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Tuff trio ger jackpot?
Med tunga pjäser som 
Some Summit, Call Me 
Keeper och Nadal Bro-
line blir det egentligen 
bara fyra lopp kvar att 
tippa. För inte bränner 
väl någon av dessa? 
Risken finns att det 
inte blir någon utdel-
ning på femmorna på 
lördag.

V75-1
Veijo rundar allt 
Det känns nästan som en själv-
klarhet att fjolårets vinnare av 
StoChampionatet, sluggern 14 
Some Summit, ska återvända 
och glänsa på nytt denna helg 
i högsommarens tecken. För 
inte finns det väl något som 
talar emot att Veijo Heiskanen 
får segerdefilera med henne 
för sjunde gången i rad?

V75-2
Ingen Pardon!
När Jeppe Juel senast gäs-
tade Sverige med 11 Pardon 
såg han segersäker ut i sulkyn 
mest hela loppet, och fick en 
snopen min när Calypso Am 
faktiskt mäktade med att svara 
på den massiva press han 
utsattes för av Juels kraftpa-
ket. Längre distans nu, vilket 
är ett plus. Värst emot bör 10 
Cantona Mearas vara. Svante 
Båths häst höll storstilat från 
ledningen senast och är under 
stadig utveckling. 

V75-3
Keepern rundar
2 Solvato är en kanonfin häst 

som normalt duger gott i Guld-
divisionen. Han stötte dock på 
9 Call Me Keeper i Jämtlands 
Stora Pris för en dryg månad 
sedan och var då chanslös 
mot denne. Över Axevallas 
fullvuxna upplopp bör Örjan i 
god tid ha sett till att avväpna 
Solvato och de andra i loppet. 

V75-4
Revanschläge
5 Please Mr Please mötte 1 
Pampalo i Åmål häromsistens 
och då drog den sistnämnde 
det längsta strået. Sägas bör 
att Pampalo då fick hållas i led-
ningen i eget tempo, vilket gör 
nästan vilken häst som helst 
svårslagen på en 800-meters-
bana. Please Mr Please fick 
däremot dras med såväl en 
tidig galopp som spår på vägen 
och dödens och höll mycket 
bra. Chansen till revansch bör 
vara god om startspåret inte 
ställer till det. 

V75-5
Passa Sandra  
Allt mer framgångsrike 
lärlingen Per Nilsson får äran 
att svinga sig upp bakom 
Bo Westergårds segerrike 4 
Tooltime i lärlingsloppet. Per 
brukar förvalta sina chanser 
och duon blir svårslagen. Glöm 
dock för allt i världen inte 11 
Seducedbyaface som kan gå 
en tuff slutrepa och som får 
körskickliga Sandra Eriksson 

i sulkyn. 

V75-6
Nadal bara bäst
Att 11 Nadal Broline fick 
bakspår lär inte spela så stor 
roll. Med två genomkörare i 
kroppen kliver han förmodligen 
bara runt resten av gänget. 
Andraplatsen är värd 62 500:- 
och den ska 1 Seedorf O.M.F. 
ha god chans att knipa om han 
håller sig i trav.  

V75-7
Örjan skräller? 
Här kan det bli åka av och det 
skulle gynna bl a 12 Officer 
C.D. som denna gång förstärks 
med Örjan i sulkyn. Att formen 
är kraftigt på gång syntes 
senast, då Officeren spurtade 
klart bra bakom Bravo Nava-
rone. 8 King Sir Kir lär också 
komma visslande till slut.

Bästa Draget: 11 Pardon (V75-2)

PrisvärD sKräll: 11 Seducedbyaf. (V75-5)

PrisvärD sKräll: 12 Officer C.D. (V75-7)

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


