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Lyckligt infall skapade miljonär på
Top7®
När V86® och V75® var relativt lättfunna den gångna veckan var det Top7®
som levererade veckans storvinst!
Top7 hade en Rollerpot® på en miljon med sig i lördags. Och trots att
storfavoriten Erv Zet var totalt överlägsen så var det såklart inte enkelt att
hitta rätta ordningen på de sex nästföljande hästarna. Efter att den sjunde
hästen hade korsat mållinjen stod det klart att en ensam vinnare tog hand om
hela sjurättspotten. Vinsten blev enorma 1 064 261 kronor och det var en

spelare i 30-års åldern från Småland som på ett infall hade slängt in en 96
kronors Harry Boy på spelformen. När Vinnarambassadören Hans G Lindskog
ringde upp honom direkt efter loppet i lördags så var vinnaren fortfarande
omedveten om Top7-vinsten utan satt med fem rätt på V75 och hoppades
jobba in sjuan. Jag var självklart sugen på att höra hur tankarna gick hos den
nyblivne miljonären när han fått smälta miljonvinsten några dagar.
- Jag har faktiskt ännu inte förstått det. Det blev fullkomligt kaos, och sedan gick
vi ut och käkade på restaurang och firade, berättar vinnaren när jag får tag på
honom.
- Jag brukar inte spela på Top7. Utan fick bara ett infall att göra det just i lördags.
Har enbart gjort det två-tre gånger innan. Men jag kommer nog köra det igen,
fortsätter den glada vinnaren.
Hur ser travintresset ut annars?
- V75 är det som gäller. Det spelar jag på varje helg. Vi är några stycken som
spelar tillsammans och en kompis som är mycket påläst som lägger spelen. Det är
jäkligt spännande med trav.
Till sist, satt V75an också i lördags?
- Nej det gjorde den inte. Men det gjorde inte så mycket.
Nej, med den bonusvinsten kan jag förstå att han inte behöver gräma sig över
just den här sjurättsdrömmen som sprack.
Med 1 403 kronor på sju rätt, 23 kronor på sex rätt och jackpot på femmorna
så var det många som fick dela på priskakan på V75 i lördags. I
favoritbetonade omgångar vet vi sedan tidigare att det är flerkuponger som
gäller för att håva in de större pengarna. Så var fallet även i helgen. En
spelare från Stockholm hade det helt klart för sig och spelade sju raka
vinnare. 50 öre raden varvad 50 gånger och lyckades skickligt få in två sådana
system, med 140 300 kronor i totalvinst.
En annan spelare från Göteborg spikade sex hästar och streckade två i den
sista avdelningen. Han varvade kupongen hundra gånger och vann på en
satsad hundralapp 142 600 kronor. Den här spelaren berättade efteråt för
Hans G att han har spelat på det här sättet i många år och förespråkar
enkelrader. Svaret på varför han tog med så mycket som TVÅ hästar i sista
avdelningen?
- Jag var osäker där.

Söndagens GS75® från Åmål blev däremot otroligt svårlöst och ingen
lyckades hitta alla sju vinnarna. De som var rätt ute kunde ändå skatta sig
lyckliga då spelformen betalade sig väldigt fint med 93 029 kronor endast på
sex rätt. Majoriteten av de som skickligt hittade sex rätt hade spelat för större
belopp. Men en vinnare stack ut. Ett spel som lämnats in på Stora Coop
Ersboda i Umeå kostade endast 72 kronor och lyckades få in sex rätt med en
totalvinst på 113 421 kronor. Jackpot väntar till nästa Grand Slam 75 som
avgörs på Tingsryd om två veckor.
Men innan dess har vi fokus på kallbloden nu i veckan med flera höjdpunkter
som bland annat Svenskt Kallblodsderby på onsdag på Östersundstravet och
Svenskt Kallblodskriterium på Dannero på söndag. Däremellan även Jackpot
på V75 på lördag. Minst 50 miljoner enbart i sjurättspotten. Kan månne ett
lyckligt infall skapa oss en ny V75-miljonär då?
ἴ till er alla,
Julia

Veckans Flerkupongare
En riktig enkelradsspecialist från Göteborg satte sex raka spikar och ett lås.
Spelat 100 gånger gav raden 142 600 kronor i vinst i utdelning. Görbra
spelat!
Veckans Glädjespridare
I den gångna veckans omgång på V86 tog butiken Hedlunds LINUS ERIKSSON
– TRAVRONDENS SPEL hand om största delen av vinstpotten. Linus satte åtta
rätt och lyckades spela in 382 000 kronor till sina glada andelsköpare. Med 1
591 kronor tillbaka per satsade 200 kronor. Delad glädje…
Veckans Top
En spelare från Älmhult satsade 96 kronor och lyckades bli ensam på Top7.
En ny Top7-miljonär korades således och blev 1 064 261 kronor rikare.
Sjufaldigt grattis!

Vem är jag, Julia Björklund?
Jag har varit fascinerad och intresserad av spel och strategi sedan jag var liten.
Det började med Chicago på pingisresan, fortsatte med online-poker, och till slut
hittade jag hem i travspelet. Nu har jag jobbat med travtips i flera år och kan

konstatera att ingen är gladare än jag att vara här. Tanken är att jag vid sidan av
allas vår käre vinnarambassadör Hans G Lindskog ska uppmärksamma både
speltips och fånga upp de mest spännande historierna bakom vinsterna på
hästspel, sport och casino. Har du själv en historia, så tveka inte att höra av dig
till mig!

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi
erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos nästan 1
700 butiker, på digitala plattformar samt på trav- och galoppbanor runt om i
landet. Koncernen hade en nettospelintäkt 2021 på 5,3 miljarder kronor. ATG
tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och
galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till
hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk
Galopp med 2,5 miljarder kronor 2021. Läs mer: omatg.se
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