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Fire starthester i helgen ga fire andreplasser. Brenne Svarta var ute i V75, mens Precious
Landing
, Gl
obal Kickback
og
Rinde Kvikken
ble toere hjemme på Sørlandet.

Brenne Svarta hadde fine forutsetninger i et hoppeløp i V75 over 2640 meter. Hun sto på 40
meter tillegg, og var gjort til klar favoritt. Nestfavoritten Torianna fungerte ikke for dagen og ble
tatt vekk av stevneveterinæren rett før start, og dermed var Brenne Svarta kjempefavoritt. I
løpet brukte hun litt tid på å legge seg til, og Høitomt kjørte på sikkerhet innledningsvis før
Brenne Svarta kom opp i sjuende utvendig. Da det var tid for å angripe runden igjen var banen
full av optimister, og ned siste bortre ble det kjørt i fire spor. Brenne Svarta fikk fint heng av
Schuvablessa i fil fire, og fulgte den ryggen til midt i siste sving. Da satte hun inn et eget
angrep, men det ble for langt fram til vinneren Myklejenta som stakk unna i siste sving.
Annenplassen var verdt 30 000 kroner, og hun har nå kjørt inn over 200 000 kroner på de siste
fem månedene. Hun har en klar ledelse i hoppedivisjonen, og er klar for finalen på Bjerke 23.
mars. Først venter Arne Sems minneløp på Drammen 2. mars, og eventuelt Brisas æresløp på
hjemmebane 9. mars.

På hjemmebane hadde vi tre håp. De to første ble kjørt av Øystein Tjomsland. Precious
Landing
fikk et
fint løp til hun angrep inn i siste sving, og hun avsluttet fint til annen på ny rekord, uten å true
vinneren.
Global Kickback
sto nydelig til i spor 2 på sprint, startrask som han er. Han løste fint og havnet i lederryggen bak
Never Mind, som dro jevnt hardt unna. Ut mot oppløpet kom åpningen som bestilt, og han holdt
stilen helt inn til 14.1a/1609 meter, hans nest beste tid i karrieren. "Dessverre" var Never Mind
veldig opplagt for dagen, så det ble en ny annenplass, men vi er veldig fornøyde. Han har slitt
med helsa i flere år, men har et hjerte av gull. Sistemann ut var
Rinde Kvikken
. Han pleier som regel å kjempe i toppen i søndagsløpene hjemme, og også nå. Fra innerspor
på tillegg fant Kristian Malmin tredje utvendig, og ut på siste bortre måtte han ut i sporene da
Vestpol Faxen støtet bakfra. Rinde Kvikken sto på helt inn, men kunne ikke svare Vestpol
Faxens siste støt. Dermed var helgens fjerde annenplass av fire mulige et faktum. Rinde
Kvikken slår følge med Brenne Svarta til V75-løpene på Drammen 2. mars, der han skal ut i et
forsøk i kaldblodscupen.
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