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Pokemon Ås står på tur för seger
Axevalla på Skaraslät-
ten står som värd för 
lördagens V75. Där är 
långt det till mål när 
man svänger in på 
landets längsta upp-
lopp. Pokemon Ås är 
bästa draget – Diggers 
Elias skräller.

V75-1
Två lopp i kroppen  
2 Calypso Am har formen på topp 
och har visat bra styrka i två raka 
segrar. Är gynnad av lång distans.
4 Top Yllit tog en komfortabel 
spurtseger i ett överpacat lopp från 
fjärde utvändigt senast, och har även 
han två raka segrar i bagaget. Är dock 
trevande ut.
Draget 5 Picasso Tilly har två 
formhöjande lopp i kroppen och får nu 
Örjan Kihlström i sulkyn. Pass upp!
Formtoppade stall Claes Sjöström 
jagar tredje raka segern med starke 
11 Reggae Hall, som hoppas på hårt 
tempo i täten.

V75-2
Örjan i sulkyn  
Ett stayerlopp för ston där en skräll 
ligger på lut. 15 Makera tog en 
kämpaseger utvändigt ledaren i V75 
senast och har formen i stigande, men 
hämmas av ett stängt spår på tillägg.
4 Pearl Face var med i samma lopp 
och reparerade en galopp 1400 kvar 
på ett bra vis fram till en tredjeplats. 
Har kapacitet som duger i felfritt lopp.
Innerspårets 1 Juliana har ännu inte 
spräckt segernollan, men har visat 
uppåtform i de senaste starterna och 
får nu Örjan i sulkyn för första gången.
9 Baharat är mycket vass på speed 
och jagar fjärde raka segern!

V75-3
Offensivare nu?   
Ett lärlingslopp med 15 hästar bakom 
bilen, där vi hittar omgångens drag!
15 Make It Quick gjorde ett mycket 
tappert lopp utvändigt ledaren senast 
och står på tur för en seger. Men kus-
ken vann bara ett lopp på 55 starter i 
fjol och är orutinerad.

Draget 10 Pokemon Ås kördes pas-
sivt senast och gick i mål med sparat.
Körs av fjolårets Komet och förhopp-
ningsvis lite offensivare upplägg nu. 

V75-4
Springer kringlor    
I fredags blev han framröstad som 
årets häst 2016 med 86 procent av 
rösterna, och idag gör han lite över-
raskande årsdebut redan i mitten av 
februari. 7 Nuncio har tränat hela 
vintern för en eventuell start i Prix 
d’Amerique, som tyvärr inte blev av, 
och han har givetvis inga problem att 
springa kringlor runt det här gänget.

V75-5
Trots tung resa?
1 Persimmon Face försvarade sitt 
innerspår bakom bilen näst senast, när 
han tog en komfortabel spetsseger. 
I V75 senast tog han också hand om 
ledningen, men blev entömd och 
galopperade efter ett halvvarv.
Kapable 8 Can Lane var med i samma 
lopp och gjorde även han bort sig med 
en startgalopp när bilen släppte. Har 

styrka att vinna trots tung resa. 

V75-6
Hästen att slå 
Spelvänligt ”Lördagslopp”.
7 Benjamin Evo tog en mycket 
enkel spetsseger i första starten 
för Veijo Heiskanen senast, och 
kanske är hästen att slå i loppet? 
Starke 8 Balfour har ett par 
formhöjande lopp i kroppen och 
körs troligen offensivt direkt.
9 Cash Converter reparerade 
en galopp 1200 kvar på bästa vis 
i V75 senast och kan duga.
Färske V75-vinnaren 15 Magic 
Happens hämmas av stängt startspår.

V75-7
Prisvärd skräll 
Ett sprinterlopp där 1 Globalsatisfac-
tion kan bli svårfångad om han lyckas 
försvara sitt innerspår, trots att han gör 

sin första start i Silverdivisionen.
9 Beppe Am galopperade in i första 
sväng senast, men han såg taggad ut!
Skrällen 6 Diggers Elias blev dragen 
sist i  en kall rygg i V75 senast, men 
spurtade vasst när han väl fick fritt och 
är prisvärd på strecken.

bästa Drag 1: 5 Picasso Tilly (V75-1)

bästa Drag 2: 10 Pokemon Ås (V75-3)

PrisvärD sKräll: 6 Diggers Elias (V75-7)

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


