
V75-1: Ett ojämnt silverförsök inleder och spetskörningen blir väldigt 
avgörande. Som given tipsetta står 1 VÄSTERBOONTHENEWS som 
dels är bästa hästen och dessutom hade mest flyt i spårtombolan. Ing-
ves bör kunna hålla ut de värsta konkurrenterna från start och då ska 
det vara toppchans till spets och slut. Går dock bra även bakifrån! 

RANKING:  A: 1  B: 3-2-9-7-6-11-8  C: 10-5-4 

      

V75-2: Spetsstriden blir väldigt avgörande även i detta betydligt mer 
öppna Klass II-försök. Kommer favoriten 4 SPRINGOVER till spets blir 
han svårslagen men han lär få mothugg, framförallt av väldigt form-

starke 6 RAYMOND PALEMA. I ledarryggen kan 3 IL SÅNNA smyga.. 

RANKING:  A: 4-6-3-12  B: 5-7-1-2-10  C: 8-11 
  

V75-3: Öppet Klass I-försök över riviga 1640m där det lär smälla från 
start. Vi tror att 6 QUICK FIX drar det längsta strået i den striden och 
sedan kan nog Adrian få dämpa en bit. Hästen har bra form och kan 

spåra! 4 YOUNG FARMER blir farlig om Uhrberg hittar ledarryggen.  

RANKING:  A: 6-4  B: 12-9-3-5-2-7-8-1-11  C: 10  

  

V75-4: Stolopp där de två favoriterna från framspår kan få tunga inled-
ningar vilket bäddar för formstarke spurtkanonen 10 KICKI THE DAN-

CER som hade vunnit utan galopp senast. 2 WINGAIT IDA får loppet? 

RANKING:  A: 10-6-5-2-4-3  B: 11-9-1-7-8 

          

V75-5: Klurigt långlopp där vi tror mest på 9 ELECTRIFYING som trivs 
såväl på Åby som med skor. Han har dessutom stigande form och står 

bra till. Spännande tips! 14 CHIP DEALER är en spurtstark outsider. 

RANKING:  A: 9  B: 8-14-15-1-12-3-7-6-13-4-10  C: 5-2 

       17 JANUARI ÅBY Start cirka 14.30 

Spikarna avgör tidigt  
och defilerar hem det! 

VECKANS MILJONDRAG! 12 PLEAD GUILTY V75-2 är en tuffing 

som gynnas av barfotaförbudet. Går mycket starkt till slut! 



Stora V75: 5376 rader 

V75-1:  1 Västerboonthe.  
V75-2:  3-4-6-12 
V75-3:  2-3-4-5-6-7-9-12 
V75-4:  2-3-4-5-6-10 
V75-5:  1-3-8-9-12-14-15 
V75-6:  5 Ol iver  Kronos  
V75-7:  1-3-7-9  

Garderingsliret DD: 4 rader 

DD-1:  5 Ol iver  Kronos  

DD-2:  1-3-7-9 

Raka liret DD: 1 rad 

DD-1:  5 Ol iver  Kronos  
DD-2:  3 Harry Haythrow 

V75-6/DD-1: DD-inledningen bjuder på ett klassigt bronsförsök över 
lång distans där starten avgör mycket. Kommer 5 OLIVER KRONOS 
iväg som han kan bakom bilen bör han tidigt överta ledningen och då 
blir han väldigt svårslagen, bara han håller ihop aktionen. Denna har 
också sett förbättrad ut efter vila och Björn var grymt nöjd efter framför-
allt comebacken. Bakom är det öppet och vi chansspikar! Letar man 
en riktig rysare ska man inte missa 2 ZONGULDAK som brukar gå bra 
efter vila och dessutom trivs med skorna på. Vinnarna av hans senaste 
lopp har varit Lover Face, Coldtown, Frozen och Sauveur! Fint läge. 

RANKING:   A: 5  B: 4-2-3-9-6-8-10-12-11  C: 7-1 
 

V75-7/DD-2: Epilogen bjuder på ett guldförsök där barfotaförbudet 
öppnar upp loppet rejält. 3 HARRY HAYTHROW hade normalt varit en 
spik om det inte vore för att han inte tävlat med skor sedan 31 mars 
2012… Hur han hanterar detta är klurigt! Normalt drar han till spets 

och leder länge. Passa 1 KASH’S CANTAB som Stig H är uppåt på! 

RANKING:  A: 3-1  B: 7-9-2-5-4-12-10  C: 6-11 

DD-1: Startrusningen avgör! 
DD-2: Lika vass med skor?! 

TIPSAREN fortsätter hitta skrällar och 17/12 

bombade vi in dubbeln till ruggiga 183,32 ggr! 

                   17 JANUARI ÅBY 


