. Kapaciteten räcker långt och vass Mats Djuse i sulkyn kan nog lösa läget. 

 

Skrällen: 

5 Ian B.R. knäckte A Perfect Dutchess sist men trots det skiljer det enormt på strecken nu. Visst är distansen 

kanske i kortaste laget men med det långa upploppet om de kör lite för fort kommer hans avslutning bita bra. 

Just nu 3% lite av ett fynd vid gardering. 

  

Rank: 4 – 11 – 7 – 6 – 5 – 2 – 12 – 1 – 8 – 3 – 10 - 9 

 

Kallblodslopp 2140m voltstart 

 

1 Bäcklös Uriel känns inte helt stabil i voltstart som det är nu. Annars är det mest med förutsättningarna synnerligen 

perfekt. Även formen god och han vann på ett bra sätt för formstarka Pydin i sin senaste start. Går han väg kan han 

mycket väl leda loppet runt om men inget jag litar helt fullt ut på.  

 

4 Ard gör debut för Hamre och spelarna verkar gå i gång på det. Visst är det intressant men jag vill nog se en 

prestation innan jag ranka upp honom i skyn. 

 

8 Brenne Rön har vunnit fyra av fem starter i år och kommer med 20 vinster på 60 starter. Tuffare nu men given på 

en garderad kupong. 

 

13 Stumme Fyr ser inte alltid helt så där yea yea wow wow ut i loppen men snacka om att han gillar att hålla sig före 

övriga hästar när mållinjen närmar sig. En kämpe av renaste vatten som kommer med fyra raka segrar. Har varit en 

del lopp med få hästar och här har han en rätt tuff uppgift med 20m tillägg och 14 konkurrenter i loppet. Trots det 

tvekar jag inte att lägga honom etta i ranken. 

 

Skrällen: 

11 Grislefaksen G.L. gör årsdebut men har visat att han duger mot den här typen av motstånd.  

 

Rank: 13 – 1 – 8 - 11 – 3 – 4 – 12 – 2 – 5 – 14 – 9 – 6 – 7 – 15 - 10 



Diamantstoet 2140m autostart 

 

1 Kashmina B.R. brakade till ledningen sist och försvann sedan till mycket lätt vinst. Detta är en spårtrappa så hon 

står lite tufft inne på pengarna mot vissa konkurrenter. Dock har hon läge för ledningen och man snackar om att 

rycka alla skorna för första gången någonsin. Man ska ha med sig att det inte alltid fungerar utan dojjor, men den här 

verkar ha lätt för sig och hon kan leda väldigt länge, kanske hela vägen. 

 

2 Ballerina Indika var rent ruggigt bra i årsdebuten. Dödens två varv i snöstormen och utmanade en bra häst ända in 

på linjen. Nu rycker man alla skorna och från ett sådant här utgångsläge på den här rejäla märren kan jag inte göra 

annat än att tippa henne etta. Kan mycket väl vara en vettig chansspik. 

 

6 Infinity Sisu har mött bra hästar under fjolåret och gjort det bra. Ofta med där framme och har imponerande 5 

vinster 3 andraplatser på karriärens 14 starter. Svårbedömd nu i årsdebuten och med spår lite långt ut. Känns lite 

överstreckad men kan absolut vara tänkbar i striden. 

 

11 Kim B.R. gör debut i ny regi, man rycker skorna och sätter på biken. Får även vassa Gundersen i biken och även 

om spåret är klurigt gynnas hon rejält av två strykningar. 

  

Skrällen: 

4 Magical Mail kom aldrig riktigt till i Halmstad förra veckan. Bra drag under hovarna vid segern näst sist och 

formen är det inget fel på. Nu får man upp Mats Djuse i sulkyn vilket känns klart intressant och från ett bra 

läge till väldigt låg procent platsar hon tidigt på min garderade kupong. 

 

Rank: 2 – 1 – 4 – 5 - 6 – 11 – 7 – 9 – 3 - 12 

 

 
16 miljoner jackpot och en mycket spelvärd omgång på Stryktipset. Här syns några av våra stora R-system som 

fortsätter leverera vinster vecka efter vecka. Välkommen:  www.tipsandelar.se  

http://www.tipsandelar.se/
http://www.tipsandelar.se


 

Gulddivisionen 1640m autostart 

 

2 Stoletheshow var riktigt bra förra året och möter här ett rätt så överkomligt gäng. Som om inte det vore nog har 

han lottats till ett perfekt utgångsläge. Men jag får nog säga att jag blev mer än förvånad när jag såg precis att han är 

streckad på hela 70%! Han har trots allt inte startat sedan slutet på november, och även om det låter bra från Hamre 

så känner jag att spelarna har spårat ur lite och procenten är rejält i överkant. Bra chans men inget jag går all in på. 

