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USA-import är det bästa draget
Spännande lördag 
med Jackpot och 
oljemiljoner som extra 
krydda när V75 avgörs 
på Momarken i Norge.  
Björn Goop har det 
väl förspänt och sitter 
upp bakom två av 
mina rubriker. Men 
det bästa draget är en 
finfin USA-import.    

V75-1
En tiger som drag 
1 Clemenza Am tog ner Master 
Crowe i en virvlande avslutning över 
upploppet senast. Hade inga problem 
att försvara sitt innerspår bakom bilen 
den här dagen i fjol, och taktiken 
är given. 8 Heartbreaker V.S. har 
årsdebuten överstökad, där han käm-
pade som en tiger utvändigt ledaren. 
4 Broadway Appolo trivs med 
tätkänning och laddas tufft. Skrällen 5 
Juvels Boy vann den här dagen 2016, 
har bra statistik i Norge. 

V75-2
Uppåt utan skor  
Ett stolopp. 5 Raise Broline höll far-
ten positivt i årsdebuten på Eskilstuna 
i lördags, och är normalt ännu bättre 
till denna start. 2 Zola Grand Cru 
var klart uppåt utan skor på hovarna 
senast. Elvaårige 10 Patricia Hast-
rup har formen intakt och flyger lågt 
över det 240 meter långa upploppet. 
Skrällen 8 Dizzy Broad är också vass 
på speed och kan duga med lite klaff. 
Grundkapable 1 Global Supremacy 
har tre lopp i kroppen i ny regi efter 
skadebekymmer. 

V75-3
Tillhör kulltoppen
7 Normandie Royal är ett mycket 
fint fyraårssto, som tillhör kulltoppen 
i Norge. Senast tog hon ner frontrun-
nern 4 Quite Cool Classic utvändigt 
och visade mycket bra moral. 6 Floris 
Baldwin tog även han sin senaste 
seger utvändigt utan rygg och jagar 
nu fjärde raka segern. Jag gillar 2 

Velasquez Gar, som har visat hög 
potential för klassen. 5 Manofthe-
match har formen på topp och blir 
spännande med Björn Goop bakom 
spakarna för första gången. 
 

V75-4
Missvisande rad    
Ett kallblodslopp där de tre svenskträ-
nade hästarna får svårt att sticka upp. 
2 B.B. Terje T. har två formhöjande 
lopp innanför västen och har visat 
mycket bra styrka. Startsnabba skräl-
len 5 Kolnes Kjell fick inte rätt fäste i 
banan senast och har en missvisande 
resultatrad. På dubbla tillägg startar 
15 Myr Faksen, som har fyra segrar 
i rad på isbana med långa hakar i 
skorna. Andra förutsättningar nu. 
 

V75-5
De får snabba sig
Spännande lopp för lägsta klassen 
som håller mycket bra kvalitet! Sverige 
mönstrar en mycket formstark trio 
i 4 Farouk B.R., 5 Gute Band och 

11 Extra Fudge, där den först 
nämnde kanske är hetast? Men 
de får snabba sig på om de 
ska hålla undan för sexårige 
USA-importen 12 Code Bon, 
som har imponerat stort i tre 
raka segrar på norsk mark efter 
skadeproblem. 
 

V75-6
Tuff fight  
Steinlagers Äreslöp ser ut att bli 
en tuff fight mellan frontrun-
nern 2 B.B.S. Sugarlight och 
10 Sir Ratzeputz, som är på 
väg in i eliten.  

V75-7
Skräll med lucka? 
Ett spännande stayerlopp avrundar 
jackpotomgången när miljonerna ska 
fördelas. Styrkefenomenet 10 Antonio 

Trot jagar femte raka segern och körs 
offensivt så fort fältet har formerat sig. 
4 Pastore Bob kommer från en snygg 
spetsseger i V75 i lördags och laddas 
mot täten igen. 6 Rushmore Face kan 
allt de dagar han visar sig från sin bästa 
sida. Skrällen 2 Wingait C.H. gillar 
smygläget och hoppas på en lucka.

Bästa Drag: 8 Heartbreaker V.S. (V75-1)

Bästa Drag: 12 Code Bon (V75-5)
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