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V4-3
4 Shiver W.F. är jag inne på att spika
Skelleftetravet har lunchtävlingar.
i ett annars ganska öppet lopp. Läget
Rent formellt finns det Open Stretch är bra, hästen visade lite form senast.
på den banan, men innerspåret är
Kusken har form. Det är inte så att
trångt och ganska ojämnt. Det har vi- man skälver av skräck när man ser
sat sig svårt att vinna genom att nytt- motståndet. De tre hästar som förutja det.
om Shiver W.F. har en etta i resultatEn hel del finska gäster i vanlig ord- raden har alla tagit den segern i
ning som vi skall försöka sätta in i det breddlopp.
här motståndet, men det är också en V4-4
hel del hästar som pausat länge.
6 Atlas Eagra är en berättigad favoSånt är alltid svårt att ta ställning till, rit, men drog på sig mycket pengar
särskilt som Skellefteå har isbana
förra året, tuffare sedan dess. 3 Weaoch man också skall försöka räkna ut sel W.F. och 7 Hunter Dillon vet ockhur de går med hakar i skorna.
så hur man vinner, och de åker med

V4 Skellefteå

V4-1
Åtta kallblod utspridda på tre volter. 4
Bläs Laban plockar pallplaceringar i
nästan varje start, och är att räkna
med. 6 Stålville gör årsdebut, och
kan mycket. 5 Järvsögrej har färsk
seger i raden, och skall väl inte räknas bort helt.

på lappen.

V4-2
Inte så meriterade hästar, och det här
är svårt. Tipset till 3 Wasa Rebel som
visat att han vill vara med där framme. 2 Misco Palema är tillbaka efter
två månaders uppehåll. Har man hittat rätt kan den mycket. 11 Wild
Nock kommer från seger och skall
väl räknas igen, men har en historia
fylld av skador och galopper.

Lunchdubbeln
LD-1: 4
LD-2: 3, 6, 7
3 rader á 20kr

Systemförslag
V4-1: 4, 5, 6
V4-2: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
V4-3: 4 Shiver W.F.
V4-4: 3, 6, 7
90 rader, 180kr

Oddsfynden:
Svenska Spel har Wasa Rebel till
8,50 som vinnare och Shiver W.F, till
5,50.
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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.