Frode säger runt om, på ATG står det barfota fram, den tidiga infon om balans har blivit lite en parodi om jag ska 

vara ärlig. Tror man måste se över det här systemet ännu en gång… 

 

4 Readly Lavec är tillbaka från ett Frankrike äventyr, näst sist var han smått överlägsen i Cagnes Sur Mere , då ledde 

han hela vägen och vann smått okörd lite retfullt enkelt. Sist blev det för tufft och han är lite svårbedömd nu när han 

är tillbaka i Norden.  Tidigt streck tycker jag dock han är från ett bra utgångsläge och skulle han lyckas ta sig förbi de 

invändiga från start är mycket vunnet. 

 

Skrällen: 

7 Dark Roadster har inget flyt med spåren men har en härlig form. Var före Click Bait bland annat i sen senaste 

start och kan mycket väl blanda sig i det här om det blir tempo. Långa upploppet känns klockrent.   

 

Rank: 4 – 2 – 7 – 3 – 1 – 9 – 5 – 6 - 10 

 

 

Klass I försök 2140m autostart 

 

2 Mercenary gillade inte banan sist men har hittat en mycket bra uppgift här. Nu rycker man skorna och sätter på 

biken igen. Mats Djuse i vagnen klart intressant och tävlar han på sin högsta nivå är han med i striden.   

 

4 Thai Targaryan låter det bra på från stall Hamre, det var inte den starkaste kuskinsatsen av körande Kolle sist då 

det blev helt fel. Gången innan mycket bra vid vinst från ledningen. Nu hoppar Hamre upp i sulkyn själv vilket känns 

bra och i ett mycket öppet avslutande V75 lopp kan mycket väl lösningen vara spets och slut på Thai Targaryan. 

Kommer han till ledningen hyfsat enkelt tror jag han blir svårpasserad. En chansspik för den modiga men loppet kan 

mycket väl helgarderas för att känna sig säker. 

 

7 Kentycky Lobell har imponerande 14 vinster på 31 starter och vann årsdebuten sist. Det loppet sa inte så mycket 

då storfavoriten hoppade bort sig och övriga inga demoner ställde upp. Med lopp i kroppen och ledaren av kuskligan 

i Sverige i vagnen ska han inte räknas bort helt trots tufft utgångsläge. 

 

10 Bad Manner såg rätt så fin ut sist som trea i ett bra lopp, står fullständigt perfekt inne i loppet och även om han 

inte radar segrar tycker jag man ska fundera på honom när han är som nu streckad under 1%. 

 

12 Keystone Cash har svårt utgångsläge och gör årsdebut. Trots det inte helt borta. 

  

Skrällen: 

8 Max Håleryd har lopp i kroppen och gick rätt så bra lite i skymundan i ett bra lopp i årsdebuten. Perfekt 

inne på pengarna och kan han hitta en vettig position från svårt utgångsläge kan tokskrällen bli ett faktum i 

ett öppet lopp. 

 

Rank: 4 – 2 – 7 – 12 – 8 – 5 – 6 – 10 – 1 – 3 – 9 – 11  



 

Sammanfattning V75 Momarken 18 mars 

Bästa spiken i omgången: 

V75-2 nr 8 Patrick Palema / Erlend Rennesvik 

 

Chansspikarna: 

V75-3 nr 4 Red Hot Roadster / Andreas Peterson 

V75-5 nr 2 Ballerina Indika / Jörgen S Eriksson 

 

Streckvärda skrällar (procent i skrivande stund torsdag 15.30)  

V75-1 nr 14 High Glider 1%  

V75-2 nr 11 Future Sox 5% 

V75-5 nr 4 Magical Mile 2% 

V75-6 nr 7 Dark Roadster 3% 

V75-7 nr 8 Max Håleryd 1%  

 

Tänkbar spets och slut: 

V75-7 nr 4 Thai Targaryan / Frode Hamre 

 

Överstreckade: 

V75-2 nr 3 Gucci Line / Bo Westergaard 

V75-6 nr 2 Stoletheshow / Frode Hamre 

 

Dagens Dubbel Tipset: 

2.4.7 /2.4.8   9 kombinationer x insats  

 
Önskar er alla stort lycka till och missa inte mina andelar på www.simsalabimtrav.se / Fredrik 

 

 

http://www.simsalabimtrav.se/
http://www.simsalabimtrav.se


Magisk vinst på V86 i onsdags igen. Jag har nu spelat in över TRE MILJONER sista sex 

veckorna till våra andelsköpare / Fredrik 

 

 

http://www.simsalabimtrav.se

