
 KorsDragaren meD erlanD, 1 april

On Track Piraten vs Nuncio i ringen
Fem av mina sex se-
naste drag har segrat 
här på KorsDragaren, 
där Pandora Face 
(7,25) och Umberto 
Axe (9,90) sticker ut. 
På lördag är det V75-
finaler på Solvalla, de 
två segerstaplarna On 
Track Piraten vs Nun-
cio är dragplåstret.

V75-1
En flygmaskin  
Den dubbla världsrekordhållarinnan  
8 Delicious U.S. göra årets andra 
start. Årsdebuten vanns på spänstiga 
ben, och nu håller vi tummarna att 
hon får vara skadefri och kan matchas 
mot Elitloppet sista söndagen i maj.
Stallkamraten 4 Windy Ways har två 
formhöjande lopp i kroppen och gör 
debut med Johnny Takter i sulkyn. 
1 Pasithea Face har formen i 
stigande, men blir över t och får svårt 
att hinna med över sprinterdistans. 

V75-2
Som en studsboll  
Startsnabba 7 Mitica tog en komfor-
tabel spetsseger i sin nya regi senast 
och körs offensivt mot täten igen.
Jag gillar 2 Uppohoppa, som även 
han är kvick bakom vingen.
10 Rigel Face har övertygat stort vid 
sina segrar på slutet och gynnas av det 
troliga tuffa tempot i täten.
Draget 11 Trot Kronos rör sig som en 
studsboll och hans vassa spurt bakom 
Ferrari B.R. på Momarken lovade mer! 
 

V75-3
Tungviktsmöte  
Äntligen får vi se de två segerstap-
larna och världsartiserna 3 On Track 
Piraten vs 5 Nuncio äntra ringen 
och göra upp i första uttagningen till 
Olympiatravet. Piraten jagar sin tionde 
raka V75-seger! Nuncio jagar sin 16:e 
raka viktoria! Helt sanslöst med tanke 
på att de flesta är grupp-I löpningar. 
Hur slutar matchen då? Jag tror att 
Nuncio vinner ganska bekvämt trots 

att han får göra jobbet utvändigt.
Skrällen 1 El Mago Pellini höll farten 
starkt i lördags och Lutfi Kolgjini är 
nog riktigt sugen på att lura de två 
kombattanterna på konfekten. 

V75-4
Blir svårfångad?    
Diamantstoets final ser jämn och spel-
vänlig ut. 4 Tour Knight är obesegrad 
efter tre starter i Untersteiners regi 
och verkar bli allt bättre. Spår fyra i 
volten kan dock ställ till det.
Loppets drag 1 Pearl Face flög lågt 
över upploppet som tvåa i samma 
lopp senast, blir svårfångad?
5 Global Tendency har fyra segrar på 
de fem senaste starterna, men raden 
är lite väl smickrande i min bok.
15 Ninepoints Gaagaa står på tur, 
men hämmas av läget.

V75-5
Visslande spurt
3 Digital Archive fick spilla en del 
krut för att ta hand om ledningen 
senast, och såg slagen ut mitt på 
upploppet av vasst spurtande 6 Cash 

A Checque Em innan han 
kontrade till en knapp seger.
9 Frankie Brodde kommer 
med två imponerande V75-
segrar i bagaet och räknas igen.
Skrällen 11 Emir La Brousse 
blir det mycket surr om efter 
hans visslande spurt efter 
galopp på Momarken. 

V75-6
Bättre klaff nu  
6 Man At Work galopperade 
i ledningen efter 350 körda 
senast, där 2 Linus Boy seder-
mera segrade. Revansch nu?
12 The Swede har gått i mål med 
sparade krafter på slutet och duger 
med lite bättre klaff på bitarna.
1 Duke Of Mearas har vinstläget.

V75-7
Många strängar  
9 Alvena Take It är en stentuff märr 
med många strängar på lyran.
Frontrunnern 5 Re Doc leder troligen 
loppet i det längsta – hela vägen?
10 Emmett Brown galopperade med 
segergrepp senast och duger med klaff.

Bästa Drag 1: 11 Trot Kronos (V75-2)

Bästa Drag 2: 1 Pearl Face (V75-4)

prisvärD sKräll: 11 Emir La Brousse (V75-5)

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


