
 KorsDragaren meD erlanD, 4 april

Två tjejer fövaltar mitt pund väl
Påskhelgens ”Spring 
Race” avslutas med 
en Multijackpot, när 
Romme slår upp por-
tarna på söndag. De 
två bästa dragen körs 
av två skickliga tjejer, 
som jag hoppas förval-
tar mitt pund väl.

V75-1
Kapabel fyraåring
Ett voltstartslopp för näst lägsta 
klassen inleder. 4 Marre’s Dreamboy 
är en kapabel fyraåring som gjorde ett 
rejält intryck vid sin seger i årsdebuten 
som jag tror han kommer ta för sig bra 
framöver.
6 Astronascente Zac var seg i benen 
i V75 på Mantorp efter ett kortare 
uppehåll. Han öppnar kvickt och jag 
räknar med en förbättrad insats idag.
10 Power Blaster är härdad i V75 
och ska nämnas med respekt trots att 
bakspår inte är optimalt.
2 Choco Garline körs offensivt och 
trivs extra bra med tätkänning.

V75-2
Ingen ringrost 
En Spårtrappa för lärlingar med 15 
ston bakom bilen. 13 Love No Pain 
har visat hög kapacitet i sina starter på 
slutet och med minsta klaff flyger hon 
lågt sista halvvarvet igen.
Det gör även 11 Beauty Wind, som 
är uppåt med lopp i kroppen.
8 Qeen Roc visade ingen ringrost vid 
sin seger i årsdebuten, och jag gillade 
vad jag såg!

V75-3
Flera om budet   
4 Global Attention har sett finfin ut i 
två raka segrar, och gör han om loppet 
från näst senast blir han en tuff nöt 
att knäcka.
10 Digital Eye var överraskande bra 
vid sin seger i årsdebuten och är knap-
past sämre till denna start.
6 Art Brown är en fin typ som vet var 
mållinjen är belägen.
3 Epimetheus spräckte segernollan 
i sin tionde start senast och är på väg 
att släppa till rejält.

V75-4
Värdig arvtagare 
DubbelCupens final för kallblod.
Fjolårets SM-vinnare 8 Månlykke 
A.M. var fin att skåda vid sin seger i 
årsdebuten efter ett halvårs frånvaro. 
Han är en värdig arvtagare till sin 
far Månprinsen, som under tragiska 
omständigheter gick bort i vintras.
9 Guli Rubin visade fin form som 
tvåa i samma lopp, och är prisvärd 
som skrällbud.
Två av de hårdaste motbuden 12 Roli 
Eld och 13 B.W.Rune är belastade 
med ytterligare ett tillägg, tufft.

V75-5
Viker inte ner sig  
Två av loppets bästa hästar 10 Cab 
Lane och 12 Digital Summit är 
båda uppåt med lopp i kroppen, men 
behöver klaff från bakspår.
Årsdebuterande 6 Vikens High Yield 
hade mer tur i spårlotten, och Robert 
Bergh har siktet inställt mot täten.
4 Final Dream öppnar kvickt, Linda 
Sedström brukar inte vika ner sig. 

V75-6
Finfin spänst!
Spelvänligt stayerlopp. 2 Plea-
sure For Cash vann åkandes 
från ledningen i comebacken, 
och vi får se om han kan hus-
hålla med krafterna igen?  
4 Rally Hans kliver nu ner i sin 
ordinarie klass igen efter sin 
fina tredjeplats i silverfinalen 
på Solvalla i lördags. 6 Dwayne 
Zet galopperade som väntat 
med voltstart senast, bättre 
förutsättningar nu.
5 Zizou hade finfin spänst i 
benen vid sin lätta spetsseger senast!

V75-7
En ögonöppnare   
Spännande stayerlopp för högsta 
klassen avrundar miljonjakten.
4 Vagabond Bi har fått en nyttig 

ögonöppnare efter sitt vinteruppehåll, 
och Ulf Ohlsson gör nog ett allvarligt 
försök att komma förbi 3 Elian Web 
när bilen släpper fältet. Den forne der-
byvinnaren 9 Who’s Who rapporteras 
vara väl förberedd i banjobb.
7 Selmer I.H. har hög kapacitet och 
blir spännande med Mika Forss.

Bästa Drag 1: 4 Final Dream (V75-5)

Bästa Drag 2: 5 Zizou (V75-6)

prisvärD sKräll: 9 Guli Rubin (V75-4)

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


