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Doctorn är rätta medicinen i V75-7
Världsstjärnan Pro-
pulsion gör entré på 
Rommes travoval och 
det är förstås lönlöst 
att försöka fälla ho-
nom. Draget för dagen 
är Doctor Doxey Zenz i 
den sista avdelningen.

V75-1
Divine kan spurta 
7 Electrical Storm fick äntligen till 
det ordentligt senast, och att Mattias 
Djuse har en stallform som närmar 
sig zenit har knappast undgått någon 
i branschen. Distansen är den rätta 
och det ska vara bra chans igen - 
dock finns en viss vingelrisk från 
sjundespåret.  
9 Divine ska inte underskattas. Den 
här damen kan lägga iväg rejält till 
slut och sitter hon bara skapligt till 
kan hon fälla hela gänget - speciellt 
om tempot varit högt.  
10 Cesar F.C. är ytterligare en spelbar 
outsider. Han trivs på lång distans och 
har visat klart konkurrensduglig form 

på sistone.

V75-2
Jackpot idag? 
6 Enriko Ha har en flådig rad och 
är också en kapabel herre. Han lär 
bli klar favorit när krutröken lagt sig, 
men med startsnabba konkurrenter 
invändigt kan det bli krångligt.  
9 Jackpot Band är klart spelvärd. 
Han har fått ett lopp i kroppen efter 
ett halvårs frånvaro och bör vara klart 
förbättrad. Pass upp!

V75-3
Stjärnan vinner 
6 Propulsion förärar Dalarna med ett 
besök och då är förstås spiken given. 
Även om han bara går på halvfart ska 
han vara överlägsen detta motstånd 
och den stora frågan är snarast vem 
som blir tvåa.  
4 West Wing spurtade riktigt positivt 
senast och han har lika god chans 
som någon att hala in andrapriset. 
4-6 på tvillingen bör kunna ge en bra 
återbäring.  

10 Zenit Brick visar inte rätta formen 
och får vara glad för en plats.

V75-4
Mino kan skrälla 
3 Guli Rubin är en ganska logisk 
favorit i detta ihåliga kallblodslopp - 
inte minst då Örjan kör. Guli Rubin har 
dock inte vunnit så ofta på slutet och 
ska garderas.  
11 Mino är en spännande rysare. 
Elvaåringen höll starkt i dödens senast 
och motståndet är inte värre denna 
gång - kanske till och med tvärtom. 
Mino rensar skönt vid vinst.

V75-5
Karissa spelvärd 
6 El Gumpert är nog bästa hästen, 
men han kan absolut hamna på vingel 
härifrån och när formen dessutom 
känns lite tveksam är han en favorit 
i fara.  
7 Karissa Bo är klart roligare till en 
bra mycket lägre spelprocent. Hon var 
kanonbra vid dödensvinsten senast 
och förstärks denna gång med Örjan 

i vagnen. 
9 Miss Silver blir allt bättre 
och då detta ju är en riktigt 
kapabel dam i grunden ska hon 
tas med i beräkningarna.

V75-6
Sideslip luring 
11 Cactus är mest spelad av 
den betrodda trojkan på tillägg, 
och hon ska streckas tidigt men 
också garderas. 
6 Sideslip är skrällduglig, 
då hon har klart bra form och 
måste få vinna snart. Skulle hon 
hitta till spets kan hon bli svår att nå.

V75-7
Ketchupeffekt? 
6 Doctor Doxey Zenz fick äntligen 
vinna senast, och gjorde det genom 
att fullständigt pulvrisera motstån-

det. Så bra som han har varit hela 
året är det ingen överraskning om 
islossningen kommit infunnit sig. Han 
måste ha toppchans nu också.  
9 Pascha Tilly har kommit längre i 
segerstaplandet och blir favorit. Han 
kan vinna, men bakspår på tillägg är 
alltid bekymmersamt.

Bästa Drag 1: 6 Doctor Doxey Zenz (V75-7)

Bästa Drag 2: 7 Karissa Bo (V75-5)

PrisvärD sKräll: 11 Mino (V75-4)

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


