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Guldtand i vinnarcirkeln
V75 på Åby och änt-
ligen dags för Olym-
piatravets final, där 
uppstickaren Sauveur 
får sitt elddop. Och 
kanske får vi se en 
glimrande guldtand i 
vinnarcirkeln? 

V75-1
Norsk skrällvinst   
Bronsdivsionen inleder. 2 King 
Sir Kir var mycket tapper och 
föll verkligen med flaggan i 
topp när klockan stannade 
på strax under 1.12 sista 1600 
senast. 4 Furious Francis tog 
en överlägsen spetsseger 
i årsdebuten och är tuffast 
emot. Vill till spets igen.  5 
Protector sköt till vasst efter 
sen lucka senast och är i 
sitt livs form. De två norska 
skrällarna 1 Caprino B.R. och 3 
Global Republic är kvicka från 
start och speedar fort via open 
stretch på upploppet.  

V75-2
Kan ställa till det 
Hög kvalitet på den näst lägsta 
klassen. Segerstaplaren 7 
Moni To Spare har segrat i 
7 av karriärens 9 starter och 
visat upp ett brett register. 
Vingelrisk och första långresan 
kan dock ställa till det. 10 Hope 
Bo har hittat nya växlar i två 
raka segrar i ny regi. 2 Triton 
Neergård är kvick ut och av-
slutade vasst på speed senast. 
Skrällen 12 Good’s of Norway 
är kapabel i grunden och kan 
bättre än han visat på slutet.

V75-3 
På lätta hovar
Ett stayerlopp över tre varv. 

5 Västerbo Arthur är klart 
uppåt och har varit finfin i 
två raka segrar. Verkar vara 
komplett när det gäller styrka 
och speed. 9 Red Hot Snapper 
tog skalpen av ett tufft gäng 
senast och gick undan på 
lätta hovar utan skor. Duon 14 
Usain Henna och 15 Go Green 
Pellini ska inte underskattas 
trots dubbla tillägg. Skrällen 12 
Lillaxel utmanade Nahar i en 
snabb avslutning senast och 
rensar bra i kuponghögen.

V75-4
Kan välja taktik
Öppet lopp för lägsta klassen. 
9 Le Miracle tog en komforta-
bel spetsseger i årsdebuten 
efter ett snabbt slutvarv. 10 
Hawk Cliff har vunnit hälften 
av karriärens 12 starter och 
imponerade stort när han kros-
sade allt motstånd den tunga 
vägen senast. USA-importen 5 
New Muscle Ås blev snuvad 
på speed i årsdebuten. Är 
mycket kvick ut och kan välja 
taktik.  

V75-5
Nya ansikten    
Grupp II lopp för 5-åriga 
ston. Hög kvalitet med flera 
nya ansikten för spelarna. 5 
Jetta Palema har årsdebuten 
avklarad och är spetsfavorit. 4 
Roses Glory har radat upp bra 
lopp och ska inte underskattas 
här heller. Bo Westergårds två 
hästar 6 This Is It och 11 Nel-

son Nora slutade etta och två 
i Norskt Stoderby näst senast 
och gör båda en spännande 
årsdebut.

V75-6
Får sitt elddop
Olympiatravets final. Tuff 
startrusning mellan 1 On Track 
Piraten och 2 B.B.S.Sugarlight, 
som kan bli loppavgörande. 
Den fransktränade duon 3 
Anna Mix och 5 Your Highness 
är tunga att stå emot sista 
halvvarvet. Uppstickaren 6 
Sauveur får sitt elddop, och 
kanske får vi se en glimrande 
”guldtand” i vinnarcirkeln?

V75-7
Fastlåst senast 
Ett rivigt sprinterlopp avrundar. 
10 Fridericus är ett stjärnämne 
med tre raka segrar, flyger 
lågt till slut. Nioårige 6 Next To 
None Sib ser ut som en studs-
boll och laddas mot täten igen. 
4 Tango Vang satt fast med 
rubbet senast och står på tur.   

Bästa Draget: 6 Sauveur (V75-6)

PrisvärD sKräll: 1 Caprino B.R. (V75-1)

PrisvärD sKräll: 12 Lillaxel (V75-3)

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


