
 KorsDragaren meD erlanD, 22 apr.

Redén kommer med en kvintett
Klassiska Guldbjör-
ken, tillika fjärde och 
sista deltävlingen till 
Olympiatravet, avgörs 
på Umåker på lördag. 
Solvallatränaren Da-
niel Redén lastar bus-
sen med en kvintett 
och selar ut några av 
stallets stjärnor.

V75-1
Skräll med klaff?  
Ett voltstartslopp över stayerdistans 
inleder omgången. 10 Malkin är i sitt 
livs form!  Han var mycket tapper vid 
sin seger utvändigt ledaren senast och 
blir tung att stå emot igen.
Spurtstarka 9 Coffie U.N.G. rullade 
lite olyckligt över i galopp strax efter 
start senast, men såg annars riktigt 
formstark ut.
2 Guinea Boko är en tuff märr som 
visade mycket bra styrka och moral 
vid sin V75-seger utvändigt ledaren på 
Bollnäs, och räds inte ett tufft lopp.

Skrällen 8 Picasso Tilly är härdad i 
rikstoton och står på kronan rätt inne i 
klassen. Kan överraska med klaff. 
 

V75-2
Spänner muskler  
Ett kallblodslopp där vi får se  
10 Månprinsen A.M. jaga årets 
tredje raka seger. Han blir allt rappare 
för varje start, vilket också krävs om 
han ska hinna med att runda hela 
gänget över den korta distansen.
Lovande 4 Tangen Haap spänner 
musklerna och tar ett nappatag mot 
eliten, vilket ska bli intressant.
11 Odin Tabac har mycket bra spring 
i benen, men har svårbedömd dags-
form efter ett halvårs frånvaro.
 

V75-3
Spännande duell  
Olympiatravets fjärde deltävling. 
Där vi får se Daniel Redéns världsartist 
7 Propulsion göra årets första start 
på svensk mark. Han hade inget glid 
i sina starter i Paris under vintern, 

och hela kretsen kring hästen är nog 
riktigt revanschsugen.
3 Fire To The Rain har två form-
höjande lopp innanför västen, där 
hans senaste lopp var en femstjärnig 
prestation! Spännande duell att vänta.

V75-4
En skrällcoktail?     
Ett öppet lopp för lägsta klassen.
3 Global Trust är kvick bakom bilen 
och såg finfin ut vid sin spetsseger 
med sparade krafter senast. Draget.
7 Floyd P.Boko och 8 Don Juan Sisu 
har båda formen i stigande, men det 
kan lätt bli vingel från de yttersta 
spåren bakom startbilen.
Skrällen 9 Mr Dream Coktail galop-
perade i segerstriden på Romme i 
söndags och står bra inne i klassen.

V75-5
Tuff laddning 
Ett sprinterlopp där det kommer bli 
tuff laddning från flera händer. 
3 Pointillist tog en enklel spetsseger 
senast och körs offensivt igen.
8 Tuffetto Jet synade dödens varvet 

kvar senast och avgick med 
segern på ett rejält sätt. Har 
bytt regi efter senaste vinsten.
9 Cut Him Some Slack och 10 
Sheriff Bi har övertygat stort 
på slutet och vill ha ett ord med 
i bilden innan segerchecken 
skrivs ut. 

V75-6
Snackhästar  
Bert Johanssons Memorial med 
några riktigt vassa snackhästar.
5 Tobin Kronos vann åkandes 
i årsdebuten med sparade 
krafter i linorna, vilket lovade 
mycket mer.
Han får dock tufft motstånd av bland 
annat klasshästen 7 Cruzado Dela 
Noche, som troligen är väl förberedd 
inför sin årsdebut.
8 In Vain Sund har kapacitet i samma 
klass som nämnda duo.

V75-7
Markant uppåt  
Ett spelvänligt stayerlopp avrundar.
7 Västerbo Hard Cash var markant 
förbättrad när han satte kniven i 
ledande 4 Digital Archive, trots en 
startgalopp och ett tufft lopp utan rygg 
senast. Loppets drag!

Bästa Drag 1: 3 Global Trust (V75-4)

Bästa Drag 2: 7 Västerbo Hard Cash (V75-7)

prisvärD sKräll: 8 Picasso Tilly (V75-1)

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


