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Readly välkommet tillskott i Guld
När nu frågetecknen 
hopats kring Nuncio 
och Delicious U.S. 
lagt tävlingsskorna på 
hyllan, gör femårige 
Readly Express en yt-
terst välkommen entré 
i ”elitserien” denna 
StoChampionatslör-
dag. Han vinner!

V75-1
Jaques tuffast? 
Lång distans passar som hand i 
handsken för 9 Jaques Noir och att 
Axevalla har ett långt upplopp lär 
inte heller vara en negativ faktor. Fin 
chans, men skulle 2 Niky Flax komma 
iväg från andraspåret kan det bli 
långt fram till denne. Den enda gång 
Niky har testat spår två i volt blev det 
startgalopp, så det vill till att Johan 
håller tungan rätt i munnen i starten. 
Loppets outsider är 10 Vidivici C.C., 
som inte har fått till det på slutet, men 
som har en virvlande avslutning att ta 

till. Med rätt lopp, så...

V75-2
Bålsta hela vägen 
Spår åtta bakom bilen är som bekant 
ingen höjdare, men då 8 Bålsta 
Palema inte möter några invändiga 
startraketer kan det ändå bära av till 
front. I så fall får övriga svårt att nå 
hemmahästen. Blir det svar eller för 
högt tempo lurar ett gäng tuffa bak-
spårshästar, där 13 Te Quiero Grif är 
en spelvärd luring. Denne stod för en 
virvlande avslutning i Veijo-debuten 
senast och körs av samma kusk denna 
gång. 

V75-3
Vinst i gulddebut 
4 Readly Express tar i år steget in 
på den ”stora” arenan och möter inte 
längre enbart kullkamrater. Som 
han dundrat fram på banorna bör 
inte detta innebära några som helst 
problem för honom och i en medelbra 
gulddivision ska han kunna vinna 
direkt. Lång distans och långt upplopp 

är klara plusfaktorer. Att varken 5 
On Track Piraten eller 6 Anna Mix 
verkar ha den absoluta toppformen för 
dagen gör uppgiften än mer överkom-
lig för Timo Nurmos´ slagskepp. 

V75-4
J.H. - om felfri 
I V75-omgångens tredje stayerlopp 
ska Johan Untersteiner och hans 8 
J.H.Mannerheim ha en rimlig chans 
att runda till vinst. Fjärdespåret oroar 
dock, då han galopperat från snäva 
spår tidigare och någon spik är han 
inte. 2 Twinberry är lite svår att få 
grepp på. Senast comebackade han 
efter ett drygt års frånvaro och vann 
överlägset. Motståndet var dock ljum-
met och nu väntar första stayerloppet. 
och V75-motstånd. Svårbedömd, som 
sagt... 

V75-5
Gomez-revansch 
2 Gomez stod i 2,60 i sin V75-debut 
senast - trots spår tolv. Han kom ändå 
hyggligt till, men imponerade inte i 
avslutningen. Gomez har visat mest 

i spets och når han dit kan det 
bli andra bullar av. 6 Lukas Zaz 
såg klar ut i slutsvängen senast, 
men gav sig åter strax före mål. 
Nu blir det troligen ett lopp 
bakifrån och det kan vara rätt 
melodi i V75-sammanhang. 

V75-6
Tid för Rolex 
1 Rolex Bigi är ruskigt grund-
kapabel och har en fin uppgift 
framför sig. Oavsett om Stefan 
håller upp ledningen eller ej, 
blir det ett fint lopp och han ska 
normalt vara svårslagen. 9 Moni To 
Spare har ungefär samma segeraptit, 
men var lite blek om nosen senast. 11 
Nakoda Goj kan vara rolig om man 
tar ett par spadtag till. Avslutningen 
senast var smått magnifik.

V75-7
Exact på speed 
Veckans bronslopp ser ut att kräva 
en del extra tinningsmassage för att 
komma rätt på det. 9 Västerbo Exact 
känns intressant; han kan få loppet 
och spurtade starkt näst senast. 

Bästa Drag 1: 1 Rolex Bigi (V75-6)

Bästa Drag 2: 4 Readly Express (V75-3)

PrisvärD sKräll: 10 Vidivici C.C. (V75-1)
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