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Green Mamba - årets första drag
Bollnäs agerar start-
skott för ett förhopp-
ningsvis framgångs-
rikt V75-år. 2022 års 
första drag är Green 
Mamba i det tunna 
diamantstoförsöket. 

V75-1
Vad kan finnen? 
6 Astrum har aldrig visat upp sig i 
Sverige förut och nog är han svår att 
räkna på mot svenskt V75-motstånd. 
Det tycks i alla fall vara en pålle med 
helt rätt inställning, och det är klart 
att han är ett tidigt streck på lapparna.  
4 Ozzy´s Melody vann med hela 
upploppet senast, efter att osäkre 
storisen Vice Versa Diamant slagit på 
en brasa. Erik A upp nu, men spåret 
skrämmer en del.  
11 Secondary Stall har alltid sett ut 
som en riktig häst, och kanske är han 
på väg att bevisa det på allvar. Blir 
det lite sprutt på tillställningen kan 
han susa förbi det här gänget över det 
rejält tilltagna upploppet. 

V75-2
Grisle given spik 
5 Grisle Odin G.L. har en nästan 
oförskämt enkel uppgift framför sig, 
och den här lampan slocknar inte. 
Bara att spika och gå vidare.  
9 Björs Frej har sett taggad ut på 
sistone. Han slår knappast favoriten, 
men 5-9 på tvillingen kan vara värd 
ett spel med skaplig insats.

V75-3
Per trots läget 
12 Make Him Young är väl på 
förhand slängd åt råttorna, men det 
finns några förmildrande faktorer. Dels 
tål Per Lennartssons adept att göra 
en del på egen hand, dels spelar läget 
något mindre roll över lång distans 
och dessutom är upploppet ganska 
långt. Men någon klaring är han 
förstås inte.  
2 Global Classified har en flott rad 
och blir nog favorit, men orutinen 
kan lysa igenom och dessutom har 
han aldrig prövat att tävla över lång 
distans.  

6 Kosgi är rolig, då han har stått för 
ett helt gäng starka insatser på slutet 
utan att få vinna. Visst, V75-motstånd 
nu, men som rensare är han spelvärd.

V75-4
Guli gillar Jorma 
12 Guli Vitus och Jorma Kontio har 
uppenbarligen funnit varandra, då 
det nästan alltid slutar väl när de 
kamperar ihop.   
13 Buska Blyg blir nog dock för svår 
om denne sköter sig hela vägen - 
något som inte alls är säkert. 

V75-5
Roadster har form 
10 Dark Roadster är i toppslag och 
då några av de vassaste deltagarna 
startar från bakspår kan han säkert 
hitta en vettig rygg. I så fall kan det 
vissla till rejält sista biten.   
3 Hector Boko ska behandlas med 
respekt om han hittar till front, men 
det kan samtidigt kosta att nå dit. 
5 Betting Rebel ser ut att vara på 
gång igen, och när han är i form duger 

han bra även på V75. 

V75-6
Mamba blir 
giftig 
14 Green Mamba är en klassig 
kicka som har börjat hitta 
formen, och då ska hon inte ha 
några problem att runda det 
här ihåliga gänget. Toppchans.   
4 Dandruff var ett stort 
utropstecken senast och är 
given på kupongen om man 
garderar loppet. 

V75-7
Från formstall 
9 Axl Brown kommer från Stefan 
Arvidssons stall, som ju visat storform 
en tid. Här kan det bli en behaglig resa 
i draget och sedan kliver han in och 
lägger i högsta växeln till slut.  

1 Jacoby Keeper kan nog gå rätt 
långt, om han får vara hel och frisk. 
Frågan är bara hur formen är efter 
lång frånvaro? 
12 Dollar Doc står förstås risigt 
placerad, men det ser ut att kunna 
bli skapligt tempo och då är inte 
Breeders´Crown-trean borta.

Bästa Drag 1: 14 Green Mamba (V75-6)

Bästa Drag 2: 10 Dark Roadster (V75-5)

PrisvärD sKräll: 6 Kosgi (V75-3)

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


