HÅKANS GREYHOUNDTIPS

ALLA LOPP

Borås Greyhound Park lördagen den 20:e september 2014
Sju stycken greyhoundlopp kan vi betitta idag och avslutningen i Antes
minneslopp går inte av för hackor. Flera av Sveriges för tillfället bästa
medeldistanshundar gör upp om förstapriset i ett högklassigt fält. Mycket
spännande. Du kan spela VINNARE, DUO och TRIO i alla lopp och
dessutom TREAN i lopp 5-7. Här får du lite hjälp med tipset.
Lopp 1
K4
320m

1 FC Toulouse har fått ett fint läge och överkomligt motstånd. Bör vinna
3 Estac Troyes tävlingsdebuterar men kanske kan ge kullbrodern en match.
4 Keop´s Quick Chick tävlingsdebuterar också och kan räcka till tredjeplatsen
RANK: 1,3,4,6

Lopp 2
K3
320m

2 Diablo borde räcka långt i detta sällskapet då han är jämn på dryga 19 sekunder. 1 Dazzling O´Dee är startsnabb och har det invändiga läget. Kan gå.
6 Tapper testar kort distans för första gången och med tanke på licensloppet
kan han nog vara med på målfotot.
RANK: 2,1,6,4,5

Lopp 3
K1
320m

3 Blueberry Yum Yum var SM-tvåa på distansen och trots relativt tufft
motstånd skall han inte ha några problem att vinna här. 6 Winnertip är kanske
bättre på medel men bland de tre skall han vara här. 4 I Am Knatte har inte fått
det att funka som ifjol då han var Europamästare på medeldistans men har
kapacitet.
RANK: 3,6,4,5,2

Lopp 4
M4
492m

Jag drar till med 3 Mel Vinn som i sin tävlingsdebut inte möter alltför tufft
motstånd. 1 Touch of Guinnes är också debutant och har väl jämnbördiga
chanser och skall räknas.4 Jayden James har rutinen om det är det man går
efter.
RANK: 3,1,4,5

Lopp 5
M3
492m

1 Bono ledde länge senast men blev slagen av Keop´s Pascal i spurten. Här
finns inga av den kalibern även om 3 Blaziken har visat fin form på sistone och
möjligen kan ta sin första seger nu. 6 Capes´Sirkka bör nog passas då hon visat
hyfsad fart på kort och 5 Keop´s Pepsi Black kommer mer och mer efter sitt
tävlingsuppehåll
RANK: 1,3,6,5,4,2

Lopp 6
MÖ
492m

1 Howleen Wolf vann sin semi på ett strålade sätt och blir favorit här. Kan
vinna men får se upp med 5 Respect som vann sin semi. Har fin form och är
vass på upploppet. 3 Limozin går inte heller att räkna bort då hon gjorde ett bra
lopp senast som tvåa. 2 Kip Winger får nog svårt att vinna men en plats är inom
räckhåll
RANK: 1,5,3,2,6,4

Lopp 7
M1
550m

Antes minneslopp och ett av de bästa loppen över medeldistans i år. Här finns
både SM-vinnare, Europaderbyvinnare och Svensk Derbyvinnare. Tipset till
6 Lucky Luke som var mäktig senast när han städade av ett hyggligt gäng i
Ironman så formen är intakt. 2 Sorrento vann Svenska derbyt på distansen så
den passar bra och formen är nog på väg upp. Utmanar. 5 Curie har varit
strålande i år och vann bl.a. Europaderbyt här i augusti. Räckor hon till vinst
även här? Nja, det är inte omöjligt men en plats är nog mer realistiskt.
1 By By Mary Fly har styrkan som sitt vapen och trivs på distansen. Möter nog
för tufft motstånd men kan vara med i platsstriden.
RANK: 6,2,5,1,3,4

Dagens säkraste: 3 Blueberry Yum Yum ( Lopp 3)
Dagens troliga: 1 Bono ( Lopp 5 )
Dagens roliga : 6 Tapper ( Lopp 2 )

