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LILLA SYSTEMET 81 rader/40,50 kronor

V75-1: 1, 4, 7 ........................................(2, 5)
V75-2: 6 Iggy B.R. .................................(3, 2)
V75-3: 4, 9, 11 ......................................(2, 1)
V75-4: 9 Antonio Trot ........................... (7, 6)
V75-5: 3 Seismic Wave...................... (11, 4)
V75-6: 1, 2, 8 ..................................... (9, 10)
V75-7: 2, 5, 12 ................................... (3, 10)

STORA SYSTEMET 1 800 rader/900 kronor

V75-1: 1, 2, 4, 5, 6, 7 ...........................(3, 4)
V75-2: 6 Iggy B.R. .................................(3, 2)
V75-3: 2, 4, 9, 11 ..................................(1, 6)
V75-4: 9 Antonio Trot ........................... (7, 6)
V75-5: 3, 4, 11 ......................................(5, 1)
V75-6: 1, 2, 8, 9, 10 .......................... (4, 11)
V75-7: 2, 3, 5, 10, 12 .......................... (1, 4)

AVDELNING 1
  4 Dear Friend
  1 Bugatti Brick
  7 Wild Love
  2 Ultra Bright
  5 Hevin Boko
  6 Gloria Web
   3 Jeepster

AVDELNING 2
  6 Iggy B.R.
  2 Odds Indicator
  3 Surf’n Turf
  5 Pine Muscle
11 Inspector
  8 Imagine Boko
  4 Echo Gamble
12 Cyrano de B.
  7 Accolade
  1 Italiano Boko
   9 Jesper Trot
10 Tiger Journey

AVDELNING 3
  4 Esprit Sisu
  9 Hawk Cliff
11 Martin de Bos
  2 Hazard Boko
  1 Sevilla
  6 J.H.Mannerheim
  3 Ginny Weasley
  5 Victor A.U.
  8 Thunder Peak
  7 Niky Flax
10 Flash Håleryd
12 Digger Lord

AVDELNING 4
  9 Antonio Trot
  7 Marrakesh
  6 Lövdala Principito
  8 Sir Henry P.Hill
  5 Remarkable Feet
  3 Pyrolator
   2 Sir Armani
  4 Lisa Will
  1 Steve Bull

AVDELNING 5
  3 Seismic Wave
11 Giant Shadow
  4 Indra’s Secret
  5 Velasquez Gar
  1 Muscle Lane
  9 Beartime
10 Ribaude
  6 No Limit Royalty
  2 Eclipse Am
  8 Eldorado Mearas
  7 Franklin Face
12 Hurricane River

AVDELNING 6
  8 Milligan’s School
  1 Stepping Spaceboy
  2 Global Trustworthy
  9 Digital Ink
10 Elian Web
  4 Evaluate
11 Disco Volante
   3 Ragazzo da Sopra
  5 Mr Golden Quick
  6 Reckless
  7 Eldorado B.

AVDELNING 7
  2 Global Winner
  5 Night Brodde
12 Man At Work
  3 Magic Cash
10 Harran Boko
  1 Cobbys Olifant
  4 Kennedy
11 Ad Hoc
  9 Golden Dream M.E.
  6 Empire Garbo
  7 Chapuy
  8 Lexington Hall

V75-1: 3 Jeepster
En hedershäst som den här gången gör 
sin sista start i livet. Öppnar fort från 
start och kanske kan ställa till det för de 
andra? Svårt att vinna normalt men värd 
att hålla koll på i det sista framträdandet.

V75-2: 2 Odds Indicator
Håller den fina formen och avslutade bra 
som tvåa i V75 förra starten. Stallet är 
inne på att prova en jänkarvagn på tors-
dag och det är spännande information! 
Kommer att testas med det i värmningen.

V75-2: 6 Iggy B.R.
Treåring som reser från Norge till Solvalla. Och han 
gör det med seger i sikte. Det handlar om en 
kapabel sort som brukar vinna när han sköter sig. 
Känslan är att han kommer att gynnas av att få ha 
körspö i lopp då han är lite trög av sig. Tar inte 
någon ledning men kan göra jobbet på egen hand. 
Öppet bakom och jag spikar mig ur problemen, 
som det heter. ”Dödens-kross” är beställd!

V75-4: 9 Antonio Trot
En stark herre som stall Timo Nurmos selar ut den 
här torsdagen. Drygt tre varv passar lika bra som 
senap på julskinkan. Han har dessutom visat form 
på slutet och kommer från en stark andraplats. 
Stallkamraten 7 Marrakesh är bra även han men 
känns mycket svårbedömd med tanke på galop-
perna på slutet. Många meter att ta in men jag är 
helt inne på att Antonio lyckas.
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V75-1: Bugatti Brick
Fick ett perfekt spår i det lilla fältet. Stoet kan 
lägga iväg rejält bakom bilen och det ska vara stor 
chans att hon håller upp innerspåret. Får hon 
sedan dra ned på tempot en bit lär hon vara given i 
segerstriden. Kan mycket väl hålla undan och det 
är ett måste vad gäller streck på V75.

