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Elvaårig unghäst skräll i Unionstrav
Det är dags för årets 
Unionstrav på Fär-
jestad. 19 ekipage 
gästar från vårt västra 
grannland, när V75-
potten kryddas med 
norska oljemiljoner. 
De två bästa dragen 
i omgången kommer 
också från Norge, men 
bästa skrällen är en 
elvaårig unghäst!     

V75-1
Magnifik Picasso  
4 Handsome Brad övertog taktpin-
nen 1500 kvar och gick undan med 
liten marginal vid sin V75-seger på 
Bergsåker. Han står fortsatt kvar i 
Silver och har här chansen att kvala 
in till ytterligare en final i näst högsta 
klassen, Solvalla 24 november. 
Draget 1 Picasso var magnifik vid sin 
seger på Gävle trots en galopp bakom 
startbilen, när han slog klorna i 11 
Magic Gwin strax innan mål.

5 Angle Of Attack laddas allt vad 
tygen håller när bilen lämnar för att 
nå sin önskepositon i ledningen. 

V75-2
Norsk stark duo
Hög klass på lägsta klassen där den 
svenska trion 3 Grandfather Bill, 5 
Green Keeper U.S. och 9 Hip Hur-
ray Boko drar på sig många streck.
Men pass upp! Norge gästar med en 
mycket stark duo. 2 Faust Boko har 
radat upp bra prestationer och är 
spetsfavorit när bilen lämnar fältet.
Loppets drag 8 L’Amour Bonanza 
är en finfin typ, som har sju segrar 
på tolv starter och har ”vinna eller 
försvinna” som ledord på sitt visitkort. 

V75-3
Elvaårig unghäst 
Flera formstarka hästar gör upp i ”Uno 
Sweds Minneslopp” för högsta klassen.
4 Love Matters får bära favoritkepe-
sen, men det väntas mothugg i spets-
jakten och han är bara en av flera.

Uppstickaren 6 Racing Mange har 
sett ut som en studsboll vid sina 
segrar på slutet och blir mycket intres-
sant när han nu går i klinch med den 
högsta klassen för första gången.
Elvaårige 2 Beau Mec ser ut som en 
unghäst! Blev fast med sparade krafter 
i lördags och är intressant som skräll. 
 

V75-4
Spännande match  
Den norska duon 2 Rapide Frecel och 
8 Laser Tile möttes på Bjerke 23/8, 
där Rapide Frecel ledde loppet hela 
vägen, närmast före en bra spurtande 
Laser Tile, som var favoritspelad trots 
spår elva bakom bilen. 
1 Wild Love, 3 Heart Of Steel och 
4 Bo C. är tre formstarka fyraåringar 
ur hemmagardet, som inte räds att gå 
upp i ringen.  

V75-5
Blank som en tavla  
2 Global Trust var blank som en tavla 
vid sin seger efter nio månaders från-

varo och gjorde sin första start 
som valack senast på Solvalla.
6 La Diva Rossi var tapper 
värre vid sin spetsseger i K.G. 
Bertmarks Minne senast, trots 
att hon varvade på raska 1.10! 
Den norska skrällen 9 Speed-
meister har siktats hit. 
 

V75-6 
Drag på tur 
Unionskampen för kallblod.
Norges världsartist 9 Odd Her-
akles hade otur i spårlotten. 6 
Tekno Odin har inte gett upp 
och jagar andra raka i ny regi. Draget 
3 Kleppe Slauren är spurtstark och 
står på tur för en viktoria.

  V75-7
Favorit med humör 
Ett stayerlopp över tre varv avrundar. 
Loppets bästa häst 14 Victory 

Kåsgård uppträdde pefekt i två raka 
V75-segrar, men var svettig, stressad 
och galopperade dubbelt senast.
11 Young Da Vici står perfekt inne 
och får en kvick start från springspår.
5 Visitor har toppform och tränas av 
succétränaren Susanne Richter.

Bästa Drag: 8 L’Amour Bonanza (V75-2)

Bästa Drag: 3 Kleppe Slauren (V75-6)

prisvärD sKräll: 2 Beau Mec (V75-3)

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


