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Fjärde raka segern för Propulsion
Det är midnattstrav 
och klockan står på 
22:46 när Propulsion 
jagar sin fjärde raka 
inteckning i Norrbot-
tens Stora Pris på 
Boden på lördag.Guli 
Storm skräller i kall-
blodsloppet?   

V75-1
Bergh i huvudroll 
1 Quito Lane tog en komfortabel 
spetsseger i V75 på Boden 31/3, i sin 
första start i Robert Berghs regi. Även 
den gången satt Ove Ander Lindqvist 
i sulkyn. Hästens senaste tio starter är 
dock gjorda med bilstart, och det är 
lite svårbedömt hur snabbt Quito Lane 
öppnar från sitt innerspår i voltstart? 
Robert Bergh själv sitter upp bakom 
nyförvärvet 4 Macelleria, som har 
visat bra spring i benen i tidigare regi.
Hemmahoppet 6 Canwin B.F. står 
perfekt inne i klassen på pengarna och 
kommer till start med tre raka segrar. 

V75-2
Mycket vunnet 
Spelvänligt stolopp med 15 hästar 
utspridda över tre volter.
Loppets två mest meriterade hästar, 
14 Millie Millionaire och 15 Hope 
And Dreams, hittar vi på dubbla 
tillägg och det blir ofta trafikstockning 
i tredjespår när attacken sätts in.
3 Glace Au Four kommer från en 
enkel spetsseger och lyckas offensive 
Claes Sjöström sno åt sig taktpinnen är 
mycket vunnet.

V75-3
Svårfångat drag 
Ett stayerlopp över tre varv som håller 
bra kvalitet. 7 Mellby Club visade 
finfin styrka vid sin V75-seger på Åby 
näst senast och gillar dryg distans.
2 Coogan fick inte aktionen att 
stämma till fullo i V75 på Gävle senast, 
blir normalt svårfångad härifrån.
10 Whipped Eggs har visat upp en 
enorm styrka i sina senaste starter och 
räds inte ett offensivt upplägg.
8 Zorro Swing fast med sparat sist.

V75-4
Avgörs i starten?  
Kallblodsloppet ser öppet ut och här 
kan en skräll ligga på lut. Favoriten 5 
Guli Rubin kommer till start med tre 
raka spetssegrar och vi behöver inte 
fundera på vilket taktik Jörgen har.
4 Joker C.K. med Örjan Kihlström har 
dock spåret invändigt i volten, och 
mycket kan avgöras i starten.
Skrällen 11 Guli Storm spurtade 
rappt som trea i V75 på Östersund i 
lördags och får åter Erik i vagnen.

V75-5
Går ner i klass nu
9 Shocking Superman spände 
musklerna mot högsta eliten i Jämt-
lands Stora Pris i lördags, det ändade i 
startgalopp. Han går ner i klass nu.
10 Bucks To Burn avslutade rykande 
vid sin spurtseger i bronsfinalen på 
Solvalla! Tuffare placerad denna gång.
Vi vet vad 6 Hawk Cliff och 7 Nobel 
Amok kan uträtta när de håller sig till 
rätt gångart.
12 Mr Golden Quick flyger lågt.

V75-6
Revanschsugen 
Daniel Redéns USA-import 12 
Fleet Admiral har övertygat i 
tre raka segrar. Får bära favorit-
kepsen trots sämsta läget.
Den norsktränade segerstapla-
ren 8 LittleRedCorvette med 
fem raka segrar utmanar.
5 Qiao Q.L. såg ut att sitta fast 
med vinstkrafter i lördags och 
är kvick bakom bilen. Revansch?
4 Wrongdoer blev för lätt utan 
skor på alla fyra hovarna senast.

V75-7
Jagar fjärde raka!  
Världsartisten 4 Propulsion gick 
tyvärr inte att känna igen i Elitloppet 
på grund av diverse orsaker. Nu jagar 
han sin fjärde raka titel (!) i Norrbot-
tens Stora Pris, med hela en miljon 

kronor i segerpremie. Normalt vinner 
han från alla positioner. Men som 5 
Makethemark såg ut som fastlåst 
med sparade krafter i Elitloppet är det 
nog fler än tränare Petri Salmela som 
vill lätta på börsen och säga syn. 

Bästa Drag 1: 2 Coogan (V75-3)

Bästa Drag 2: 5 Qiao Q.L. (V75-6)

PrisvärD sKräll: 11 Guli Storm (V75-4)

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


