
 KorsDragaren meD erlanD, 1 oKt

Dragen kommer från stall i form
Man har knappt hunnit 
hämta sig efter lörda-
gens besök på Solvalla 
innan vi har en ny V75-
omgång på Skellefteå 
att sätta tänderna i. 
Mina två drag kommer 
från riktiga formstall!

V75-1
Är släkten värst?
Ett voltstartslopp för näst lägsta 
klassen inleder.
9 Laredo Boko var riktigt bra vid sin 
andraplats i Walter Lundbergs Memo-
rial i lördags, där han utmande High 
on Pepper ända in på mållinjen efter 
mycket raska 1.10 sista varvet över 
den dryga distansen! Täta starter? 
Stall Nicklas Westerholm kanske visar 
att släkten är värst bakom 10 I Can 
Steel, som har kapacitet som duger.
4 Maybach W.F. får godkänt som fyra 
i sin derbyuttagning senast.
Hur fort öppnar den finska gästen 1 
Cheap Thrills från ett smaskigt läge?

V75-2
Lyfter på blicken 
Svårbedömt sprinterlopp för lägsta 
klassen. Startsnabba 5 Timo Jutila 
har perfekta förutsättningar, men är 
svårbedömd efter två sämre insatser.
Fyraåriga 11 De Facto har inlett kar-
riären lovande med fyra segrar på åtta 
starter, och när Solvallas champion-
tränare Timo Nurmos styr kosan mot 
Norrland med en häst i släpet lyfter 
man på blicken.
Lägesgynnade skrällen 1 Indy 
Journey kan bättre än senast.

V75-3
Spännande match 
Vi kan se fram emot en spännande 
match mellan 1 Stjärnblomster 
och 7 Grisle Odin G.L. i ”Steggbest 
Minne” för kallblod. Stjärnblomster 
kommer med en överlägsen spets-
seger i Sto-SM i bagaget och det är 
ledningen som gäller igen.
Grisle Odin G.L. har också en överläg-
sen seger i ryggen efter sin snöpliga 
startgalopp i V75 näst senast.  

V75-4
Blir svårfångad? 
Som vanligt fullsatt med 15 ekipage 
i Diamantstoet, där det är flera om 
budet. Jörgen Westholms formstall 
selar ut 1 Samedi, som jag tror blir 
svårfångad från ledningen.
5 Olly Håleryd har inlett lovande 
med tre segrar och två andraplatser på 
fem starter. Hur klarar hon spår fem?
6 Make It A Star laddas för att vara 
först ner till sargen från springspår.

V75-5
Sin normala klass
Ett rivigt sprinterlopp för näst högsta 
klassen. 
3 Readly Lavec gick upp mot San 
Moteur & Co i Jubileumspokalen 
senast och blir normalt svår att brotta 
ner från ledningen när han är tillbaka i 
sin normala klass.
Utmanas av startsnabbe 5 Gazoline 
Mearas som laddas tufft och utmanar 
om taktipinnen.
6 President Lindy orkande inte stå 
emot Selmer I.H. från spets senast.

V75-6
Styrkeprov
”Stig Lindmarks Styrkeprov” 
över dryga tre varv.
Det blir täta starter för stall 
Robert Berghs duo 7 Albert Zo-
nett och 10 L.L.Royal, där den 
senare flög lågt i 1.10-tempo 
sista varvet i lördags som trea 
efter Santos de Castella.
1 Kinky Boots har visat mycket 
bra styrka i två raka segrar, 
men är svårbedömt startsnabb 
med voltstart vilket kan strula 
till det?

V75-7
Jag gillar skrällen
Bronsdivisionen avrundar, där 3 Fa-
bulous Pellini med tre segrar de fyra 
senaste får många anhängare. Senaste 
segern togs med knapp marginal från 

andra utvändigt och det är tuffare när 
hon går upp mot hingstarna.
Jag gillar skrällen 6 Ellis Pride, som 
har ett formhöjande lopp i kroppen 
och har siktats hit. 
Det blir första Magnus A Djuse bakom 
spakarna på 7 Beat Generation, som 
kan bättre än i derbyuttagningen.

Bästa Drag 1: 11 De Facto (V75-2)

Bästa Drag 2: 1 Samedi (V75-4)

PrisvärD sKräll: 6 Ellis Pride (V75-7)

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


