7 JANUARI VERMO V75 DD

DD-1: Rolig spetsidé!
DD-2: Felix vass till slut!
V75-6/DD-1: 7 SUGAR R.S. har tänt till på slutet och har två raka
vinster i bagaget som har tagits på ett bra sätt. Är snabb med voltstart
och vi blir inte förvånade om man dyker till spets här och vi blir inte
heller ett smack förvånade om den här formstarke tjejen leder loppet
runt om! 13 CANAKA B.F. gillar vi och man står bra inne i loppet trots
sina tillägg och då hon tål att göra mycket grovarbete så skall man
plockar med henne mycket tidigt på alla lappar idag! 14 ANNICKA
äger en mycket vass speed och skulle hon hitta rätt ryggar att tassa
med i så kan övriga damer få hålla i hattarna till slut! 6 VERONICA
KEMP har gjort det mesta rätt på slutet och kan lura alla igen!
RANKING: A: 7-13 B: 14-6-1-4-8-10-3-5 C: 15-12-9-2-11

V75-7/DD-2: 2 FELIX PRO står perfekt till i loppet och han bör få en fin
resa i ett utvändigt slagläge och vi har inte glömt hans upplopp på
Solvalla i slutet av november då han flög lågt upploppet ned och det
kan bli en repris här! 9 JASPER LANE klarar alla upplägg av ett lopp
och han brukar trivas bra ihop med Kihlström och han känns som ett
givet streck här! 3 ZIMBA BOKO är ju en gammal unghäststjärna som
har visat att man pallar med att gå upp i klasserna och från ett fint läge
har vi stor respekt för henne! 11 STAY THE NIGHT har fått ett dåligt
läge men vissa dagar kan han allt och på rätt dag så kan man sänka
allt och alla!
R ANKING: A: 2-9-3-11 B: 5-10-6-4 C: 1-7-8-12

Garderings liret: 8 rader

Raka liret: 1 rad

DD-1: 7-13
D D - 2 : 2 - 3 - 9 - 11

DD-1: 7 Sugar R.S.
DD-2: 2 Felix Pro

Vi åker till Finland idag med V75:an och
lita på att finnarna är laddade till tusen!

