
 KorsDragaren meD erlanD, 3 Dec

Peter Untersteiner sitter på leken
Jägersro är värd för 
V75 på lördag, när 
tvååringarnas största 
lopp ”Svensk Upp-
födningslöpning” 
ska avgöras. Peter 
Untersteiner sitter på 
leken bakom de bästa 
dragen.

V75-1
Flegmatisk skräll  
3 To Be Or Not To Be svarade för 
en stark insats, som tvåa, i Klass-II 
finalen på Valla i lördags. Han är kvick 
ur volten och är hästen att slå om han 
når ledningen. Täta starter?
8 New Moon Pellini var med i 
samma lopp och reparerade en galopp 
600 kvar på bästa vis. Upp i klass nu.
4 Mellby Drake visade också bra 
form i lördags. Han står kvar i klassen 
och möter lite lättare motstånd nu.
1 Face Ribb uppträder lite flegma-
tiskt i loppen, men har bra styrka och 
fart när han tar tag i grejorna och är 
prisvärd som skrällbud.

9 Staro Ivy League har formen i 
zenit och segerstrider med lite klaff.

V75-2
Tillbaka på banan  
Ett spelvänligt lopp för lägsta klassen 
där det är flera om budet. Kapable 3 
Bullseye Pellini har fått ett form-
höjande lopp i kroppen efter hela två 
års frånvaro från tävlingsovalen och är 
mitt drag i loppet.
Treårige 2 Rekord Rune har tagit två 
raka spetssegrar och körs offensivt.
6 Caddie Jo har hittat stilen och lagt 
galoppskorna på hyllan. Jagar nu 
femte raka segern. 

V75-3
Biter ifrån sig bra   
Johan Jacobssons Minne där fyraår-
ingarna står med 20 meters tillägg. 
Kungapokalsvinnaren 8 Poet Broline 
har en tilltalande uppgift på papperet, 
men har efter sin senaste spetsseger 
varit struken till en tilltänkt V75-start 
på Bjerke 19/11 och går med skor nu. 
Både 4 Stepping Spaceboy och 5 

Destiny Am har formen på topp och 
har en låg sluttid i kroppen.
1 Pacific W.F. har bara tagit en seger i 
karriären, men han biter ifrån sig bra i 
ledningen och är ett skrällbud. 

V75-4
Utöver det vanliga   
Helläckre 2 Coin Perdu är obesegrad 
efter fyra starter och är helt klart 
något utöver det vanliga. Det saknas 
dock inte motstånd och han måste 
prestera på topp för att ta femte raka.
3 Vanquish Kronos är en långkli-
vande märr som gjort ett bra intryck.
Skrällen 6 Executive Caviar avsluta-
de vasst vid sin spurtseger näst senast 
och kan överraska med lite klaff.

V75-5
Varma servetter
5 Tjacko Zaz tog senast en över-
lägsen spetsseger på en för årstiden 
låg segertid och är under fortsatt 
utveckling.
Formtoppade 2 Hank Von Håleryd 
har spår invändigt och försöker ta 
emot favoriten med varma servetter.

9 Snabba Cash har bra spring 
i benen för klassen och gynnas 
av det troliga tuffa tempot i 
täten. 

V75-6
Tuff fyraåring 
2 Isor Håleryd är en stentuff 
fyråring som får överbetyg 
för sin andraplats utvändigt 
ledaren i Breeders’ Crown-
finalen senast.
6 Tripolini V.P. tog en över-
tygande spetsseger i V75 på 
Bjerke senast och körs offensivt.
3 Bartender In har hittat en 
riktig formtopp och bjuder upp till 
strid.

V75-7
Ute efter revansch 
Spelvänligt lopp för högsta klassen 
avrundar omgången, där elvaårige 

7 Nahar, som aldrig slutar att över-
raska, nu får bära favoritkepsen. Det är 
vingelrisk från spår långt ut på vingen.
10 Fire To The Rain såg ut att gå mot 
segern innan han rullade över i galopp 
på Bjerke senast, och är ute efter 
revansch. Omgångens ”surrhäst”.

Bästa Drag 1: 3 Bullseye Pellini (V75-2)

Bästa Drag 2: 2 Isor Håleryd (V75-6)

PrisvärD sKräll: 8 New Moon Pellini (V75-1)

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


