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Garderar en av megafavoriterna
Färjestad travbana i 
Karlstad är värd för 
V75. Där försöker jag 
fälla en av omgång-
ens två megafavoriter. 
Titan Brodde är bästa 
draget trots bakspår. 
Global Signature 
skräller?

V75-1
Fick inte chansen  
8 Pharaon Face tog en komfortabel 
spetsseger i V75 på Mantorp och jagar 
nu femte raka segern. Det är dock 
stor vingelrisk från spår längst ut på 
vingen.
Frontrunnern 2 Önas Igor har formen 
helt på topp och står perfekt inne i 
klassen. Blir svårfångad i täten, om nu 
inte spetsjakten blir för tuff?
5 Forecast är härdad i V75 och satt 
fast med vinnarkrafter näst senast. 
Står verkligen på tur för en seger.
6 Global Signature fick inte chansen 
i Klass-II finalen senast och är intres-
sant som skrällbud.

V75-2
Duger med klaff  
Ett voltstartslopp. 8 Bowling Triple 
X. tog en enkel spetsseger i V75 
senast och är under utveckling. Har 
dock styrkan som bästa vapen och är 
missgynnad av stängt startspår och 
ett halvarv kortare distans nu.
Startsnabba 3 Qamaro C.D. fick inte 
aktionen att stämma till fullo senast 
och kan bättre än så.
9 Yoghurt Composite är vass på 
speed och får Björn Goop i sulkyn.
11 Titan Brodde reparerade en 
startgalopp på bra sätt senast och 
duger med lite klaff på bitarna. 

V75-3
Spel mot ett mål   
Världens bästa Dalahäst 2 On Track 
Piraten har inte så många starttillfäl-
len i  Frankrike och får därför gå ut och 
hämta 150 000 kr varannan vecka i 
högsta klassen på hemmaplan under 
vintern i stället. Motståndet är som 
vanligt ljummet den här årstiden och 
det är givetvis spel mot ett mål. 

V75-4
Tung att stå emot    
Ett kallblodslopp med 14 hästar där 
1 Hallsta Vinnex har fått ett perfekt 
läge på startvolten. Senast visade han 
bra styrka då han segrade trots ett 
lopp utvändigt ledaren på isbanan.
5 Gärdsjö Aragon är under utveck-
ling och har visat både bra styrka och 
spring i benen på slutet.
Bästa hästen 14 Bellfaks hämmas av 
ett stängt spår på tilläggsvolten, men 
körs offensivt så fort tillfälle ges och 
blir tung att stå emot över upploppet.

V75-5
In i matchen
3 Fossens Bonus är i sitt livs form 
och tog en enkel spetsseger med 
sparade krafter i Silver-finalen senast. 
Han står fortfarande kvar i klassen och 
är hästen att slå, trots att den långa 
distansen knappast är något plus.
5 Petter Rags tog en snygg 
spurtseger senast och flyger lågt över 
upploppet igen.
Skrällen 12 Bartender In är Johan 

Untersteiners val i loppet. 
Hästen har visat bra styrka och 
kommer in i matchen om det 
blir lite fart på tillställningen. 

V75-6
Får revansch? 
Ett streckkrävande lopp. 12 
Västerbo Hard Cash tog en 
kämpaseger i finalen senast, 
men har fått sämsta läget nu.
3 Lincoln Lawyer trivs med 
tätkänning och har toppform.
6 Barkevious Mingo gav sig 
motvilligt senast och är ute efter 
revansch. 

V75-7
Körs offensivt 
Ett öppet stolopp  med 15 hästar av-
rundar. Den norska gästen 10 Merles 
Simone gjorde bort sig i V75 näst 
senast, men har formen helt på topp.

11 Lonely Star är uppåt med två 
lopp i kroppen och är vass på speed.
Rikshästen 1 Tiller har ett formhö-
jande lopp i kroppen i ny regi och körs 
offensivt från sitt innerspår i volten.

Bästa Drag: 11 Titan Brodde (V75-2)

PrisvärD sKräll 1: 6 Global Signature (V75-1)

PrisvärD sKräll 2: 12 Bartender In (V75-5)
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