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V75 IMORGON  MED ROBERT BERGH
• KRØNIKA & STJÆRNKUSKARNAS TIPS INFØR LØRDAGENS TÆVLINGAR P˚ ÖREBRO

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR ØREBRO I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

Ulf                   
Ohlsson
Vinner mest lopp av alla i landet

Jorma  
Kontio
Nordens segerrikaste kusk

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.20

Robert Bergh: Och återgå till den 
ursprungliga starttiden på lördagar 
Jag var på en ny auktion i tisdags.

Wenngarn Sales körde för första gången 
och jag måste säga att det var ett väldigt 
bra arrangemang.

Wenngarn Sales påminde lite om de där finare 
auktionerna i Frankrike. En vacker, rymlig miljö 
med många trevliga områden som gjorde det lätt 
att följa upp besiktningar och så vidare då häs-
tarna var så harmoniska. Det var trevligt att 
uppfödarna hade hästarna i en sån fin författ-
ning.

MmM Det var ett stort steg i rätt riktning. 
På andra auktioner jag besökt har ytorna varit 

väldigt begränsade och man har tvingats att stå 
och trampa asfalt till och från. Något som kan 
leda till fara, speciellt när hästarna bara är ett år.

MmM När man besiktar en häst vill man att den ska 
stå lugn och avslappnad och så upplevde jag att 
det var under Wenngarn Sales.
Visst fanns det några detaljer man kan för-

bättra, men överlag var det riktigt bra.
Det var även roligt att vi får se fler och 

fler unghästar komma ut till auktion. 
Det är bättre att de visas upp i en sån än 
att de blir kvar hos sina uppfödare.

MmM Snittpriset var högt. Det blir så när 
det är en trevlig atmosfär och fina djur 
som visas upp. 
Sådant går ju hand i hand.
Själv köpte jag fyra stycken. Den 

dyraste gick på 330 000 kronor.
- - -

Det är roligt att se att det här 
legendloppet blivit en publikattrak-
tion. Trots att kuskarna varit ifrån ett 
tag så ser de exakt likadana ut som när 
de körde förr i tiden, om man tänker på 
kroppshållning och så.

På publikplats märks det att det är 
många som kommit att se sina gamla 

favoritkuskar och det gillar jag att se.
MmM Stig H vann ju för tredje året i rad. Impone-

rande.
- - -

Jag har nämnt det tidigare och jag blir bara 
mer och mer övertygad om att V75 ska köras både 
på onsdagar och lördagar. På onsdagarna kör 
man Solvalla med några få undantag, som till 
exempel nästa onsdag då det körs uttagningslopp 
till Derbyt på Jägersro. Och låt oss återgå till den 
ursprungliga starttiden (14.30) på lördagarna.

- - -
Mina tankar om morgondagens V75-omgång:
V75-1: 3 Tripolini V.P. och 4 Al’s Winner-

mede har bra styrka och är givna på kupongen. 
Kanske dags även för 11 Origo Tilly med lite driv 
på vägen?!

V75-2: I E3 för stona tror jag mest på 4 Fan-
tasy River men loppet är vidöppet och det kan 
skrälla. Min 5 Greece Boko är under utveckling 
och 3 Unique Juni likaså. 

V75-3: Klurig Gulddivision där en 
ny skräll kan komma. Varför inte 5 
Radieux som gått starka rundor på 
slutet.

V75-4: Tre hästar höjer sig över 
mängden och jag tror man kan låsa 
loppet på 3 Playboy Face, 6 Sapajou 
och 11 Imperator.

V75-5: Min spik i omgången är 2 
Countdown Fougett som har ett 
perfekt läge och möter lite enklare 
motstånd den här gången.

V75-6: E3 för hingstarna och 4 
Makethemark är hästen att slå, det är 
en härlig inställning på honom. Spikbud. 
Det ska bli intressant att se 9 Electric 
Light med rygglopp den här gången.

V75-7: En tänkbar chansspik är 3 
Eder Bob som har fin styrka och även är 
snabb ur volten.

