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Real Scotch starkaste jackpotdraget
En jackpot på 54 mil-
lar kryddar Kalmars 
söndagsomgång, där 
det hetaste draget är 
Real Scotch i V75-2.

V75-1
Svart inledning 
4 Black Fire har form och läge på sin 
sida, och han kan även komma iväg 
skapligt från början. Skulle taktpinnen 
fångas kan han bli tuff att nå, men 
fyraåringen är okomplicerad och blir 
giftig från alla positioner.  
12 Darlington har ett minst sagt 
ofördelaktigt startspår, men räcker 
långt i det här sammanhanget och 
Björn lär ge honom chansen fullt ut. 
2 Oskar Run har ingen imponerande 
segerprocent, men har haft massor av 
stolpe ut och det kan vara hans tur nu.

V75-2
Spelvärd Scotch 
5 Palmyra ser smällfin ut för tillfället 
och kan absolut dubbla årets hittills 
enda seger. Bra chans, men i ett 

sprinterlopp för näst lägsta klassen 
krävs inte mycket för att det ska bli 
pannkaka.  
9 Real Scotch får troligen en resa i 
draget och med minsta flyt tas sjunde 
segern i åttonde loppet. En riktig 
vinnartyp som kan ha inställningen 
som sitt vinnande vapen här.

V75-3
Läget försvårar 
1 Iceland Falls har tuffat till sig och 
kan med formens och hårdhetens 
hjälp visa sig vara bäst i en ojämn sto-
elit. Men läget kan ställa till problem, 
då hon knappast håller ledningen.  
9 Digital Class vinner inte ihjäl sig, 
men har sin bästa uppgift på länge. 
Hon kan flytta på sig till slut och är ett 
måste på alla seriösa kuponger. 
7 Audrey Effe imponerade inte som 
trea i Åmål senast, men har fått ett 
välbehövligt lopp innanför västen.

V75-4
Rick får tipset
9 Anastasia Tav vann på en hög 

elvatid över full distans senast, och 
det är papper som räcker och blir över 
i ett diamantstoförsök. Bra chans, 
men fjärdespåret är inte optimalt och 
mycket kan hända i det här loppet.  
12 Queen Ligus har skaffat sig hård-
het efter idogt V75-tävlande och kan 
vara en riktig smäll här. Den senaste 
segern tog hemma i Kalmar.

V75-5
Fel läge, Laradja 
10 Laradja Vrijthout är förmodligen 
bästa hästen, men han har visat klart 
mest när han har varit med i den 
främre träffen. Det kan bli så att Lu-
gauer kuppar sig mot ledningen efter 
en bit, och i så fall är det toppchans - 
annars är sjuåringen klart sårbar.  
5 Adde S.H. står inte långt efter vad 
gäller kunnandet, och från ett riktigt 
bra utgångsläge är han ett givet bud. 
6 All Star är loppets roliga drag. 
Han har inte vunnit i år, men visar 
smygform och har en riktigt skrällkusk 
i Peter Ingves. Skulle maximal resa 
bjudas, är duon inte borta.

V75-6
Formen avgör? 
12 Holy Water står förvisso illa 
till, men flera av de hårt betrod-
da i loppet visar knackig form 
och skulle Uhrberg hitta de 
rätta ryggarna kan det smälla 
till över upploppet. Holy Water 
är ett bra och spelvärt drag.  
4 Racing Mange kan nog bli 
favorit, men har lite att bevisa 
vad gäller dagsform. Visst kan 
han vinna detta på grundklass, 
men det troliga är att han blir 
överspelad.

V75-7
Given spik i sista 
11 Charliebrown Effe åker ut med 
tvåsiffrigt på vojlocken, men det finns 
ändå inte på kartan att han torskar 
detta halvbilliga bronslopp. Det lär bli 

en offensiv styrning och sedan är han 
bara bäst. Trist att spika en favorit i 
sista avdelningen, men ibland får man 
bara kapitulera.  
2 Hat Trick har överlag lyft sig - både 
i monté och för vagn. Om man ändå 
vill gardera loppet kan han vara en 
rolig rysare.

Bästa Drag 1: 9 Real Scotch (V75-2)

Bästa Drag 2: 9 Digital Class (V75-3)

PrisvärD sKräll: 6 All Star (V75-5)
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