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Spännande duell väntar i Guld
Färjestads travbana i 
Karlstad står som värd 
för lördagens V75-om-
gång. En spännande 
duell väntar mellan 
On Track Piraten och 
Anna Mix i Guld.

V75-1
Har siktat hit  
Treårige 7 Dajmen AM har släppt till 
och tagit två raka segrar trots knepiga 
utgångslägen, och verkar bli allt 
bättre för varje start.
Kapabla draget 2 Azzaro La Marc 
har inte fått aktionen att stämma och 
gjort bort sig med galopp i två raka 
V75-starter. Står perfekt inne i klassen 
på pengarna och har siktat hit!
Skrällen 5 One Pemphis höll tappert 
utvändigt ledaren i ett stayerlopp 
senast och har styrkan som vapen. 

V75-2
Vinst fem senaste  
Ett kallblodslopp som kräver en djup-

dykning i det norska lopparkivet.
1 Mjölner Spik känner vi till sedan 
tidigare. Han är kvick ur volten och 
ska ha en god chans att försvara sitt 
innerspår och leda loppet i det längsta 
– kanske hela vägen?
5 Remkvikk har vunnit sina fem 
senaste starter på svensk mark och är 
obesegrad med Björn Goop efter ett 
framträdande, vilket inger respekt.
Skrällen 6 Ulsrud Troll är mycket 
kvick ur volten och kan vara först ner 
till sargen och få ett perfekt lopp. 

V75-3
Spännande match   
Ett stayerlopp för den högsta klassen 
där vi ser fram emot en spännande 
match mellan Dalarnas stolthet 4 
On Track Piraten och den franska 
järnladyn 8 Anna Mix, som segrade 
i det första B-loppet på Vincennes 
och har en garanterad plats i Prix 
d’Amérique sista söndagen i januari. 
Hon har styrkan som vapen och räds 
inte ett offensivt upplägg.
USA-importen 3 Royal Ice var tidi-

gare i träning i Norge, men har efter 
försäljning tagit en komfortabel spets-
seger i Robert Berghs regi, och bjuder 
favoritduon på en tuff match. 

V75-4
Fick till det   
E3-Revanschen för de treåriga häs-
tarna har samlat ett jämnt fält.
9 Stepping Spaceboy visade finfin 
form vid en enkel spetsseger i V75 
på Jägersro senast och får många 
anhängare. Täta starter?
Högstammade 5 Algot Zonett har 
bra styrka och fick äntligen till det och 
visade lite av sitt kunnande senast.
10 Ragazzo Da Sopra har hög kapa-
citet och flyger lågt över upploppet.

V75-5
Prisvärt spetsdrag
10 Västerbo Hard Cash spurtade bra 
som tvåa i V75 på Gävle senast och 
står fortsatt kvar i klassen.
1 Alleyeson har två formhöjande 
lopp i kroppen och är ett prisvärt 
spetsdrag i min bok.
9 Darius Boko kommer till start 

med tre raka segrar, men raden 
är smickrande och han får 
bekänna färg i högre klass nu. 

V75-6
Hästen att slå 
2 Bryssel fick ett formhöjande 
lopp i kroppen, som tvåa efter 
Uncle Lasse senast. Troligen 
hästen att slå i loppet.
8 Aron Palema övertygar allt 
mer och är en tuff utmananare, 
men han har ett lurigt läge och 
blir väl mycket streckad.
5 Da Vinci Boko har bra 
statistik över lång distans och 
kommer från ett riktigt formstall! 

V75-7
Sparade krafter 
Tuff spetsstrid att vänta mellan 1 
Next To None Sib och 3 Top Of The 
World, vilket kan ge trötta ben till slut.

11 Fossens Bonus spurtade ettrigt 
över upploppet senast och utmanar 
med lite klaff under slutrundan.
Skrällen 4 Beppe Am har formen på 
topp och galopperade under anfall 
med sparade krafter senast.

Bästa Drag 1: 2 Azzaro La Marc (V75-1)

Bästa Drag 2: 1 Alleyeson (V75-5)

PrisvärD sKräll: 4 Beppe Am (V75-7)
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