
 KorsDragaren meD erlanD, 28 mar

V75-finaler med två spännande drag
V75-finaler på Solvalla 
sista helgen i mars är 
ett säkert vårtecken, 
trots avsaknaden av 
publik på E-läktaren. 
Unique Juni och Thril-
ler N.P. är två spän-
nande drag. 

V75-1
Spelarna får gissa  
Ett rivigt sprinterlopp för Stoeliten in-
leder, där vi får stifta bekantskap med 
USA-importen 1 Golden Tricks, som 
gör sin första start på svensk mark 
i Daniel Redéns regi. Det fyraåriga 
Trixton-stoet tränades tidigare av 
Åke Svanstedt och har 1.08,6/1609a i 
rekord (!), och jag gissar att hon är väl 
förberedd?
Formstarka duon 3 Hevin Boko och 
4 Ultra Bright öppnar snabbt mitt i 
banan, men det är svårbedömt om de 
tar en längd på Golden Tricks?
6 Unique Juni kommer med en 
mycket imponerade seger på Vincen-
nes i bagaget, och är loppets drag!

 V75-2
Blivande kulltopp? 
Välstammade 5 King Of Everything 
har imponerat stort i tre raka spets-
segrar och blir ett flitigt anlitat singel-
streck bland spelarna. Fyraåringen är 
helsyskon till sjufaldige miljonärskan 
Moving On och har förutsättningar att 
utmana kulltoppen vad det lider.
11 Maestro Crowe har tagit sju 
segrar på nio starter och är obesegrad 
felfri, är trots bakspår en tuff 
utmanare.
Det rensar bra i kuponghögen om 
favoritduon bränner och 6 G.R.J.’s 
Wolverine är prisvärd som skrällbud.

V75-3
Som en studsboll   
I guldfinalen, tillika första deltävling-
en till Paralympiatravet där segraren 
får en biljett till finalen på Åby 25 
april, hittar vi nästa storfavorit till rak-
ning. 5 Disco Volante har sett ut som 
en studsboll i två raka spetssegrar och 
blir svår att lugga på taktpinnen.
Formstarka 6 Gareth Boko får 

troligen  göra grovjobbet utvändigt, 
vilket reducerar vinstchansen.
Skrällduon 2 Reckless och 3 Baron 
Gift spurtade klart förbättrat senast.

V75-4
Spännande match  
I Diamantstoets final kan vi se fram 
emot en spännande match mellan 1 
Rexine och Campo Bahias helsyster 2 
American Hill, där den förstnämnde 
är spetsfavorit.
Peter Untersteiner selar ut en trio på 
tillägg, 8 Ofelia O.E., 11 Velegance 
och 12 Princess S.W., alla tre har 
kapacitet att bjuda upp till kamp.
Skrällen 6 Anthara Bi spurtade för-
bättrat med racerbalans på Färjestad, 
och kanske överraskar med lite klaff?

V75-5
Gillar tufft tempo  
5 Man At Work var mycket tapper vid 
sin seger utvändigt ledaren när han 
äntligen spräckte segernollan i V75 i 
Timo Nurmos regi senast, och det blir 
ett offensivt upplägg igen.

7 Martin de Bos laddas 
tufft den första biten. En som 
tackar för det är den finländske 
segermaskinen 9 Grainfield 
Aiden.

V75-6
Stinker klass
1 Betting Rebel kommer med 
en färsk spetssseger i bagaget, 
och mycket talar för att han 
leder loppet när man svänger in 
på upploppet.
Det stinker klass om fyraårige 3 
Strong Heartbeat, som inte 
räds ett tufft upplägg.
Frontrunnern 10 My Sweden har 
toppform, men hämmas av bakspår.

V75-7
Flera om budet    
5 Star Costashorta gjorde mig inte 

besviken vid sin spetsseger på Fä-
jestad och laddas för ledningen igen.
Kapabla duon 6 Burning Man och 
7 Thriller N.P. kivas om vem som är 
först framme utvändigt ledaren.
2 Adde S.H. var överraskande tapper 
vid sin seger utvändigt ledaren senast.

Bästa Drag 1: 6 Unique Juni (V75-1)

Bästa Drag 2: 7 Thriller N.P. (V75-7)

PrisvärD sKräll: 6 Anthara Bi (V75-4)

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


