
 KorsDragaren meD erlanD, 1 apr

Är mina två spetsdrag lösningen?
Efter förra veckans 
favoritparad finns det 
en fet V75-jackpot att 
sätta tänderna i när 
Åby slår upp portarna. 
Mina rubriker är två 
spetsdrag och en skräll 
som suttit fast med 
sparat de två senaste.

V75-1
Siktar på ny final
6 Bottnas Idol gjorde bort sig med 
galopp innan bilen släppte fältet och 
fick aldrig chansen att mäta sina kraf-
ter mot High On Pepper i lördagens 
bronsfinal på Solvalla. Vilket också 
innebär att han står kvar i klassen och 
har siktet inställt på nästa final, som 
avgörs under elitloppshelgen.
8 Ture L.A. kom tillbaka starkt efter 
galoppen i V75 på Halmstad och är 
uppåt med loppet i kroppen.
2 King Of Greenwood växlar upp 
i balans och har två formhöjande 
insatser innanför västen.

V75-2
Prisvärt skrällbud 
Stayerlopp för lägsta klassen.
1 Nyras Lars R. har inlett året bra 
med två raka segrar. Senast pressade 
han sig till ledningen 1500 kvar i en 
1.10-öppning när han vann på fina 
1.13,3/2140a. Är dock inte så explosiv 
den första biten när bilen släpper.
Kapabla 2 Rapid Pal har gjort bort 
sig med galopp i årets två starter och 
återgår nu till nygammal utrustning.
4 Walk Of Life har suttit fast med 
sparade krafter de två senaste och är 
prisvärd som skrällbud.

V75-3
Sprängde ljudvall  
Trots att vi vänder blad till april i 
almanackan är det bara åtta ekipage 
till start i högsta klassen – svagt!
6 Dear Friend sprängde nästan 
ljudvallen vid spurtsegern i Stoeliten i 
lördags! Gör här en av sina sista starter 
innan hon enligt uppgift ska betäckas 
med spännande hingsten Hail Mary.
Träningsrapporterna går i dur från 

stallet inför 1 Night Broddes come-
back efter fyra månaders frånvaro.
5 Rackham har årsdebuten överstö-
kad och bjuder upp till kamp.
Även den norska gästen 7 Cicero T.G. 
är väl förberedd inför årsdebuten, 
utrustas med optimal balans direkt.

V75-4
En skräll på lut? 
Spelvänligt sprinterlopp med tolv ston 
bakom startbilens vingar.
1 Woodbury Wine har en spetsseger 
i bagaget och blir svår att lugga på 
ledningen från innersniffen.
5 Nino Ginto har tjänat dubbelt så 
mycket pengar och har bättre hårdhet, 
vilket kanske tar ut sin rätt till slut?
6 Green Mamba har hittat nya växlar 
på slutet och såg laddad ut senast, ett 
spännande skrällbud.

V75-5
Spel mot ett mål
1 Kentucky River tillhör kultoppen 
och gör en spännande årsdebut i näst 
högsta klassen. Lyckas han försvara 

innerpåret är det normalt spel 
mot ett mål. Loppet är öppet 
bakom favoriten, men nämner 
lägesgynnade skrällen 2 Arvid 
S.H., som växlar upp i balans.

V75-6
Svårbedömt
Omgångens mest svårbedömda 
avdelning med 15 ston på 
startlinjen. 4 Nunja har inlett 
året med tre raka segrar och blir 
allt bättre för varje start. Första 
Erik Adielsson i sulkyn. 
10 Beauty Smart Face och 11 
Kit Crown har formen intakt och vet 
också var målet är beläget.

V75-7
Ett spetsdrag!
Sprinterlopp för näst lägsta klassen.
6 Lozano Di Quattro tog ner Frankie 

Godiva utvändigt i årsdebuten och är 
fortsatt uppåt. Ett spetsdrag!
Lägesgynnade trion 2 El Vego Kha-
lifa, 3 Keystone Cash och 4 Friend 
Of Elves växlar upp i balans.
10 Leroy Boko går visserligen upp i 
klass, men det är en riktig skjutare!

Bästa Drag 1: 1 Kentucky River (V75-5)

Bästa Drag 2: 6 Lozano Di Quattro (V75-7)

prisvärD sKräll: 4 Walk Of Life (V75-2)

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