V75 även på onsdagar

VINNER?. Petri Salmelas Makethemark har härlig inställning 
och är ett spikförslag på lördag enligt Robert Bergh. Foto: KANAL 75
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 ”Hon ser väldigt formstark ut för dagen. Är snabb ut så läget är bra. Chansen 
finns att hon dyker upp i segerstriden. Utrustning: Barfota runtom och så kör vi 
ryckhuva igen. Den hade vi sist också men då behövde vi inte använda den.

ROBERT BERGH OM SINA V75-CHANSER I MORGON

 W V75-1:
 H4 Al’s Winnermede 

tycker jag står på tur 
för en seger och han 
visade ju senast att 
formen är på rätt väg. 
1 Mellby Apollo har 
annars mycket bra 
form och leder säkert 
länge igen.

 W Min vinnare:
 H4 Al’s Winnermede

 W V75-2:
 H1 Flo Jo Keeper tror 

jag kan hålla upp 
ledningen och led-
ningen är ju som 
bekant närmaste 
vägen till mål. 2 
Zahara Goj är en tuff 
utmanare som man 
måste ha respekt för.

 W Min vinnare:
 H1 Flo Jo Keeper

 W V75-3:
 HDet kan nog bli lite 

körning från början 
och kommer 1 Stelton 
loss i ett tidigt skede 
tror jag att han kan 
lösa uppgiften. 3 
Knows Nothing är 
kapabel i sina bästa 
stunder och snabb ut.

 W Min vinnare:
 H1 Stelton

 W V75-4:
 H6 Sapajou tror jag 

kan komma till led-
ningen och i så fall är 
det hästen att slå. 3 
Playboy Face som jag 
kör är också ett tidigt 
bud. Hästen har 
faktiskt varit väldigt 
uppåt på sistone.

 W Min vinnare:
 H6 Sapajou

 W V75-5:
 H2 Countdown 

Fougett gör bra lopp 
varje gång och står 
bra inne i det här 
loppet. 10 Staro 
Jersey Side är inte 
borta trots bakspåret. 
3 Lea Chip ska man 
inte heller räkna bort.

 W Min vinnare:
 H2 Countdown Foug.

 W V75-6:
 HSvårt att tippa emot 

4 Makethemark som 
gör det mesta rätt och 
han såg stark ut 
senast. Han blir ett av 
mina två spikförslag. 3 
Donatello Sisu är tidig 
om man väljer att 
gardera favoriten.

 W Min vinnare:
 H4 Makethemark

 W V75-7:
 H3 Eder Bob var fin 

vid segern senast och 
har han samma form 
på lördag tror jag att 
han blir svår att 
komma till tals med. 
Kan vara en bra 
chansspik. 7 Springo-
ver är en rejäl häst.

 W Min vinnare:
 H3 Eder Bob

Systemet, V75-1: 4, 1, 3 (2, 11). V75-2: 1, 2, 4, 9, 7 (3, 8). V75-3: 1, 3, 10, 7 (6, 4). V75-4: 6, 3, 11, 2 (8, 1). V75-5: 2, 10, 3, 1, 6 (11, 4). V75-6: 4 Makethemark (3, 2). V75-7: 3 Eder Bob (7, 2).  1 200 rader/600 kr

 W V75-1:
 H4 Al’s Winnermede 

visade fortsatt fin 
form senast när han 
avslutade vasst till en 
andraplats bakom 1 
Mellby Apollo. Han har 
gjort sig förtjänt av en 
seger, inte omöjligt att 
den kommer här.

 W Min vinnare:
 H4 Al’s Winnermede

 W V75-2:
 HE3-finalen för ston 

ser ganska öppen ut 
på förhand men jag 
väljer att lämna 2 
Zahara Goj ensam på 
mitt V75-förslag. Jag 
tror att hon tar 
ledningen och därifrån 
blir hon svårfångad.

 W Min vinnare:
 H2 Zahara Goj

 W V75-3:
 H3 Knows Nothing är 

en kapabel travare 
som räcker långt om 
han vaknat upp på rätt 
humör. 4 Coldtown gör 
debut i Guld. De 
springer inte ifrån 
honom, med lite klaff 
är han ett platsbud.

 W Min vinnare:
 H3 Knows Nothing

 W V75-4:
 HDen av duon 3 

Playboy Face och 6 
Sapajou som hittar till 
spets ska även ses 
med bra segerchans. 
11 Imperator är en 
häst med hög kapaci-
tet och han vann 
direkt i comebacken.

