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Augustus F en tuff frontrunner
Jägersro i Malmö står 
som värd för V75 på 
lördag, där klassiska 
C.L. Müllers avrundar 
omgången. Augustus 
F. är det bästa draget.

V75-1
Giftig utmanare  
4 Globalsatisfaction är härdad 
i tuffa gäng och höll starkt bakom 
snackhästen Uncle Lasse senast. Ner i 
klass nu och får bära favoritkepsen.
8 Aron Palema svarade för en ruggig 
insats när han krossade allt motstånd 
den tunga vägen senast, segern skrevs 
till överlägsen. Johnny Takter upp i 
sulkyn för första gången gör ekipaget 
till ett giftigt drag.
2 Shelby Glide är under utveckling 
och spurtade mycket raskt efter sen 
lucka senast, körs på chans igen.

V75-2
Laddas mot täten  
Ett stolopp med lärlingar och med 15 
hästar bakom bilen gör att det ligger 

en skräll på lut både här och där.
5 Diva Deo har sett uppåt ut i två 
raka segrar efter ett halvårs frånvaro 
och laddas mot täten. 
7 Donatella Center ser fin ut för 
dagen och får formtoppade Kevin 
Oscarsson i sulkyn.
11 Rainbow of Nando har hittat nya 
växlar i ny regi och har imponerat så 
smått i två raka segrar. 
13 Baker Ransom har även hon tänt 
till i ny regi och visade bra styrka vid 
sin senaste seger.

V75-3
Blir svårfångad?   
Ett stayerlopp över tre varv. 1 
Favoriten Boko trivs med tätkänning 
och Björn Goop i vagnen - kan bli 
svårfångad från ledningen.
6 Dens Bea radar upp bra presta-
tioner och var mycket tapper vid 
sin andraplats från ledningen i V75 
senast.
Favoriten 12 Slide So Easy är under 
kraftig utveckling hos Flemming, trots 
att hästen är sju år. Ekipaget flyger 

lågt och utmanar om segern igen. 
Stallkamraten 14 Rapide du Pom-
meau är ingen bluff och älskar lång 
distans. 
15 Bullyoung tog en säker seger 
utvändigt ledaren i V75 senast och har 
styrkan som sitt bästa vapen. 
 

V75-4
Körs offensivt   
2 Rawindski är en tuff treåring under 
utveckling, får klart godkänt för sin 
andraplats i V75 senast. 
4 Max the Flax har visat prov på bra 
kvaliteter och tog sin senaste seger 
med sparade krafter. 
5 Jula Extreme gav sig motvilligt i 
spets senast och laddas mot täten. 
Kapable 10 To Be Or Not To Be har 
styrkan och körs offensivt så fort fältet 
formerat sig. 

V75-5
Näbbar och klor 
Frontrunnern 1 Augustus F. vann 
spårlotten och försvarar sitt innerspår 
med näbbar och klor, är mitt drag. 

3 Sylvester America var 
med i samma lopp senast och 
spurtade ettrigt sista biten. 
Både 5 Next To None Sib och 
6 Pepe Di Jesolo har formen  
på topp och duger med lite 
klaff. 

V75-6
Fjärde raka? 
5 Thaiger Exclusive har tre 
raka segrar i ny regi och ett 
formhöjande lopp innanför 
västen. 
Både 4 Ymer Brick och 6 El-
drick Boko är kvick ut groparna 
och laddas tufft. 
10 Jairo är uppåt med lopp i kroppen 
och gillar det tuffa tempot i täten

V75-7
Ute efter revansch 
4 Alfas Da Vinci fick hjulet demolerat 

senast, och är ute efter revansch över 
passande förutsättningar. 
10 On Track Piraten är tillbaka efter 
sitt VM-äventyr och utmanar. 
7 Glen Ord Superb ser formstark ut.

Bästa Drag 1: 8 Aron Palema (V75-1)

Bästa Drag 2: 1 Augustus F. (V75-5)

PrisvärD sKräll: 1 Favorite Boko (V75-3)

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


