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Röda armén regerar 
Kalmar arrangerar V75 
på söndagen under 
midsommarhelgen. Far 
och son Untersteiner, 
”röda armén”, regerar. 

V75-1
Det är travgodis   
Högklassigt Silver-försök, det 
är travgodis! Klasshästen 5 
Nadal Broline tog en impone-
rande seger utvändigt ledaren 
i årsdebuten. Har varit struken 
efter det och dagsformen är ett 
litet frågetecken. Tuff spets-
strid mellan de två innersta 
spåren 1 Emmett Brown och 2 
Star Advisor Joli att vänta, kan 
bli loppavgörande. 7 Takethem 
krossade ledaren och tog en 
mycket imponerande seger i 
V75 under elitloppshelgen, när 
klockan stannade på 1.09 sista 
varvet! Skrällen 9 Even’s First 
Boy gynnas av tempo i täten. 

V75-2
Oprövad distans
Ett stayerlopp med 15 hästar. 
1 Tudor Kronos har vunnit 4 
av årets 5 starter och visat 
bra inställning till sitt jobb. 
Senast spetsade han från spår 
fem i volten. Han är lite grov 
i aktionen och oprövad över 
lång distans, vilket är värt att 
notera. 7 Spirit Laser har visat 
finfin fart för klassen och du-
ger med lite klaff. 8 Temple Of 
Dreams avslutade rappt senast 
och står på tur för en seger. 15 
Token Bi har visat bra styrka. 

V75-3 
Säljer sig dyrt
Bra kvalitet på lägsta klassen. 
3 Calypso Am har visat mycket 
bra styrka och inställning i 

två raka segrar och säljer sig 
dyrt igen. 1 Dynamite Light 
visade bra kapacitet vid sin 
seger efter galopp näst senast. 
Formstallet Peter Untersteiner 
selar ut starka 2 Pense Kloster, 
som jagar tredje raka segern. 
Jag gillar kapable 8 Sevilla 
som räcker långt med lite klaff 
på bitarna. 

 V75-4
Såg formstark ut
Kalmarsundsstayern över tre 
varv. 14 On Hold har två form-
höjande lopp i kroppen och 
behärskar förutsättningarna. 
Lägesgynnade 1 Västerbo 
Arthur startar för tredje veckan 
i rad och räds inte distansen. 
3 Cab Hornline är helt på topp 
och jagar tredje raka segern. 
Starke skrällen 15 Tomor-
rowland har gjort tre starter 
i ny regi och såg formstark ut 
senast. 8 Paleo Pride gillar 
smygläget och kan överraska 
med klaff.  

V75-5
Krossar allt igen    
Streckkrävande lopp för 
näst lägsta klassen. 3 Edge 
Boko har underpresterat i två 
starter och ska behandlas med 
försiktighet. 5 Gucci Degato 
krossade allt motstånd den 
tunga vägen senast och körs 
offensivt igen. 4 Tobacco kan 
bättre än senast och står bra 
inne i klassen på pengarna. 

V75-6
Fornstora dagar
Kalmarsundspokalen. Elit-
loppsvinnaren 5 Magic Tonight 
har svårt att hitta sitt rätta jag 
och är svårbedömd. 4 Harry 
Haythrow såg ut som i forn-
stora dagar vid sin spetsseger 
senast. 9 B.B.S.Sugarlight 
och 10 Royal Fighter ser slitna 
ut för dagen och hämmas av 
bakspår.

V75-7
Klassigt intryck 
Rivigt sprinterlopp. 1 Furious 
Francis galopperade i spets 
250 kvar senast och leder när 
man svänger in på upploppet 
igen. USA-importen 12 Pierre 
ger ett klassigt intryck och ska 
behandlas med respekt trots 
läget. 2 Xlnt Chili Tripel växer 
med uppgiften och kan få ett 
perfekt lopp i rygg på ledaren.

Bästa Drag: 5 Gucci Degato (V75-5)

Bästa Drag: 4 Harry Haythrow (V75-6)

PrisvärD sKräll: 15 Tomorrowland (V75-4)

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


