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V64 Mantorp
Det är väl ingen högre klass på kvällens tävlingar på Mantorp, men Roger
Walmann har lastat några av sina
ofta välstammade hästar och det ser
lite småintressant ut med dem
V64-1
Vi inleder med en spik på 6 Ritz Guiness. Är i en strålande form och körande Markus Niklasson har fin hand
med henne.
V64-2
Montélopp med voltstart och inte
mindre än fyra volter, det här kan sluta lite hur som helst. På start står 1
Cash Alo och kan mycket väl spåra
runt om. De bästa står 40 och 60m
bakom. Även om ryttarna är rutinerade krävs det lite tur för att det skall bli
rätt därifrån.
V64-3
Kortlopp med voltstart, där högsta
klassen startar med 20m tillägg. Bara
en på start, och den bör inte streta
emot så länge. 5 Rolex Bigi och 3
Highspeed Call skall väl normalt
göra upp om det här, men Walmanns
duo 7 Destiny AM och 8 Tobacco
kanske vill vara med. Streck också
för Uhrbergs 4 Rapide du Pommeau.
V64-4
Ett getingbo. 6 Perfect Gede får tipset på sin fina form med tre segrar i
raden. Det saknas inte motbud, och

här får man måla på.
V64-5
Kvällens andra spik hittar vi i 2 Andy
Pandy One. Tre raka segrar, kommer
från V75-seger, ingen av motståndarna har en seger i raden. Bör vinna
komfortabelt.
V64-6
6 Kom Leia är nog bästa hästen i fältet, men jag dubblar systemet med 5
Wahtoshi.
Systemförslag
V64-1: 6 Ritz Guiness
V64-2: 1, 9, 10, 11, 13, 15
V64-3: 3, 4, 5, 7, 8
V64-4: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13
V64-5: 2 Andy Pandy One
V64-6: 5, 6
600 rader, 600kr
Dagens Dubbel
DD-1: 2
DD-2: 5, 6
2 rader á 30kr
Oddsfynd
Bird Parker till 7,50 och Kom Leia till
6,50 på Svenska Spel är bra odds.
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Fotboll
Premier League
Det är inte så gott om fotbollsmatcher
av kvalitet ikväll, men ett möte i Premier League mellan Wolverhampton
och Newcastle får vi.
Newcastle är i stort behov av poäng,
och efter att många konkurrenter i
bottenstriden denna omgång tagit poäng är man hårt pressade. Man har
spelat bra på slutet. Wolves har spelat väldigt bra, och att bli sjua i serien
kan leda till spel i Europa League
nästa säsong. Det bör vara lite klasskillnad lagen emellan, men en bit
över 5 gånger på Newcastle känns
lite lockande med deras form.
Just nu finns 5,35 på Unibet, och det
känns frestande att prova.
La Liga
Ett möte också i den spanska ligan
mellan Alavés och Levante. Alavés
har chans på europaspel om de avslutar ligan lika fint som de inlett. Seger ikväll och de är på sjätte plats
med häng på Getafe och Sevilla som
har platserna ovanför.
Levante skulle må bra av poäng, men
jag tror inte de har något alls att hämta mot ett motiverat Alavés.
Svenska Spel har 2,13 på Alavésseger och det känns som ett bra
odds.

