
 KorsDragaren meD erlanD, 18 nov

Hög klass när V75 gästar Norge
V75 avgörs på Bjerke 
travbana utanför Oslo 
på lördag. Spännande 
lopp med hög sports-
lig klass! Björn Goop 
och Robert Bergh sit-
ter upp bakom mina 
två spetsdrag.

V75-1
Hästen att slå? 
Ett stayerlopp över tre varv med 15 
ekipage utspridda över fyra volter. På 
startvolten hittar vi 7 Farouk B.R. 
som visade finfin styrka vid sin seger 
utvändigt ledaren senast, hästen att 
slå i loppet? 5 Perfect King och har 
gjort tre starter i Daniel Redéns regi 
och står på tur för en seger. På tre 
tillägg startar en formstark duo i 14 
Victory Kåsgård och 15 Oncefor-all 
Face, som inte har någon lätt uppgift 
på papperet. Av de norska deltagarna 
ser vi främst upp med grundkapable 
10 Double Spin och starke 4 Darco, 
som är mycket gynnad av den dryga 
distansen.  

V75-2
Svårfångad i spets 
Innerspårets 1 Aileron har startat 
från bakspår de två senaste och sett 
formstark ut. Nu blir det full laddning 
när bilen släpper och han är loppets 
spetsdrag. De är flera som utmanar. 
Hemmahoppet 6 Dancelli kommer 
till start med två raka segrar, och 
jag gillade vad jag såg vid hans 
överlägsna spurtseger näst senast. 
Spurtstarka duon 9 Shelby Glide och 
10 Great King Wine ställer en fråga 
över upploppet om tempot varit högt 
uppskruvat i täten under vägen. 
 

V75-3
Skräll med klaff? 
Fjolårets Prix d’Amerique-trea 5 
Lionel har fått ett formhöjande lopp 
i kroppen och fortsätter slipa formen 
inför stundande äventyr i Frankrike 
även denna vinter. 1 Super Ariel 
tog en snygg spurtseger i Sto-SM och 
räds inte att gå upp mot grabbarna. 
2 Zenit Brick spurtade rappt över 

upploppet och tog sig förbi Lionel 
i C.L. Müllers Memorial, där även 
skrällen 12 Caid Griff satt fast med 
sparade krafter. 4 Pebbe Simoni 
möter tuffare hästar, men såg fin ut 
med allt sparat på Solvalla.  
 

V75-4
Håller alltid tiden    
1 Global Takeover kommer till start 
med tre raka segrar, men raden är lite 
väl smickrande. Kapable USA-impor-
ten 7 Muscle Mack kommer tillbaka 
efter skadeproblem och gör sin första 
start på 2,5 år! 8 Always On Time 
blåste runt hela gänget från bricka 
tolv på Åby, och det här är ingen bluff! 
Spurtstarka 11 Santiago Kyu står 
perfekt inne i klassen och flyger lågt. 
 

V75-5
Stjärnorna hägrar 
Ytterligare ett sprinterlopp där det blir 
full fart från start till mål. 1 Nobel 
Amok är på väg mot stjärnorna och 
blir svårfångad i jakten på fjärde raka. 

10 Donatomite är missgynnad 
av bakspår, men mycket vass på 
speed vid klaff. 6 Heartbrea-
ker V.S. har siktats hit – pass 
upp! 2 Photo Lavec har varit 
klart uppåt i två starter i ny regi. 
 

V75-6
Få övermän  
Världsrekordhållaren  2 Ferrari 
B.R. har få övermän när han 
visar sig från sin bästa sida, 
men han blandar och ger lite. 
Han måste vara på topp för 
att ta emot bland flera 3 Love 
Matters och 10 Muscle Hustle.  

V75-7
Spännande fight!  
Axel Jensens Minneslopp för ston 
avrundar och här får vi se en intressant 
match mellan den färske Breeders’ 

Crown-vinnaren 3 Unrestricted 
från i söndags, den norske Stoderby-
vinnaren 1 Madelen L.T.C., som gillar 
smygläget, den danske segerstaplaren 
5 Bikini, som jagar sjätte raka, och 
startsnabba tuffingen 8 Bugatti Brick, 
som nu får Björn Goop i sulkyn för 
första gången. Spännande fight!

 
Bästa Drag: 7 Farouk B.R. (V75-1)

Bästa Drag: 1 Aileron (V75-2)

PrisvärD sKräll: 12 Caid Griff (V75-3)

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


