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Champion koras i härlig omgång
Båda mina två drag 
segrade på Axevalla 
– vilket piggade upp! 
Idag ska V75 Cham-
pions koras. Tänk om 
omgångarna kunde se 
ut så här varje lördag. 
Kaj Widell och Jorma 
Kontio ramar in om-
gången med de bästa 
dragen.   

V75-1
Känns intressant 
V75 Champions inleds med ett sto-
lopp, som tyvärr inte blev fullt, vilket 
gör att fyra kuskar får stå vid sidan. 9 
Indoor Voices har visat toppform i 
flera V75-starter utan att få sätta dit 
nosen som etta, och hon står verkligen 
på tur. På tilläggsvolten hittar vi även 
kapable 11 Geisha Sund, som är 
tillbaka på svensk mark efter ett par 
starter på Vincennes utan framgång. 
6 Firewire var med i tuff körning 
på Axevalla, men blev diskad för 

trängning, som fyra i mål. Kaj Widell 
upp i vagnen nu gör ekipaget till ett 
intressant drag. 

V75-2
Svårfångad felfri?  
3 Invincible H.C. har bra fart för 
klassen. Senast tog han över täten i ett 
häftigt speedryck mitt i loppet, som 
gjorde att han fick mjölksyra och tap-
pade travet mitt på upploppet. Svår-
fångad om han sköter sig. 7 Ribaude 
har visat hög potential i flera starter. I 
V75 på Åby galopperade han i striden 
mitt på upploppet, och kommer nu 
tillbaka med nyladdade batterier. 
11 Rex Lane har ett formhöjande 
lopp i kroppen, och kanske är bäst av 
hästarna på tilläggsvolten. 

V75-3
Vann åkandes
Även här får två av kuskarna stå vid 
sidan. 1 Bryssel tog en komfortabel 
spetsseger i V75 på Bergsåker från ett 
identiskt läge. Kommer nu tillbaka 
efter några månaders frånvaro, men 

jag gissar att han är väl förberedd. 
2 Island Life blev hetsig utvändigt 
ledaren på Valla och är ursäktad för att 
han fick stumma ben över upploppet. 
12 West Wing blixtrade till och vann 
åkandes med luft under vingarna på 
finfina 1.11,1/1640a mitt i vintern. 

 V75-4
Lärlingschampion    
En Spårtrappa med 15 hästar bakom 
bilen där lärlingarnas champion ska 
koras. Både 5 Hobby De L’Iton och 
6 Velasquez gör ett klassigt intryck 
och körs av toppdrivers. Skrällen 
3 Farouk B.R. höll farten tappert 
utvändigt ledaren senast och är kvick 
bakom bilen.  
 

V75-5
Antonio starkast?
Ett stayerlopp över tre varv där starke 
6 Antonio Trot kommer till  start 
med tre raka segrar och får många 
anhängare. Visserligen ingen doku-
menterad dagsform – men han tränas 
av Timo Nurmos! 9 Tiger Williams 

visade bra styrka utvändigt 
ledaren senast och växer med 
uppgiften. 5 Ragazzo Da So-
pra flög lågt över open stretch 
senast och utmanar igen. 

V75-6
Takter upp nu  
Ett spännande kallblodslopp! 
Den norsktränade gästen 9 
Bråtnefaks visade mycket bra 
styrka och moral vid sin seger 
utvändigt ledaren senast och 
kan förlänga sitt ”staket”. 1 
Järvsöodin reparerade en stor 
markförlust efter galopp på 
Gävle och blir intressant med Johnny 
Takter vid spakarna.  

V75-7
Tapperhetsmedalj 
Ett öppet stolopp avrundar denna 
härliga omgång. 1 Danseuse d’Am 

vek ner sig från ledningen senast, men 
kan mycket bättre vid sunda vätskor. 
3 Lady Nadine får tapperhetsmedalj 
för sin andraplats utvändigt ledaren 
senast och är loppets drag. 9 Stoneisle 
Ocean och 11 Vichy Grif kommmer 
båda med två raka segrar i bagaget och 
har formen i zenit.

bästa Drag: 6 Firewire (V75-1)

bästa Drag: 3 Lady Nadine (V75-7)

PrisvärD sKräll: 3 Farouk B.R. (V75-4)

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


