
 KorsDragaren meD erlanD, 1 oKt

Teddy Gutten fäller favoriten?
Det är dags för Uni-
onskampen mellan 
Sverige och Norge 
på lördag. Och det är 
Färjestad som står 
som värd för V75-
omgången.

V75-1
Flera om budet 
Ett rivitg sprinterlopp inleder 
omgången där formtoppade 4 Nobel 
Amok, som har fått ett perfekt 
utgångsläge bakom bilen. Senaste 
spetssegern togs på ett komfortabelt 
sätt och ekipaget är obesegrat efter 
ett framträdande tillsammans. 6 
Alan Wadd tog en säker spetsseger 
i V75 senast och körs offensivt igen. 
12 Triumf Kåsgård är i sitt livs form 
och vann senast med sparade krafter, 
blir tung att stå emot sista halvvarvet 
trots sämsta utgångsläget.  Både 7 
Hades Håleryd och 11 Brodway Ap-
polo har formen på topp och slutar i 
segerstriden med lite klaff på bitarna. 

V75-2
Har siktat hit  
Ett öppet lopp för lägsta klassen där 
7 Mister Cane har imponerat så 
smått vid sina tre raka segrar. Senast 
noterade han 1.10,5 sista 700 när han 
rundade fältet från tredje utvändigt, 
och det såg inte ut att var slutsålt i 
mål.  Välstammade 8 Azzaro La Marc 
har visat mycket bra inställning till sitt 
jobb och har siktat på det här loppet 
en tid. Flemming Jensen kommer med 
formtoppade 9 Trevi Dilli, som har 
övertygat i tre raka segrar.

V75-3
Med försiktighet   
I högsta klassen får vi se fjolårets 
segerstaplare 11 Digital Ink, med sju 
raka segrar, göra comeback igen. Han 
har dragits med skadeproblem och 
ska behandlas med försiktighet med 
tanke på omständigheterna.  1 Väs-
terbo Highflyer vann spårlotten och 
leder loppet i det längsta – kanske 
hela vägen? 9 Food Money tog en 
snygg spetsseger senast och har inga 

problem att följa den troliga spetshäs-
ten i starten, blir farlig om det löser 
sig till slut. Fyraårige 7 Cruzado Dela 
Noche är en undantagshäst som trots 
att han går upp i högsta klassen inte 
ska underskattas.  
 

V75-4
Varning för Goop   
Långlopp där det är många om budet.  
12 Danne Edel är en yrkesstayer 
som är ett tidigt bud trots att han 
står lite hårt inne penningmässigt. 
3 Twigs Briard står start och kan 
hålla konkurrenterna ifrån sig länge. 
9 Västerbo Arthur, nu med Örjan, 
ska också passas. Varning utfärdas 
för 6 Heartbreaker V.S. som är en 
mycket vass avslutare när allt klaffar. 
Bör också gå felfritt från innerspåret 
på tillägg och Björn Goop har ju en 
förmåga att hitta ut.

V75-5
Inte bara Odin   
Prestigefyllda Unionskampen för 
kallblod.  6 Tekno Odin vann på en 

fantastisk tid senast och blir 
favorit, men han är ingen spik 
för mig. Se framför allt upp med 
2 Teddy Gutten Stöen som 
var nära Tekno Odin i Norskt 
Mästerskap i somras. 9 Odin 
Tabac vann SM efter långt 
uppehåll och rapporteras träna 
kanonbra. Streckvärd även han.

V75-6
Hitman slår till   
Hemmahästen 2 Fossens 
Bonus har ett lopp i kroppen 
efter att han blev valack. Såg 
jättefin ut då och lär vara ännu bättre 
nu. Rankas först på läget, men det 
är flera om budet. 10 Slide So Easy 
har utvecklats enormt hos Flemming 
- måstestreck nu. 11 D.D.’s Hitman 
möter enklare motstånd även om 
detta är ett tufft lopp. Skrällduglig!

V75-7
Kan bli Norge   
Bronsdivisionen avslutar. 4 Global 
Republic är en kapabel norsk herre 
som  vunnit i svenska V75 förut. Se-
gertiden näst senast imponerar också. 
Men 1 Zigge Silvio blir ingen lätt nöt 
att knäcka om han inte blir fast.

Bästa Drag 1: 7 Mister Cane (V75-2)

Bästa Drag 2: 2 Teddy Gutten Stöen (V75-5)

PrisvärD sKräll: 6 Heartbreaker V.S. (V75-4)

 Lars Erlandsson började springa på Solvalla redan som grabb och har spelat in flera miljonvinster