V75-3: 4 Esprit Sisu
Är ingen blixt bakom bilen men ”det finns i leken” 
att Erik Adielsson kan forcera sin häst till led-
ningen i ett andraskede. Skulle det lyckas blir han 
inte lätt att fånga in och det är klart att det är 
hästen att slå. Inte beroende av spets heller.

V75-5: 3 Seismic Wave
En läcker import från andra sidan Atlanten som 
man håller högt i stall Nurmos. Speedade snyggt 
till seger i Gävle nyligen och nu blev läget klart 
bättre. Öppnar fort och vettig chans från spets.

SKRÆLLBUDEN

V75-3: 11 Martin de Bos
Vann senast men såg inte helt som bäst ut och kan 
bättre. Kommer att gå med den gamla balansen nu 
och då bör han trava lite finare. Läget är som det 
är men han kan spurta starkt till slut. Får hoppas 
på vildsint körning, för då finns chansen.

V75-6: 10 Elian Web
Var inte på topp senast, om det var distansen eller 
något annat är oklart. Men stallet låter nöjda och 
jag räknar med en stark insats. Fungerar inte bara i 
ledningen utan kan även spurta till slut. Är inte alls 
borta om det stämmer med rätt ryggar. Lär rensa 
bort en hel del system i händelse av seger.

V75-7: 1 Cobbys Olifant
Fick smaskigt spår och kusken kan nog välja taktik 
själv. Rygg på ledaren behöver inte vara fel i ett 
lopp där många troligen kommer att köra rejält för 
seger. Med lucka till slut är han inte ofarlig.

BÆSTA SPIKARNA
Med Jonas Noreen

36% av favoriterna 
vinner – det är 
normala siffror. 29%22% skrällvinster (häs-

tar rankade 5-15) 
– under snittet. 51 669 kr i median-

utdelning, vilket  
är normalt.

av segrarna kommer från spets – lägst av 
alla Solvallas omgångar! De senaste två 
åren har ingen vunnit från spets.

V75-finaler på Solvalla annandagen är en klassiker. 
Örjan Kihlström har styrningar i samtliga sju avdel-

ningar och lär bli hårt spelad med ett flertal hästar.
Bästa vinstchansen kommer i lördagens längsta lopp.

Det avgörs traditionsenliga 
V75-finaler på Solvalla under 
annandagen. Stjärnkusken är 
givetvis på plats och 
kör en hel del betrodda.

Du kör många fina 
hästar, vilken eller 
vilka tror du mest på?
– 9 Antonio Trot 

(V75-4) och 3 Seismic 
Wave (V75-5) känner 
jag mest för spontant.

– Om jag måste 
plocka ut någon allra 
bästa chans så får det bli Anto-
nio Trot. Han gick riktigt bra 
förra gången och passar fint på 
den här långa distansen.

– Seismic Wave står sig bra i 
aktuell klass men det är ett par 
riktigt tuffa emot. Men han är 

tidig från ett klart vet-
tigt utgångsläge.
9 Hawk Cliff måste 
vara vara het i V75-3?

– Ja, han gick 
riktigt bra senast och 
ska vara med långt 
framme igen. Men 4 
Esprit Sisu har läget.
Något mer intressant?

– 12 Man At Work 
(V75-7) är en fin häst, men vi 
behöver tur. 2 Global Winner 
i samma lopp körde jag senast 
och han kändes väldigt fin då.

Ørjan Kihlström, som sin vana 
trogen har intressanta hästar 
när det vankas V75-finaler. 
Kör en av Expressens spikar.

Antonio Trot är 
min bästa chans

KIHLSTRØMS          HETA V75-DRAG3
V75-1: 1 Bugatti Brick
Fick det bästa spåret i det här lilla fältet och det kan vara avgö-
rande. Jag vet att hon är snabb i benen och det borde väl kunna bli 
ledningen? Sedan blir hon inte helt enkel att passera.

V75-2: 4 Echo Gamble
Är inte så tokig alls och det kan vara ett roligt streck i en ganska 
öppen avdelning. Står bra inne på pengarna och läget passar.

V75-6: 1 Stepping Spaceboy
Såg riktigt bra ut i comebacken och skulle han ha gått framåt lite till 
med loppet blir han intressant på nytt. Svårt att säga hur betrodd 
han blir kanske men ett givet streck tycker jag att det är.

Man At Work.


