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Donna har siktat hit 
En gång om året! 
Elitloppshelg & Harper 
Hanovers lopp. Donna 
di Quattro har siktat hit 
och är ett svårfångat 
spetsdrag. 

V75-1
Svårfångat drag   
Stoeliten inleder elitloppshel-
gen. 3 Moving On är en tuff 
märr som skördat stora fram-
gångar på fransk mark sedan 
hon lämnade svensk regi för 
2,5 år sedan. Nu går hon ner 
i klass och får sin delägare 
och tidigare tränare i sulkyn. 9 
Windy Ways fick inte aktionen 
att stämma på Örebro och 
kan mycket bättre. Utmanar 
med klaff. Draget 5 Donna 
di Quattro fick inte chansen 
på Lunden och har siktat hit. 
Svårfångad i spets!  

V75-2
Ej underskattas
Spelvänligt lopp för näst lägsta 
klassen, där spetsstriden kan 
bli avgörande. 3 Target Kronos 
tog en knapp spetsseger i V75 
näst senast och körs offensivt. 
2 Talassio tog sig samman 
efter en tveksam värmning vid 
sin V75-seger senast. Gynnas 
av hemmaplan. Formstarka 
duon från bakspår 10 Say 
That Again och 9 Frankie 
Brodde utmanar med lite 
klaff under vägen. Skrällen 1 
Gucci Degato har ett intres-
sant utgångsläge och ska ej 
underskattas.

V75-3 
Kontio i sulkyn
Spännande final för näst hög-
sta klassen. Favoritduon 5 Next 

To None Sib och 6 Takethem 
är helt på topp och vill båda 
ta hand om taktpinnen. 4 Sir 
Ratzeputz tog en övertygande 
V75-seger med sparade krafter 
senast och sätter käppar i 
hjulet. 1 Alkalizer Am hade 
en dålig dag senast och kan 
mycket bättre. 10 Al’s Winner-
mede gjorde ett mycket starkt 
lopp i spåren sista varvet i V75 
senast och får Kontio i sulkyn. 
Skräller? 

V75-4
Undantagshästar
Undantagshästar gör upp i 
lägsta klassen. 11 Le Miracle 
tog en överlägsen seger med 
full fart över mål på Åby och 
är hästen att slå trots läget! 2 
Eldrick Boko har vunnit 6 av 
6 i spets och bjuder upp till 
dans. 4 Copimade krossade allt 
motstånd i V75 senast och har 
visat oanad kapacitet på slutet. 
12 Donato E. får ”Kung Åke” i 
sulkyn för första gången, och 
har visat bra inställning till sitt 
jobb. Kan slå till! 

V75-5
Kan överraska    
Diamantstoet Final. 6 Basic 
är en pampig typ som hittat 
nya växlar i Björn Goops regi. 
Tuffingen 7 Angel Rain galop-
perade in på upploppet i Drott-
ningens Pokal och är ett tidigt 
bud. 13 Alvena Take It tog en 
imponerande vinst utvändigt 
ledaren senast. Spurtstarka 

skrällen 2 Magnesia löste 
årsdebuten på bästa vis och 
kan överraska.

V75-6
Med lite klaff
Rivig bronsfinal med flera 
om budet. 1 Global Republic 
avgjorde i en mycket vass av-
slutning på Åby och har läget. 
Utmanas främst av 5 King Sir 
Kir, 6 Heartbreaker V.S. och 
spurtstarke 7 Whitehouse 
Express. Draget 9 Bartender In 
går med racerbalans och kan 
duga med lite klaff på bitarna.

V75-7
Franska tanksen 
Harper Hanovers lopp över tre 
varv. Den franska tanksen 14 
Bird Parker rundade ett stort 
fält i dryga spår i Norman-
die, blir tung att stå emot. 11 
Sauveur får tapperhetsmedalj 
för sina andraplatser på slutet. 
Står på tur för en viktoria! 
Skrällen 9 Opitergium satt fast  
med krafter i Köpenhamn sist.

Bästa Drag: 5 Donna di Quattro (V75-1)

PrisvärD sKräll: 1 Gucci Degato (V75-2)

PrisvärD sKräll: 2 Magnesia (V75-5)

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


