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”Bosse” avslutar året på bästa sätt
Så var det då dags för 
den omtalade multi 
jackpoten och tillika 
årets allra sista V75-
omgång. Naturligtvis 
vill man sätta punkt 
på bästa sätt och det 
gäller även för draget 
Bo C., som rundar allt 
i V75-4.

V75-1
Slingrar undan? 
9 Vikens Fingerprint har sett grym 
ut en tid och vägen mot Stoeliten 
tycks utstakad. Givetvis har hon topp-
chans att runda till vinst, men dubbla 
tillägg är ändå dubbla tillägg...  
7 Green Mamba startar 20 meter 
framför Vikens Fingerprint och det kan 
visa sig vara avgörande. Det kan inte 
vara enkelt att plocka in detta tillägg 
och Green Mamba känns som ett givet 
garderingsstreck.  
11 I´m Sailing är ju rejäl i grunden 
men då hon inte visat något alls på 

ett tag kan väl inte ens ”Kung Åke” få 
henne först över linjen?

V75-2
Enzo utmanar 
5 Hobby de l´Iton har verkligen 
funnit sig själv i nuvarande regi och 
det är klart att han har en vettig chans 
att vinna igen.   
1 Sandsjöns Enzo har dock fått ett 
smarrigt läge och var riktigt fin efter 
en liten paus senast. Har han gått 
framåt ytterligare med det loppet i sig 
kan han bjuda hårt motstånd.

V75-3
Ett vettigt lås 
3 Alhambra Mail har gjort precis 
allt rätt sedan hon kom till Magnus 
Dahlén och trots att hon för varje vinst 
kommer lite närmare en förlust måste 
hon ses med goda möjligheter att 
fullborda ett staket.  
4 Be the One har tävlat lite ojämnt 
men var rejäl vid segern senast och 
kan nog ge Alhambra Mail en match 
om hon tävlar på topp. Med dessa 

två på lappen bör det vara klappat 
och klart. 

V75-4
Bra läge för Bo C. 
12 Bo C., eller ”Bosse” som han heter 
i folkmun, fortsätter att gäcka både 
spelare och tränare. Senast blev det 
tidig galopp, men det här knixiga 
läget behöver inte vara fel. Kim och 
”Bosse” kan lunka igång och sedan får 
de andra hålla i sig.   
5 Grainfield Aiden var toppfin vid 
V75-vinsten senast och kan nog streta 
emot länge om han är lika bra denna 
gång.

V75-5
Stallform avgör? 
8 The Gambler blir hårt betrodd och 
det kan nog vara så att det är fältets 
mest kapabla häst. Läge och osäkerhet 
gör dock att det är stor risk att han 
INTE vinner loppet.   
10 Knifetown Hall kommer från 
Nicklas Westerholms formstall och 
visade härlig inställning senast. Han 
måste tas på fullaste allvar. 

11 E.V.Mici var ensam på 
banan senast. Visserligen mötte 
han ”ingenting”, men sättet på 
vilket han vann var klassigt.

V75-6
Lee kan skrälla 
5 Högstenastalldräng får 
Jepson bakom sig och det är en 
kuskförstärkning med sisådär 
20 meter. Om han blir favorit är 
det fullt rimligt.  
10 Lee Sånna har sprattlat till 
på allvar och är en värdehö-
jande skräll att plocka med.

V75-7
Wine torskar inte 
2 Reverend Wine drar till front och 
stannar där in i mål. Naturligtvis bär 
det emot att spika en favorit i sista 
avdelningen, men Diederik Meilinks 

sexåring måste bli duktigt svårslagen.  
11 Linus Boy är väl den som möj-
ligen kan hota favoriten, då han har 
en riktigt tung avslutning att plocka 
fram. Då lär det nog ändå krävas att 
Reverend Wine blir utsatt för lite mas-
sage under vägen, annars blir det tufft 
att rå på denne.

Bästa Drag 1: 12 Bo C. (V75-4)

Bästa Drag 2: 10 Knifetown Hall (V75-5)

PrisvärD sKräll: 10 Lee Sånna (V75-6)

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


