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Tuffa drag i jakten på miljonerna
Norrbottens Stora Pris 
med en rund miljon i 
segerpremie avrundar 
jackpotomgången på 
Boden. Balsamine Font 
och Algot Zonett är två 
tuffa drag. Vilken sida 
har Milliondollarrhyme 
vaknat på när miljo-
nerna ska fördelas?

V75-1
Är hästen att slå
Voltstartslopp för näst lägsta klassen 
inleder jackpotomgången. Hem-
mahoppet 7 Leave Your Sox On har 
sett finfin ut i två raka segrar och har 
siktats mot dagens uppgift. Han öpp-
nar normalt stabilt från springspår och 
från ledningen är han hästen att slå.
De tuffaste motbuden har alla lottats 
till bakspår. Kapabla 10 Gogobet 
Sisu galopperade under anfall 300 
kvar i V75 senast och duger gott felfri.
11 Mister Donald var klart uppåt vid 
sin andraplats på Solvalla senast.

V75-2
Av kött och blod 
Ett öppet kallblodslopp där det är flera 
om budet. 3 G.G.Ojjdo var endast 
streckad på 0,02 procent, tillika den 
tredje minst streckade V75-vinnaren 
genom tiderna, vid sin skrällseger i 
lördags. Vilket också underströk att 
hästar är individer som är gjorda av 
kött och blod. Blir streckfavorit nu?
4 Norrlands Scott och 5 Kong 
Henry har formen på topp, utmanar.
10 Guli Storm står perfekt inne i lop-
pet och är bäst på tilläggsvolten.

V75-3
Oskars formstall   
Oskar Kylin Bloms formstall radar upp 
segrar i parti och minut för dagen.  
4 Nicois du Gull kommer till start 
med två raka spetssegrar och vi 
behöver inte fundera på taktiken.
7 Pewdiepie visade fin styrka vid sin 
spurtseger över dryga tre varv senast 
och räds inte ett lopp utvändigt.
8 Rocking Flax har haft bra spring i 
benen i två raka spetssegrar. 

V75-4
Omgångens drag!
Försök till Diamantstoet med 15 
ekipage utspridda på tre volter. 
Det är aviserat med första racerbalans 
på 1 Todays Estelle, som laddas för 
att leda hela vägen.
Det är nog dags för spelarna att ta 15 
Ava på allvar, har övertygat stort som 
tvåa och trea i två raka V75-starter i 
Diamantstoet på slutet.
10 Balsamine Font har nog bäst 
kapacitet av alla i fältet när hon sköter 
sig, ett av omgångens bästa drag!

V75-5
Tuff spetsstrid 
Trots en resa utvändigt ledaren i 
1.11-tempo hade 5 Swagger ett klart 
segergrepp mitt på upploppet innan 
han galopperde i V75 näst senast.
6 Astronascente Zac måste öppna 
mycket kvickt om han ska lyckas vara 
först ner till sargen.
2 Syoss har formen i zenit och släpper 
inte gärna någon över bron från 
ledningen.

V75-6
Algot är draget
3 Cab Lane fick sträcka vapen 
från ledningen mot utvändige 
Jaguar Dream i en mycket rivig 
silverfinal på Solvalla senast.
1 Balotelli Crown var tvåa 
i samma lopp och står på tur. 
Det är aviserat barfota runt 
om på 12 Algot Zonett, som 
vid segern näst senast. Gynnas 
även av dagens dryga distans.

V75-7
En rund miljon 
Norrbottens Stora Pris med en rund 
miljon i segerpremie avrundar 
denna spännande jackpotomgång. 
2 Very Kronos hamnade på vingel i 
tredjespår från spår åtta i sitt försök 
till Elitloppet senast, och är givetvis 
ursäktad. Bättre läge nu och vi får se 

om han lyckas svara ut 3 Wild Love, 
som öppnade överraskande kvickt från 
sitt innerspår på Östersund.
7 Vernissage Grif hette vinnaren i 
samma lopp, trots ett lopp utvändigt 
ledaren sista varvet. Är det dags för 9 
Milliondollarrhyme att överraska?

Bästa Drag 1: 10 Balsamine Font (V75-4)

Bästa Drag 2: 12 Algot Zonett (V75-6)

PrisvärD sKräll: 9 Milliondollarrhyme (V75-7)

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


