BOXPLAY
ATG:s experter ger sina
bästa tips inför lördagens
hockeymatcher med f okus
på slutspel i HA och SHL,
lördagens matcher i NHL
samt travets V75 på
Jägersro.
Tipsen gjordes den 8 april.

STÖRSTA
VINSTCHANSEN
Det laget eller den hästen
har bäst chans av alla
spelobjekt att vinna.

VARNINGEN
Här rekommenderas
en vinnare som inte är
helt given på förhand.

HÅLLER
TUMMARNA FöR
En personlig favorit som
man unnar en vinst.

AVSLAGET
Ett lag eller en häst
som INTE vinner.
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Toronto. Stabila, fortsatt topplag i
North Division då toppspelarna är
friska o lirar bra. Möter Ottawa,
ett av årets två sämsta lag i ligan.
Toronto hemma vinner lätt.

Björklöven. Ett skadedrabbat
Karlskoga som nu har fått skador
på grymma målvakten Tim Juel
orkar inte stå emot ett allt bättre
Björklöven.

Björklöven och Karlskoga har vänt
upp till Umeå. Jag räknar med
att Löven tar två raka segrar och
sätter sig rejält i förarsätet i kvalet
till Hockeyallsvenska finalen.

Björklöven är en klar etta. BIK
Karlskoga är en häftig uppstickare men Löven har större
tyngd och bredd och det betalar
sig nu.

Ska man gå långt i slutspel krävs
en målvakt på topp. Nu är Juel
i Karlskoga skadad. Inte för att
backupen är dålig men visst får
Björklöven det lättare att vinna nu.

2 Staro Leonardo i V75-5 kommer
med en snygg seger i bagaget.
Fint utgångsläge och klaffar det
med positionerna så kan han
vinna.

11 Apapmand kommer inte dra
upp tempot i V75-5 men kommer
dra nytta av högt tempo under
vägen. Profiterar sedan på det på
upploppet med spurt till seger.

9 La Plus Belle är högintressant
i V75-2. Har tre lopp i kroppen
med bra resultat. Stark och tål att
göra jobbet själv, har visat vassa
fartresurser. Måste med.

Efter bataljerna med Detroit
under mina år i Colorado så
hoppas jag Red Wings f örlorar
varje match. Jag hoppas på unga
och rörliga Carolina på lördag.

5 Mr Perfection i V75-5 gör sin
åttonde raka V75-start på lördag.
Har gjort kanonfina lopp utan
att räcka till seger tidigare och är
värd att få en fullträff snart!

3 Scorpion´s Madness och Bo
Örberg i V75-1 susade till spets och
vinst i lördags. Är snabb även i voltstart och barfota nu. Att små tränare
lyckas på V75 förgyller travet.

Gillar verkligen startraketen 3
Sweetman i V75-5. Gör debut mot
hårdare motstånd i silver men jag
hoppas han fortsätter stapla spetssegrar när det nu är hemmabana.

15 Sharp Dream i V75-2 har trivts
i jänkarvagnen och varit jätteduktig på sistone men nu väntar
dryga tillägg och vanlig vagn och
hon får svårt att runda samtliga.

1 Demon Ima i V75-6 går upp en
klass. Tveksamt om han kan ta
ledningen från spår 1 och då är
risken att han måste lita på turen
för att hitta ut. Sårbar favorit.

Favoriten 7 Cyber Lane i V75-7 får
inte plats på min kupong. Det får
6 Racing Mange som såg ut som
en rund miljon i årsdebuten och nu
spetsar och vinner.

3 Lady Beluga i V75-2. Det väntar
troligtvis svar i ledningen och jag
tror inte hon tar sig dit. Får oavsett position svårt emot de mer
rutinerade hästarna på tillägg.
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