
 KorsDragaren meD erlanD, 22 jan

Lucifer Lane är en på-
litlig kompis att hålla i 
handen, då han alltid 
gör sitt jobb så bra 
som möjligt. Senast 
var han nära att vinna, 
men han fixar det på 
lördag i stället. 

V75-1
Vinnarhålsvinner? 
1 Master Blaster kan ha mutat Fru 
Fortuna när spåren fördelades, för ett 
innerspår är perfekt för den kunnige 
åttaåringen. Kvick är han från början, 
men troligen inte tillräckligt för att 
hålla ledningen. Att få glida med i 
vinnarhålet är inte heller fy skam och 
det kan vara ett vinnarrecept.  
5 Pere Ubu brakar alltid till front från 
öppna spår och gör det nu också. Det 
kan finnas lite ringrost, så risken för 
gummiben till slut existerar. 
11 Anchor Man kluckar av förtjus-
ning om de tampas där framme. 
Varvar man på 1,11 lär Anchor Mans 
avslutning bita bra.

V75-2
Olga kan skrälla 
6 Queen Ratzeputz glänste i 
comebacken, men finns det något av 
”Nurmos hästar går bäst på Solvalla” 
kvar, så kan hon ändå falla här.  
2 Olga Tooma skulle välta även 
grannkiosken om hon vann, och 
någon omöjlighet är det inte. Senast 
såg hon smällfin ut som fastlåst, och 
med Erik i vagnen ...

V75-3
Nu är det dags 
2 Lucifer Lane var nog nästan på 
väg att gira ner direkt till vinnarcir-
keln senast, men fick på nöten sista 
biten. Rycker bara kusken tussarna 
lite senare den här gången så bör 
segerkransen vara ett faktum.  
1 Ble du Gers var en halvblek kopia 
av sig själv senast och kanske var det 
slutet av en lång formtopp? Härifrån 
blir han över, men klaffar det är han 
ändå värst emot Lucifer Lane. 
6 Disco Volante får säkert sina 
20 spelprocent, men här känns det 

småkallt. Formen är diffus och han lär 
fångas upp om han laddas. Nej, kom 
igen på parkettgolven i sommar.

V75-4
Örjan förstärker 
11 Lome Storm begåvas med Örjan 
i vagnen, och den hittills enda gång 
duon har kamperat ihop slutade i 
seger. Det gör det nog igen.  
8 Sundbo Nova har gjort det 
berömvärt i stoloppen och skulle hon 
ha mått bra av pausen kan hon bli en 
obehaglig överraskning för övriga.

V75-5
Bar går bra nu 
11 Digital Bar kommer närmast från 
start i ett P22-lopp, som han inte ens 
vann. Mika Forss körde dock enbart 
med sikte på den här starten och 
intrycket var fortsatt formstarkt. Med 
minsta klaff sitter han där.  
3 Equal to None ser ut som någon 
som bitarna har fallit på plats för. 
Återstår bara att se om Jepson får 
samma snurr på den lite segstarke 

herren som chefen själv. 
7 Abbe av Sveden småimpo-
nerade vid Winter Burst-vinsten 
senast och kan inte vara omöjlig om 
han hittar ner.

V75-6
Mer tur? 
4 Ture L.A. råkade ut för ett galet 
påhopp i täten senast och ingen 
skugga faller på honom för att det 
bara blev en sjundeplats. Han lär bli 
lite bortglömd nu, men det kan bli 
dyrt att stå över honom.  
12 Amalencius B.B. och Örjan kan 
stega in i handlingarna om de andra 
kör rommen av sig där framme. 

V75-7
Four svårslagen 
10 Four Guys Dream ser ut som 

en rund miljon för dagen och blåser 
troligen ner sällskapet på lördag.  
12 Maestro Crowe har två lopp i 
kroppen, med allt vad det kan 
tänkas innebära ... 
5 Baritone Artist har visat 
lejonklon och slutar säkert där 
framme.

Bästa Drag 1: 2 Lucifer Lane (V75-3)

Bästa Drag 2: 11 Lome Storm (V75-4)

PrisvärD sKräll: 2 Olga Tooma (V75-2)
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Lucifer Lane segrar nu i stället




