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Kapable Imperator bästa draget
Örebro serverar 
en spelvänlig V75-
omgång, med en hel 
miljon kr i segerpre-
mie för både ston och 
hingstar i de korta 
E3-finalerna. Kapable 
Imperator är kvitt ska-
dor och bästa draget, 
trots sämsta utgångs-
läget i V75-4.

V75-1
Ute efter revansch 
Ett spelvänligt lopp för den näst 
högsta klassen inleder. 
1 Mellby Apollo har visat toppform 
i två raka spetssegrar och kan leda 
hela vägen igen, men är väl mycket 
streckad i min bok. 
4 Al’s Winnermede utmanade och 
var tapper tvåa i samma V75-lopp 
senast och är ute efter revansch. 
3 Tripolini V.P. är en kapabel dansk 
gäst, som har bra styrka och inte räds 
ett tufft upplägg. 

11 Origo Tilly satt fast med sparade 
krafter senast och kan skrälla med 
lite klaff. 

V75-2
Tuff spetsjakt   
E3-final för ston där det väntar en tuff 
spetsjakt mellan favoritduon 1 Flo Jo 
Keeper och 2 Zahara Goj, som båda 
vann sina uttagningar från ledningen. 
3 Unique Juni spurtade rappt senast 
och får åter Örjan Kihlström i sulkyn. 
Skrällarna 5 Greece Boko och 11 
Inga In Heaven gick båda i mål med 
sparade krafter i uttagningen.

V75-3
Går ner i klass   
Ett jämnt lopp för högsta klassen där 
elitloppsfinalisten 7 Royal Fighter 
går ner i klass. På Mikkeli senast får 
han godkänt för sin fjärdeplats bakom 
vinnande Un Mec d’Héripré.  
Den danske gästen 1 Stelton har fått 
ett par formrhöjande lopp i kroppen 
och utmanar om segern. 
Tuff spetsstid att vänta, vilket kan 

kosta mer än det smakar, och kanske 
öppna upp för en skräll.  
 

V75-4
Är det lösningen? 
Voltstartslopp för näst lägsta klassen 
där bästa hästen 11 Imperator änt-
ligen verkar vara fri från skadebekym-
mer. Senast kontrollerade han fältet 
utvändigt ledaren under slutrundan 
och tog en bekväm seger med sparade 
krafter. Kan vara lösningen i ett annars 
streckkrävande lopp.  
3 Playboy Face var tapper som tvåa 
i V75 senast, där han blev snuvad på 
segern den sista biten in mot mål. 
4 Barthold K. gav sig högsts motvil-
ligt i spets senast och har kapacitet att 
överraska.

V75-5
På tur för seger 
Sprinterlopp för den lägsta klassen. 
2 Countdown Fougett har visat 
jämn och bra form under en längre tid 
och står verkligen på tur att spräcka 
årets segernolla. Han är kvick bakom 

bilen och körs offensivt. 
6 Jula Extreme har vunnit tre 
av karriärens fem starter och är 
under utveckling. 
10 Staro Jersey Side kan 
mycket bättre än senast, men 
har svårbedömd dagsform.

V75-6
Kvick startrygg 
E3-final för hingstar där 4 
Makethemark är ute efter 
revansch, efter sin tredjeplats i 
långa E3 näst senast.  
Det är en miljon kr i segerpre-
mie och räkna med att det är vässat 
och flera balansändringar på flera 
händer.  
De tre övriga uttagningsvinnarna 1 
McSpirit, 2 Marciano och 3 Dona-
tello Sisu gjorde alla bra intryck.

V75-7
Leder hela vägen?  
Omgångens mest öppna lopp. 
2 Victorious Star är spetsfavorit och 
kan mycket väl leda från start till mål. 
3 Eder Bob tog skalpen på snackhäs-
ten Le Miracle senast.  
– Snåla inte på strecken!

Bästa Drag 1: 11 Imperator (V75-4)

Bästa Drag 2: 2 Countdown Fougett (V75-5)

PrisvärD sKräll: 11 Origo Tilly (V75-1)

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


