HÅKANS GREYHOUNDTIPS 6 sept 2014 ALLA LOPP
Hela 13 lopp att spela på idag. Här får du lite hjälp med analysen och sedan
kan du spela VINNARE, DUO och TRIO på alla lopp. Dessutom finns det
FEMMAN i Lopp 3-7 och TREAN i lopp 6-8.

Lopp 1
M2
492m

3 Keop´s Paris Peg möter nu lite enklare motstånd och då skall vinstchansen
vara god. 6 Tritium har fin fart och kan utmana. 1 Sooth gick bra i sitt licenslopp och skall passas
RANK: 3,6,1,5,4

Lopp 2
M1
492m

5 Sorrento vann Derbyt förra helgen så formen är fin. Bör vinna men möter
tufft motstånd. 3 Al Vinn var trea i Europaderbyt och är ofta på pallen i tuffast
möjliga motstånd. 1 I Am Åskar är startsnabb och kan bli svårslagen om
ledning.
RANK: 5,3,1,2,4

Lopp 3
M3
492m

3 Keop´s Pascal har mött tuffare motstånd än detta och här skall han kunna
räcka om formen är ok. 2 Bono är inte så tokig och är nog den som kan utmana
favoriten. 6 Hamilton vinner sällan men är ofta på plats och 1 Madax Jumilla
kan kanske överraska härifrån .
RANK: 3,2,6,1,5,4

Lopp 4
MÖ
492m

1 Mr Coverdale har varit lite ojämn i år men detta fältet borde han klara
3 Howleen Wolf har startat karriären bra och måste nog passas här.
6 Keop´s Pepsi Black var duktig ifjol men är svårbedömd i år och får ses som
en outsider. 2 FC Toulouse kan kanske räcka till en finalplats.
RANK: 1,3,6,2,5,4

Lopp 5
MÖ
492m

2 Playa Marina är rutinerad och har nog fart för att vinna här. 1 Respect
är jämn och stabil och kan utmana. 4 SlipSlidinAway har bara två starter
innanför västen men är nog inte borta här. 6 I Am Pollux kan med en bra
start nå en finalplats.

Lopp 6
M2
492m

6 Curie har varit mycket bra i år och bl.a vunnit Europaderbyt och blivit
SM-tvåa.Vinstbud. 5 Nelly Melody var inte långt efter som SM-trea och
måste räknas om hon inte tappat formen. 3 Tesla var duktig från ledningen
5/8 men sedan har det gått tyngre. Om ledning. 1 Farkland Willow är ojämn
men passas på en bra dag.
RANK: 6,5,3,1,2,4

Lopp 7
M1
492m

5 Lucky Luke vann SM i juli och blir favorit här. Svårslagen om
formen är kvar.3 Wyat Earp är starsnabb och tar nog ledningen, skall sen
slås. 4 Kernel O´Key har farten för att räcka men behöver lite tur om han skall
vinna. 2 Next Episod gick strålande på Åkers senast och är en outsider.
RANK: 5,3,4,2,6,1

Lopp 8
m1
492m

Banrekordinnehavaren 3 Mambo Jambo blir stor favorit här och vinner nog
5 Sweet Poppy har kommit starkt tillbaka efter uppehåll p.g.a skada och kan
vara den som är närmast i mål. 2 Earl Grey är också från samma kull och kan
ta en pallplats. 4 Bull Fighter kan också vara ett TRIO-bud.
RANK: 3,5,2,4,6,1

Lopp 9
m3
492m

2 CA-Gibson möter lite lättare motstånd nu och trots att han börjar bli lite
till åren kan han räcka. 3 SIA Bourbon vann senast i Borås i klassen och
kan nog göra det igen. 4 Apollo går ganska bra men har lite svårt att vinna
Kanske blir det ändring på det nu. 6 Isac kan kanske bättre än senast och då är
han med på målfotot.
RANK: 2,3,4,6,1,5

Lopp 10
K3
320m

2 Diablo duger gott i klassen och har fått ett bra läge. Vinstbud. 3 Dazzling
O´Dee visar hygglig form och kan nog utmana. 4 Knut är en spännande
nykomling som gjort fint ifrån sig hittills. Måste passas
RANK: 2,3,4,6,1

Lopp 11
K5
320m

2 Genghis Khan har startat karriären bra och räcker nog gott i klassen.
6 Ella Blue kan med en bra start runda detta gänget och 3 Lee Aaron
kanske kan ta sin första seger här.
RANK: 2,6,3,4,1

Lopp 12
k1
320m

4 Grimar brukar vinna liknande lopp och får segertipset. Utmanas främst
av 6 Gunnar somvisat fina takter i sommar. 2 DJ Black Jack är kanske inte
inte riktigt lika snabb som dessa två men en pallplats är inom räckhåll.
3 Grumme Gonzales bör nog också ses med platschans.
RANK: 4,6,2,3,1,5

Lopp 13
k4
320m

5 NN-Sofie står bra inne och bör vinna detta enkelt. 1 Gandalf kan kanske
kanske räcka till andra platsen främst i kamp med 6 Alexandrit och 3 Angelit

RANK: 5,1,6,3,4,2

Dagens säkraste: 3 Mambo Jambo ( Lopp 8)
Dagens troliga: 5 Sorrento ( Lopp 2)
Dagens roliga: 3 Howleen Wolf ( Lopp 4 )

