HÅKANS GREYHOUNDTIPS

18/10 2014 ALLA LOPP

Spela VINNARE, DUO och TRIO i alla lopp.
Här får du lite hjälp med tipset
Lopp1
k3
320m

2 Isac gick bra senast han var här i Borås och får vinsttipset i ett jämt lopp.
4 Amille är snabb från box och kan hon ta ledningen är det bra chans
1 Angelit är jämbördig med brorsan i box 6 men har ett bättre läge.
RANK: 2,4,1,6,3,5

Lopp 2
K3
320m

4 FC Toulouse visade fin fart senast och en repris är inte omöjlig. 5 Keop´s
Quarterback är startsnabb och kan hota favoriten om han når ledningen.
2 Madax Jumilla nöter på men räcker sällan till seger. 3 Aladdin är nästan
debutant och kan kanske överraska.
RANK: 4,5,2,3,6

Lopp 3
kÖ
320m

2 Damien Rice är snabb och över denna distansen kan nog ingen hota honom
4 Apollo är jämn och säker och tar nog andraplatsen.
RANK: 2,4,1,6

Lopp 4
K2
320m

2 Hera har fått ett bra läge och är bara formen ok så har hon bra vinstchans
3 Diablo är jämn och säker men har lite svårt att sticka nosen först. Räknas
trots det här. 6 Kourtaki kan också vara med på en pallplats.
RANK: 2,3,6,5,1

Lopp 5
K1
320m

3 Penny Lane är en vass sprinter räcker nog långt här. 2 Bono har visat fin form
och kan nog utmana då han fått läget innanför. 6 Hunting O´Hara har lite
diffus form men kan nog inte räknas bort och 4 Keop´s Pascal bör nog också
passas trots att han trivs bättre över medeldistans.
RANK: 3,2,6,4,1,5

Lopp 6
M1
492m

2 Mustang Minogue kommer med två raka segrar så formen är på topp. Slog
senast 1 Winnertip som nog är den som är förste utmanare här. 4 Keop´s Paris
Peg gjorde ett jättefint lopp som tvåa senast han var här i Borås och gör han om
det blir han segerfarlig. 6 Keop´s Pepsi Black närmar sig toppformen och en
plats är inom räckhåll.

Lopp 7
M4
492m

RANK: 2,1,4,6,5,3
6 Blaziken fick äntligen vinna senast efter flera bra lopp och här kan han
kanske vinna igen då motståndet är lämpligt. Svårast emot är nog 4 Moon
Ranger gått bra mot tufft motstånd. 1 Genghis Kahn kan kanske bättre än
det han visat hittills.
RANK: 6,4,1,5,2

Lopp 8
m1
492m

Banrekordinnehavaren 3 Mambo Jambo blir favorit i detta fina whippetlopp.
Utmanas av kullsystern 1 Sweet Poppy som visat fin form på sistone.
6 Lady Grey har kanske inte ännu visat samma fart men en plats är inom
räckhåll. Rutinerade 2 Grimar är nog också med och gör upp om en plats
RANK: 3,1,6,2,4,5

Lopp 9
m2
492m

1 Stig Järrel har inlett karriären med två segrar på fyra starter och får favorittipset här. 4 A Boomarang står för rutinen i loppet och måste räknas.
RANK: 1,4,2,6

Dagens säkraste: 3 Mambo Jambo ( Lopp 8)
Dagens troliga: 2 Damien Rice ( Lopp 3)
Dagens roliga: 2 Aladdin ( Lopp 2)

