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Satsade en krona – vann storvinst på
V75®
När hemmahästen Miss Lovelace, spelad till 0,48% på V75®och 100 gånger
pengarna på vinnarspelet, inledde stortävlingarna i lördags så förstod man att
det skulle bli fina pengar på sjuorna. Några mer betrodda vinnare följde
därefter, men med en Jackpot på spelformen så landade utdelningen på fina
722 885 kronor endast på sju rätt.
Lördagens vinstlista var väldigt intressant läsning. Gotthörnan i Hörnefors

spelade in mest i Sverige på V75 med 931 513 kronor som tio andelsköpare
fick dela på. Sedan fick våra "grannländer" stor del av potten med åtta tyska
system och sex stycken finska system med sju rätt.
Men ett spektakulärt system stod ut. Ett privat tillsammanslag hade lagt en
rad för endast en krona och lyckats sätta sju rätt! Bakom systemet är tre
kompisar som brukar satsa en krona var och lägga varsin enkronas-rad. Tre
olika minisystem som de alla delar på. I lördags small det till och det ena
systemet kunde kamma hem 723 429 kronor i vinst. Kupongen hade sex
spikar kombinerat med ett lås i den fjärde avdelningen, där man hade dubblat
vinnande Järvinn S.K. med Bol Brage.
Systemläggaren satte även ett till system med sju rätt på ett annat
tillsammanslag. Den kupongen kostade 54 kronor och nio personer fick dela
på 727 548 kronor i vinst och 80 838 kronor per andel. Självklart är man
otroligt nyfiken på hur tankarna gick när de vinnande systemen utformades.
- Jag tror inte att det är sant, det är så unikt! Jag brukar göra en analys två dagar
innan omgången, men den här gången satt jag i regnvädret i bilen 20 minuter
innan start och la ihop det, berättar succéspelaren.
I första avdelningen spikade du megaskrällen Miss Lovelace. Hur hittade du
den?
- Jag brukar alltid börja med att ta ut de kvinnliga kuskarna i loppen. Jag såg att
det var Jenny A Björk som var kusk och hon brukar köra bra. Jag har ett par
kvinnliga kuskar jag spelar på och önskar att kvinnliga kuskar får mer
uppmärksamhet. Jenny ska ha ett fruktansvärt stort tack från min sida. För det var
hon som slog ut de stora systemen. Den spiken ska ju egentligen inte gå in!
Kuskarna bakom resterande vinnare var de stora namnen som ofta syns i
vinstlistorna.
- Örjan Kihlström måste man alltid ha med på kupongen någonstans. Björn Goop
ska också vara med. Erik Adielsson är min favoritkusk så han kom med per
automatik. Det var ren och skär tur och ingen logik egentligen. Generellt så
plockar jag bort hästar som jag tycker är överspelade. Jag brukar ta bort
storfavoriterna och fokusera mer på hästarna som är spelade mellan 10-15
procent.

Otroligt stort grattis till en helt unik vinst!
För övrigt satte Harry Boy® sju system med full pott på V75 i lördags, vilka
samtliga blev värda långt över 700 000 kronor. Harry stod även för ytterligare
en åttonde storvinst under dagen. Det var återigen en boostad kupong som
missade full pott men satte rätta boostnumret. Mer om det finns att läsa
längre ner.
Jackpot på V86® på onsdag och även Jackpot på Grand Slam 75® på söndag.
Och emellan dess tar vi på lördag sikte mot ett annat stort pris. Nämligen
Åbys.
ἴ till er alla,
Julia
Veckans Lagnamn
Man brukar prata om roliga namn på travhästar. Även tillsammanslagen på
ATG® har sina guldkorn. Bakom storvinsterna på V75 under lördagen hittade
vi ”Valle fixar”, ”DetKännsRätt” , ”Harley boys” med flera. Och jag måste säga
att ”Grabbarna som har roligt i livet” låter som ett härligt gäng. Det är sju
spelare som satte full pott och lekte hem 739 525 kronor i vinst. Varje grabb
plockade således hem 105 646 kronor på en satsad hundralapp. Nu kan nog
killarna fortsätta ha roligt ett tag till!
Veckans Harry Boost
Återigen hade Harry ett dröm-samarbete med Boost. En spelare från Skåne
satsade under lördagen 144 kronor på en Harry Boy och boostade kupongen.
Trots att systemet endast prickade sex rätt blev vinsten 542 900 kronor tack
vare 600 sexor och 4 800 femmor. Många bäckar små…
Veckans Snyggaste
En krona satsat. En nollprocentare spikades. 723 429 kronor i vinst. Frågan är
om vi någonsin kommer att få bevittna en sådan rad någonsin igen. Vackert
lirat!

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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