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Tränarchampion vilar inte på hanen
Fjolårets överlägsna 
segrare i V75:s trä-
narliga, Timo Nur-
mos, har rivstartat 
och leder ligan stort 
även 2019. Timo vilar 
inte på hanen efter 
Readly Express’ vassa 
spurtseger i Cagnes 
sur Mer i söndags, när 
han lastar transpor-
ten med en formstark 
kvintett till Mantorp.  

V75-1
Inget säkert kort 
Ett stayerlopp inleder jackpot-
omgången. 2 Harran Boko står 
perfekt inne i klassen på pengarna och 
är bästa hästen i fältet när han håller 
sig till rätt gångart. Men han är långt 
ifrån något säkert kort och är ingen 
favorit jag vill stå och falla med.
1 Herrera Boko gjorde bort sig med 
galopp i V75 näst senast, men tog en 
snabb revansch tre dagar senare vid 

sin spurtseger i V86 på Solvalla. Spets?
Grundkapable 9 Mellby Club gör en 
spännande comeback efter ett halvårs 
frånvaro och är väl förberedd.

V75-2
Nyvaken skräll 
Spelvänligt lopp med 15 ston där en 
skräll ligger på lut. 8 Estelle Brodda 
var markant förbättrad utan skor på 
framhovarna vid sin spurtseger i V75 
på Eskilstuna, trots startgalopp!
Skrällen 5 Digital Phone spurtade 
förbättrat vid sin andraplats senast, 
och Stefan Melanders hästar är på väg 
att vakna upp ur sin vinterdvala.

V75-3
Kvitt vinterdamm? 
Bara sju hästar till start i högsta klas-
sen, där en kvintett gör årsdebut. 
4 Milligan’s School tog skalpen av 
självaste Readly Express vid sin seger i 
Sundsvall Open Trot ifjol och har nor-
malt toppchans. Men Tarzan baissar 
som vanligt i förhandssnacket innan 
hans hästar blivit kvitt vinterdammet.

Timo Nurmos brukar tvärtom ha 
hästarna väl förberedda direkt och 6 
Sir Ratzeputz är nog inget undantag.
5 Racing Mange blev snöpligt 
fråntagen sin spetsseger på Vincennes 
i Paris senast efter att ha touchat i två 
banmarkeringar i slutkurvan – tufft!

V75-4
Duo i uppåtform  
10 Hugo Gustivar Boko tog en 
knapp spetsseger i sin årsdebut efter 
ett halvårs frånvaro, och har fart som 
räcker och blir över i lägsta klassen.
6 Terminator Face har två raka seg-
rar i ryggen och är på väg att släppa 
till rejält. Tuffare motstånd nu dock.
1 Global Viscount och 5 Franklin 
Face möttes på Halmstad senast och 
båda är på väg uppåt i form. 

V75-5
Hästen att slå 
Ett rivigt sprinterlopp för näst högsta 
klassen. 1 Knifetown Winner har 
inlett året med två raka segrar och sett 
finfin ut. Han är kvick bakom bilen och 

kan blir svårfångad i ledningen.
Möter namnkunnigt motstånd 
i 8 Uppohoppa och 10 Global 
Trust, som dock hämmas av 
sämre utgångslägen. 

V75-6
Håller undan? 
En Spårtrappa med 15 ston bak-
om startbilen, där 3 Cheerful 
Rivner ska försöka hålla undan 
för loppets två bästa hästar, 
14 Ryssebo la Reine och 15 
Queen of Sand, som brottas 
med de sämsta startspåren.
Formtoppade 11 Darling Harbour 
duger gott med lite klaff.

V75-7
Bra spring i benen 
Spelvänlig avslutning där det är flera 
om budet. 1 Leader Brodde hade bra 

spring i benen utan skor på hovarna 
vid sin V75-seger på Eskilstuna, och 
Mattias Djuse kan välja taktik.
10 Sevilla är en tuff häst för klassen 
och slutar i segerstriden utan strul. 
2 Eelis, 5 Tobias del Ronco och 11 
Pastor Power går visserligen upp i 
klass, men är under utveckling. 

Bästa Drag 1: 1 Knifetown Winner (V75-5)

Bästa Drag 2: 1 Leader Brodde (V75-7)

PrisvärD sKräll: 5 Digital Phone (V75-2)

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