 W Min vinnare:
 H3 Playboy Face

 W V75-5:
 HEtt svårlöst lopp på 

förhand. 2 Countdown 
Fougett har ännu inte 
vunnit något lopp i år 
men han har radat upp 
fina tider under 
sommaren. 6 Jula 
Extreme har vunnit tre 
av sex starter.

 W Min vinnare:
 H2 Countdown Foug.

 W V75-6:
 H4 Makethemark har 

vunnit 7 av årets 8 
starter och är motive-
rad favorit. Har dock 
startsnabba hästar 
invändigt om sig och 
det kan bli att han får 
göra grovjobbet över 
den korta distansen.

 W Min vinnare:
 H4 Makethemark

 W V75-7:
 H7 Springover är en 

segervan travare som 
visat fin form under 
sommaren. Lyckas 
han utnyttja spring-
spåret och nå spets 
blir han svårfångad. 
Han kan vinna även 
från andra positioner.

 W Min vinnare:
 H7 Springover

Systemet, V75-1: 4, 1, 3 (8, 11). V75-2: 2 Zahara Goj (1, 9). V75-3: 3, 1, 7, 4, 6 (5, 11). V75-4: 3, 6, 11 (5, 8). V75-5: 2, 6, 10, 1, 3, 5 (11, 7). V75-6: 4, 1, 2, 3 (5, 9). V75-7: 7 Springover (1, 3).  1 080 rader/540 kr

 W V75-1:
 H4 Al’s Winnermede 

tycker jag är en väldigt 
bra häst och han har 
ett bättre läge än förra 
gången. Jag tycker att 
min 1 Mellby Apollo är 
motbudet. Han har 
känts väldigt bra vid 
segrarna på sistone.

 W Min vinnare:
 H4 Al’s Winnermede

 W V75-2:
 H2 Zahara Goj såg fin 

ut vid segern i försö-
ket och har ju tillhört 
de bästa hela tiden. 
Men det är ett öppet 
lopp och det finns 
många som kan hota. 
4 Fantasy River var ju 
nära senast.

 W Min vinnare:
 H2 Zahara Goj

 W V75-3:
 H1 Stelton vet jag att 

han har hög kapacitet 
och även om han inte 
kan öppna får han mitt 
tips. 3 Knows Nothing 
var klen senast men 
jag tror att det var 
banan som fällde 
honom. Ska räknas.

 W Min vinnare:
 H1 Stelton

 W V75-4:
 H3 Playboy Face 

gjorde ett jättebra 
lopp senast och har 
formen på topp, Jag 
tror att han har väldigt 
bra chans med tanke 
på läget. 6 Sapajou är 
värst emot om den 
kommer till ledningen.

 W Min vinnare:
 H3 Playboy Face

 W V75-5:
 H2 Countdown 

Fougett blir mitt andra 
spikförslag. Han har 
varit jättebra även om 
segrarna har uteblivit 
och den här gången 
tycker jag att han står 
bra till. 6 Jula Extrem 
vid gardering.

 W Min vinnare:
 H2 Countdown Foug.

 W V75-6:
 H4 Makethemark var 

jag nöjd med senast 
och han gör bra lopp 
hela tiden. Jag tippar 
mig själv som vinnare i 
den här E3-finalen. 3 
Doantello Sisu såg fin 
ut senast och är nog 
största hotet.

 W Min vinnare:
 H4 Makethemark

 W V75-7:
 H3 Eder Bob var klart 

fin då han vann från 
ledningen i lördags 
och med loppet på 
näthinnan tippar jag 
honom först. 7 Spring-
over har visat att han 
duger bra i V75-sam-
manhang förut.

 W Min vinnare:
 H3 Eder Bob

Systemet, V75-1: 4, 1, 3 (7, 8). V75-2: 2, 4, 1, 7, 9, 3 (8, 5). V75-3: 1, 3, 7, 6, 5, 4 (11, 2). V75-4: 3 Playboy Face (6, 11).V75-5: 2 Countdown Fougett (6, 3). V75-6: 4, 3, 2 (5, 1). V75-7: 3, 7, 1, 4 (2, 6).  1 296 rader/648 kr

Robert  
Bergh
sport 
@expressen.se

TRAV


