KorsDragaren med Erland, 13 okt

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

Readly Express försvarar SM-tecken?
Sex SM-vinnare ska
koras när Åby dukar
upp sin V75-meny.
Ska vi gissa att några
av vinnarna spurtar
till seger via dubbla
open stretch? Årets
PdA-vinnare Readly
Express försvarar dock
sitt SM-tecken från
ifjol den tunga vägen?

V75-1
Skinn på näsan

Ett öppet stayerlopp med 15 hästar
utspridda på tre volter där en skräll
ligger på lut. 4 Viking’s Topline övertog ledningen efter ett varv och gick
undan till en säker seger på Vaggeryd,
men motståndet är klart tuffare idag.
8 Velvet Gio är en finfin fyraåring
som härdats mot kulltoppen under
året och skaffat sig bra skinn på näsan.
14 Aileron såg stark ut vid sin spetsseger på Åby, men stängt startspår på
dubbla tillägg drar ner segerchansen.

V75-2
Amatör-SM

Amatörernas uppgörelse ser minst
sagt streckkrävande ut och det kan
vara en bra investering att ha en
tuschpenna till hands!
En av loppets bästa hästar 11 O’Man
Flax fick ett omöjligt lopp utan rygg
i 1.10-tempo senast, och är givetvis
ursäktad för sin nolla i programraden.
3 Garcon Above vann sin uttagning
den tunga vägen utvändigt ledaren och
blir nog lite mer påpassad på toton nu.

V75-3
Monté-SM

Ett myckret spännande montélopp!
6 Whisky Akema gjorde sitt första
framträdande under sadel senast.
Oj vad han imponerade vid sin kämparseger, som innehöll flera speeder
under loppet.
”Montédrottningen” Sofia Adolfsson
hade nog gärna suttit kvar på Whisky
Akemas rygg i det här loppet? Om hon
inte redan innan loppet lovat att rida

5 Julio De Luxe.
10 Bonnies Celebrity är obesegrad
under sadel och kommer till start med
sex raka montésegrar!
Även 8 Order To Fly är obesegrad i
diciplinen efter två försök och vill ha
ett ord med i leken.

V75-4
Lärlings-SM

Rutinerade Oskar J Andersson har
en tilltalande uppgift i lärlingarnas
uppgörelse med 1 Smokey Herman.
Han var läcker att skåda på Färjestad,
där han pressade dig sig till ledningen
varvet kvar och gick undan på spänstiga ben med sparade krafter.
Skrällen 6 Hawk Cliff är uppåt med
lopp i kroppen, och kanske går med
racerbalans på lördag?

V75-5
Sto-SM

Den troliga ledaren 1 Dear Friend
jagar femte raka segern. Stallkamraterna 5 Kash Brodda och 6 Swish

Lane gillar det tuffa tempot.
11 Darling Mearas och 12 In
Toto Sund förorade spårlotten.
Draget 2 Cash Crowe har två
lopp i kroppen och blir något
att bita i.

V75-6
Ungdoms-SM

Kevin Oscarsson sitter upp
bakom speedige 9 Park View,
som blev för het i spets senast.
8 Harrington har styrkan som
vapen och kan bättre än visat.
Svårbedömt så det förslår är
sammanfattningen!

V75-7
Försvarar sin titel?

Årets PdA-vinnare 12 Readly Express
är ute för att försvara sitt SM från ifjol,
innan han styr kosan mot lejonkulan

på Vincennes i Paris. Han har ingen
seger i de tre senaste starterna på
svensk mark, men var enormt tapper
som trea efter Propulsion i Trotting
Masters-finalen på Österstund.
Fjolårets derbyvinnare 4 Cyber Lane
drar till ledningen och hoppas bjuda
favoriten på en tuff match.

Bästa Drag: 8 Velvet Gio (V75-1)
Bästa Drag: 2 Cash Crowe (V75-5)
Prisvärd Skräll: 6 Hawk Cliff (V75-4)

