
 V86-KorsDragaren meD Zebastian, 20 jan

Mattias Djuse är lugnet i stormen!
Solvalla och Åby 
bjuder på en aningen 
brokig omgång. Det är 
få deltagare i flera av 
loppen och dessutom 
stora streckfavoriter.
Det finns dock risk att 
ett par av dem sviker 
men Electrical Storm 
och Mattias Djuse är 
ekipaget jag hänger 
upp mitt system på. 

V86-1 
Fördel favoriten 
10 Demon Ima gör allting rätt för da-
gen. Johan Untersteiners travare har 
nu tre raka efter längre tävlingsup-
pehåll och ger mersmakande intryck 
varje gång. Fick verkligen bekänna 
färg senast och ser ut att duga ett par 
snäpp uppåt i klasserna. Toppchans 
trots bakspår! Robert Berghs duo  
6 Baron Frontline och 5 Gelatiamo 
måste ses de värsta konkurrenterna 
tillsammans med 7 Mystic Mom.

V86-2
Två räcker - eller? 
Fyraåriga ston över kort distans, och 
bara sju deltagare där 6 Blaze Kro-
nos är hästen att slå. Kommer med tre 
lätta spetsviktorior men kan stöta på 
patrull nu från bricka sex. 2 Destiny 
Laughed har ett bättre spår och 
utmanar om ledningen. Örjan Kihl-
ström och första bike (?) är intressanta 
plusfaktorer. 3 Finland blixtrar till 
emellanåt. Utmanar om ovanstående 
två skulle ta ut varandra.

V86-3
Bo bakom draget 
Återigen ston ute på 1640 meter och 
litet fält. Förstahäst är 5 Appaloosa 
som vann via en vass slutfinish senast 
och det hade hon förtjänat. Får fint 
lopp och kan växla de mer betrodda.
4 Danielle D.D. vann med halva 
upploppet senast och har övertygat. 
Favorit till segern, men detta är en tuff 
uppgift och skor är ett frågetecken.
2 Beluga West har inte startat på ett 
tag men gör sällan ett dåligt lopp. 

V86-4
Har svårt att tro
2 B.G.Pastor Jonte kommer locka till 
sig många streck i detta sprinterlopp 
men jag är inte redo för frälsning den 
här gången helller. Vann senast men 
det krävdes att Bergh bände sig ut i 
sista sväng. Ändå klart bra insats då, 
och har klockrent spår nu men det 
finns ett par roliga motbud.
5 Armstrong Louis kommer mer och 
mer och är inte borta från spets.
3 Ten Times kan vara en stjärnsmäll 
och 6 Mister Donald åker med på 
nåder för Goop är alltid Goop.

V86-5
Bergh att slå
7 Ivory Di Quattro är bästa hästen i 
fältet och sprang in drygt 700 000 kr i 
fjol. Sexåringen har inte startat sedan 
i augusti och både diffus form och 
skor talar lite emot. Men motståndet 
avskräcker inte och hingsten blir svår-
slagen. För vem ska vinna annars?  
Ja - kanske leder 1 Millmighty runt 
om. Både formstark och lägesgynnad.

V86-6
Stormvarning!
Långlopp med voltstart och jag ger 
9 Electrical Storm fullt förtroende. 
Gick bra i snabb avslutning senast och 
kunde inte ta så mycket. Visar gång 
på gång rappa slutrökare när han får 
lopp i draget och här kan det lösa sig 
perfekt för Mattias Djuse. Spikförslag!
Både 8 Global Undecided och 6 
Armagnac kommer med lurig dags-
status. Värsta motbuden på förhand.

V86-7
Öppet - måla på 
Svårt lopp över medeldistans och här 
krävs en hel del streck. 9 Flirting 
Diamond är en vass avslutare med fin 
form. Slutar alltid långt framme. 
5 Cosmic Photo kör gärna i spets 
och har läget för att komma dit. Dock 
ojämn och inte helt säker på benen.

6 Edler och 10 Nelle Atticus Lane är 
givna på en välgarderad kupong.  
8 Akela Play har jag haft under lupp 
ett tag. Maxflyt krävs men kan skrälla.

V86-8
Örjans frekvens? 
Stefan Melander har fyra hästar i detta 
stolopp och det är 11 Iceland Radio 
som känns hetast med tanke på vad 
hon visat på sistone. Tål att göra det 
själv och går hela vägen. Stallkamra-
ten 3 Digital Pro är inte heller ofarlig. 
9 Matilda Cash slog ett par tuffa 
grabbar senast. Möter bara ston nu 
och bra chans utan strul från bakspår.
6 Briljant Sensation har radat upp 
toppinsatser. Lika stark som snabb.
4 Gloria Sisu är en fräck fidus.

bästa Drag 1: 9 Electrical Storm (V86-6)

bästa Drag 2: 5 Appaloosa (V86-3)

PrisVärD sKräll: 3 Ten Times (V86-4)

Zebastian Hagberg har jobbat med travtips i tiotalet år. Han älskar att gå emot favoriterna!


