KorsDragaren med Erland, 23 jan

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

Gladiatorn blåser ner alla till slut
Vestpol Gladiator har
sprattlat till å det
grövsta sedan han
kom till Anders Wallin. Hans speed är ett
vapen som kan avväpna alla till slut.

av några lopp innanför västen. Detta
ser ut som en lämplig uppgift.
13 Highsurprise Laday är en spelvärd smällkaramell. Någon etta blev
det inte ifjol, men hon inledde 2021
med att vara moralisk vinnare som
tvåa. Vinner hon ”på riktigt” är det
garanterat många som spricker.

V75-1
Urgent ska passas

V75-3
Speedigast vinner

3 Donners Am är blank som en lax
för dagen och kan ta hem denna
ojämna silverdivision den tunga vägen
om så skulle behövas.
3 Mr Clayton J.F. ser ungefär lika
formstark ut och skulle han få sin
smygresa kan han vinna, vilket dock
inte sker i parti och minut precis.
2 Urgent Call är loppets roliga drag.
Han var oväntat vass i comebacken
och är säkert ännu bättre nu. Pass upp!

V75-2
Svenskt i topp

8 Love You Sweden har tuffat igång
riktigt bra och har säkert mått prima

4 Tekno Jerven har alla chanser att
gå upp i sverigetoppen, men då får
han jobba lite på mognaden. Han är
alltjämt en oslipad diamant och det
troliga är att han gör bort sig från
fjärdespåret.
11 Bokli Rapp N.O. har en snygg resultatrad och slutar säkert därframme
nu också. Det har dock blivit snabba
slantar för hans del och detta är ingen
enkel uppgift.
9 Vestpol Gladiator är omgångens
bästa drag. Det formligen gnistrar
om honom och att han inte förmådde
vinna från ledningen senast behöver
man inte ta så hårt på; han trivs inte i

den positionen, men med Örjans hjälp
får han säkert den smygare han vill
ha och då växlar han ner dessa den
sista biten.

V75-4
Sorbet utmanar

9 Certainly tycks ha fått en
rejäl islossning på slutet och
begåvas med Jorma i vagnen.
Bakspåret är inget plus, men
det kan gå ändå. 2 Kontur får
nästan garanterat en trivsam
resa och kan räcka långt.

2 Disco Volante blir säkerligen
storfavorit med tanke på den senaste
insatsen och på det fördelaktiga startspåret. Han kan absolut leda runt om,
men är inte helt jämn i prestationerna
och det väl tilltagna upploppet känns
inte optimalt för hans del.
7 Sorbet är en skön typ som aldrig
är lätt att slå. Det är överhuvudtaget
upplyftande att se Daniel Redéns
hästar i startlistorna igen.

V75-6
Vicar på styrka

V75-5
Hadrianos direkt?

V75-7
Oscars kan duga

5 Hadrianos är en ”riktig häst” som
återkommer efter ett litet break. Från
stallhåll ligger man klädsamt lågt,
men trots lite ringrost måste han
räknas på fullaste allvar - inte minst
om det skulle bära av mot ledningen.

12 Vicar har mycket att hämta
när han fått kontinuitet i tävlandet och detta sällskap kan
han lägga på rygg den tunga
vägen. 9 Eskimo Brother
var riktigt tapper senast och ska inte
underskattas, då det ju handlar om en
i grunden rätt kunnig krabat.

7 Västerbo Pokerface är förstås

svår att frångå i tipsen, men läget är
inte det bästa och skulle det bli alltför
många spår på vägen kan han tvingas
få sträcka vapen.
12 S.G.Charpentier är en tidigare
Nurmos-häst som ser strålande ut hos
Oscar Berglund. En luring med klaff.

Bästa Drag 1: 9 Vestpol Gladiator (V75-3)
Bästa Drag 2: 5 Hadrianos (V75-5)
Prisvärd Skräll: 2 Urgent Call (V75-1)

