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Kolgjini kommer med en armada
47 miljoners jackpot 
när Mantorp är värd 
för lördagens V75:a. 
Lutfi Kolgjini kom-
mer med armada av 
hästar, och jag blir 
inte förvånad om han 
vänder hem med fyra 
V75-segrar i bagaget.

V75-1
Spets och slut?  
Formtoppade 6 Sambuca Knight tog 
en överlägsen spetsseger i V75 näst 
senast. Var nära en dacapo i V75 på 
Bollnäs i lördags, men rullade över i 
galopp i första sväng på väg mot led-
ningen. Erik Adilesson är en mästare 
från springspår i voltstart, och det kan 
vara spets och slut-
Segerstaplaren 12 Caddie Icon vann 
åkandes senast och jagar nu femte 
raka segern med Thomas Uhrberg i 
vagnen för första gången. 
Skrällen 7 Charming Soldier är kvick 
i benen och söker rygg på ledaren. 

V75-2
En klassklättrare  
En Spårtrappa för lärlingar där vi får se 
fjolårets komet Kevin Oscarsson sitta 
upp bakom 12 Pointillist. Hästen 
svarade för ett heroiskt lopp vid sin 
V75-seger utvändigt ledaren näst 
senast, och blir tung att stå emot.
2 Ponce de Leon skrev in sig i histo-
rieböckerna när han fixade så Jörgen 
Westholm kunde ta sin tusende seger 
senast. Han är nedstruken till bricka  
ett och är kvick nog för att ta spets.
8 Rubacuori Alca imponerade vid sin 
V75-seger näst senast, men gick inte 
alls att känna igen senast och är därför 
mycket svårbedömd inför denna start. 
Jag gillar starke fyraråringen 3 
Umberto Axe, som inte räds ett tufft 
lopp och kan vara en klassklättrare i 
vardande. Loppets drag hur som helst.

V75-3
Tuff match väntar  
I Gulddivisionen får vi se elithästen 
5 El Mago Pellini göra sin andra 
start efter sju månaders frånvaro. Har 

säkert gått framåt en hel del till denna 
start och är klasser bättre  barfota. 
Han kommer dock att få gå en tuff 
match mot årsdebuterande 4 Sha-
dow Woodland, som högst ogärna 
släpper någon förbi sig i ledningen.
Tolvårige 10 Spring Erom ser fortsatt 
ut som en unghäst och kan komma in i 
matchen om det blir överpace i täten. 

V75-4
Vann spårlotten    
I ”Kjell P Dahlströms Minne”  får vi se 
fjolårets två Breeders’ Crown-vinnare 
3 Target Kronos och 7 In Toto Sund 
gå upp i ringen, där den förstnämnde 
vann spårlotten och är loppets drag.
Loppet kryddas med fjolårets 
Stochampionatsvinnare 5 Galactica, 
som gör årsdebut efter en träningsvin-
ter i Frankrike. 

V75-5
Finfin i provlopp
Klasshästen 5 Djali Boko har efter 
försäljning bytt regi och gör nu sin för-
sta start i Lutfi Kolgjinis regi. Hästen 
såg finfin ut när han vann ett provlopp 

på 1.12,3/1640a förra veckan!
6 Sugarmakesmecrazy 
provar både lång distans och får 
Johnny Takter i sulkyn för första 
gången, vilket blir spännande. 

V75-6
Mot stjärnorna  
Ett rivigt sprinterlopp där det 
blir full fart från start till mål. 
4 Dragster imponeade stort vid 
sin spetsseger i comebacken.
11 Barkevious Mingo är på 
väg mot stjärnorna, och kanske 
tar fjärde raka segern om det 
blir toktempo framme i täten.
6 Thaiger Exclusive hoppas få utdel-
ning i sin tredje start i den nya regin.

V75-7
Blivande stjärna  
10 Rushmore Face har stabiliserats 
och efter två överlägsna spetssegrar 

uppträder som en blivande stjärna 
Tävlar mest emot sig själv.
2 National Prince har övertygat och 
tagit två raka segrar i ny regi, kanske 
kan sätta käppar i hjulet?

Bästa Drag 1: 3 Umberto Axe (V75-2)

Bästa Drag 2: 3 Target Kronos (V75-4)

PrisvärD sKräll: 7 Charming Soldier (V75-1)

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




