KorsDragaren med Erland, 9 feb

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

2018 års V75 Champions ska koras
”Hylla den som hyllas
bör” är vad som gäller
när V75 Champions
ska koras på Solvalla.
2018 års mest framgångsrika proffskuskar och lärlingar i V75
drabbar samman i ett
spännande upplägg.
Klassen på loppen
är lägre, vilket ökar
svårighetsgraden betydligt!

V75-1
Reijo har förspänt

Ett svåranalyserat voltstartslopp
inleder. 15 Hierro Boko flög lågt när
tussarna drogs vid spurtsegern på Solvalla senast, och han blir inte sämre
med Örjan Kihlström i sulkyn.
5 Livi Majesty har ett formhöjande
lopp i kroppen i Reijo Liljendahls regi.
Även stallkamraten 10 Lightningsky
är uppåt med lopp i kroppen, och båda
kan räcka till seger med lite klaff.

V75-2
I brist på annat?

Ett stolopp där 3 Queen Of Sand
kommer bli ett flitigt anlitat singelstreck av många tipsters, kanske i brist
på annat i en svårlöst omgång?
1 El Fitzerald har gjort två lopp i
Timo Nurmos regi och är kvick ut.
Det kan bädda för spurtstarke 8
Chapter N.Deo, som får ett perfekt
smyglopp fram till upploppet.
9 Unrestricted och 10 Hevin Boko
är två tuffingar på tillägg, som har
tjänat lika mycket som övriga fältet
har gjort tillsammans.

V75-3
LärlingsChampion
En Spårtrappa över stayerdistans med
15 lärlingar bakom startbilen, gör att
vi behöver gnugga geniknölarna lite
extra. 1 Eclair Du mont får många
anhängare trots sin orutin och ingen
dokumenterad dagsform.
12 Åsens Aragon har visat prov på
bra styrka vid två raka segrar och räds
inte ett offensivt upplägg.

Skrällen 15 Marys Overandout har
bra spring i benen, och trots sämsta
läget kan hans vassa spurt bli tung att
stå emot över upploppet.

3 Lyckans Cash, 4 Lutecia, 5
Wind Of Victory och 6 Bella
M.J. har alla formen på topp många om budet.

V75-4
Kallblodskungen

V75-6
Ett styrkeprov

Kallblodskungen Jan-Olov Persson
selar ut hela fyra hästar i loppet!
9 Bellfaks har hittat stilen i sin nya
regi och blir en av omgångens mest
streckade favoriter. Senast satte han
klorna i ledande 5 Björs Viking mitt
på upploppet och vi kan se fram emot
en tuff match igen. De övriga, 8 Wilda
Fille, 10 Järvsöodin och 13 Guli Tor
ska alla tre räknas tidigt.

V75-5
Flera om budet

Ett stolopp med 15 hästar. 1 Anna
S.H. har inlett sin karriär lovande och
tagit tre segrar på fem starter.
14 Fast Moving Cash är vass på
speed och trots att hon hämmas av ett
bakspår på tillägg flyger hon lågt till
slut med lite klaff under vägen.

Ett stayerlopp över dryga tre
varv. 3 Manofthematch tog
en snygg spurtseger i V75 på
Bollnäs, trots ett helt års frånvaro! 5 Je t’Aime Explosiv har
fyra segrar på de fem senaste
och får Björn Goop i vagnen.
11 Global Unlimited är uppåt
med lopp i kroppen. 12 Niky Flax står
perfekt inne och är vass på speed.

V75-7
Trampar han rätt?
2 Perfect Dynamite galopperade
troligen bort segern i V75 på Bergs-

åker 5/1 och blir spännande med Peter
Ingves bakom spakarna.
1 Survival Kit har formen på topp
och har lottats till bästa läget.
4 Adiago Trot blir inte lätt att stå
emot om han trampar rätt i volten.
6 Havbergs Knight är den troliga
ledaren. Flera med chans!

Bästa Drag 1: 5 Björs Viking (V75-4)
Bästa Drag 2: 11 Global Unlimited (V75-6)
Prisvärd Skräll: 15 Marys Overandout (V75-3)

