14 JAN. SOLVALLA/BERGSÅKER START 20.30

Följetång för oss spurtar
ner dem till glatt odds!
V86-1 BERGSÅKER: Ganska blekt lopp uppdelat på två volter där 2
ROBBEN BOB normalt bara ska sticka undan från ledningen om han
kommer dit. Hästen är dock ojämn och svår, han var dessutom blek
senast. 10 RAFAEL BLÅGUL är på gång och gick bra sist. Ej golvad!
RANKING: A: 2-10 B: 9-1-7-6-8-5 C: 4-3
V86-2 SOLVALLA: Öppet stolopp där 4 EUNICE BOKO känns allra
mest klassig, hon har dessutom dokumenterad form. Hästen avslutade
duktigt bakom Caramella B.F. sist och har ett vettigt läge nu! 2 QUITEANOTHERSTORY var förvånansvärt rejäl i dödens sist och räknas.
RANKING: A: 4 B: 2-1-3-12-5-10-9 C: 6-11-8-7
V86-3 BERGSÅKER: Klurigt kallblodslopp där vi chanstippar 2 ALSAKER FAKS som gjorde det rejält när han startade 20m bakom 8 TANGEN DIDRIK senast. Samma start nu! Har dock varit struken efter...
RANKING: A: 2-3-5 B: 8-10-4-9 C: 7-6-1
V86-4 SOLVALLA: Vi har jagat 10 IPOD en längre tid och senast var
han ytterst nära V75-seger trots att han inte var toppad inför. Nu passar motståndet återigen och gasar de där framme blåser han. Örjan!
RANKING: A: 10 B: 5-2-1-4-11-7-12-8-6-9-3
V86-5 BERGSÅKER: 6 TE FREDDO KNICK är en kapabel typ med
bra driv som bör nå spets och sköter han sig sedan är det bra chans.
Han är dock omogen… 5 MR DOTSOM kan massor när han fungerar!
RANKING: A: 6-7-5 B: 14-10-8-13-15-2-12-4-11-3-1-9
V86-6 SOLVALLA: Bra lopp i hög klass där 11 YOUR HIGHNESS
chanstippas trots läget. Var mycket bra sist! 6 TOMORROWLAND?
RANKING: B: 11-6-3-12-4-9-2-5-10-7-1-8

14 JANUARI SOLVALLA/BERGSÅKER

DD-1: Comeback-seger?!
DD-2: Underlaget passar?
V86-7/DD-1 BERGSÅKER: DD-inledningen bjuder på oerhört ojämnt
snabblopp där skadecomebackande 5 MONSTER DRIVE blir tung
favorit. Normalt ska han ha lekstuga från spets med detta motstånd
men formen är diffus efter lång frånvaro. Reijo låter i alla fall nöjd och
han har haft lyckade utflykter till Bergsåker med Monster Drive förr. 10
SHE LOVES YOU F.I. debuterade för Bergh med seger och denna
dam kan massor, dock är hon väldigt humörbetonad. Hästen är effektiv på speed men tål nog att göra en del på egen hand i detta sällskap
och hon känns värst emot. 6 LUCKYCHARM HANOVER outsider.
RANKING: A: 5 B: 10-6 C: 7-9-2-1-3-4-12
V86-8/DD-2 SOLVALLA: Epilogen bjuder på ett ganska bra lopp där
5 JULIO DE LUXE ska ha bra chans om han hittar till spets. Hästen
har bättrat på sin startsnabbhet avsevärt och Tony lär vara offensiv.
Ställer inte underlaget till det har han vettig chans! 9 FINISH FUTURE
var bra vid segrarna men fick det för tufft senast. Kan avsluta rejält!
RANKING: A: 5-9-11-3 B: 4-8-7-6-10-1 C: 2-12
Stora systemet: 10560 rader
V86-1:
V86-2:
V86-3:
V86-4:
V86-5:
V86-6:
V86-7:
V86-8:

1-2-7-9-10
4 Eunice Boko
2-3-4-5-8-9-10
10 Ipod
5-6-7
S a mt l i g a ( 1 2 )
5-10
3 - 5 - 9 - 11

Raka liret DD: 1 rad
D D - 1 : 5 M o n s t e r D r i ve
D D - 2 : 5 J u l i o d e L u xe
Garderingsliret DD: 6 rader
DD-1: 5-10
D D - 2 : 5 - 9 - 11

TIPSAREN levererar och satte V64 Örebro 4/1
rankat på 48 rader. Belöningen? 7 108 kr!

