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V75 I MORGON  MED ROBERT BERGH
• KRØNIKA & STJÆRNKUSKARNAS TIPS INFØR LØRDAGENS TÆVLINGAR P˚ GÆVLE

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.20

Robert Bergh: Sanningen är tyvärr 
sällan det som folk vill prata om
”Fake News” och källkoll har blivit modeord 
det senaste året.

En sak är säker.
Sanningen är tyvärr sällan det som folk 

vill prata om.

Avundsjukt jämför många den svenska travspor-
ten med Frankrike. De höga prispengarna och 
fina förutsättningarna för sporten tar många som 
en intäkt för att fransmännen sköter sin verksam-
het bättre än vi svenskar.

MmM Inget kunde vara mer fel.
MmM Stora felsatsningar har kostat mycket pengar.

2012 omsatte det franska spelet hisnande 
98 miljarder, 2016 var samma siffra 78 (att jäm-
föra med våra 13). En nedgång runt 20% bland 
annat för att fransmännen investerat i butiksnät 
på bekostnad av IT.  Då man dessutom hållit 
prispengarna uppe med sparade medel börjar det 
nu vara tomt i kassakistan.

Jag tycker att fransmännen borde lära av 
effektiviteten i det svenska systemet.

Att sedan Frankrike har en flera 
gånger större spelande befolkning än 
Sverige men bara marginellt större 
hästsport gör att förutsättningarna 
knappast kan bli helt lika. 

Men att folk inte vill ta till sig fakta 
behöver vi inte gå längre än till det 
egna stallet för att se. Trots att vi 
ligger i toppen av ligorna månad efter 
månad är fortfarande de flesta frågor 
jag får om vi hittat rytmen efter 
flytten eller om hästarna har några 
hagar eller banor att träna på. 

MmM Sluta leta efter det negativa.

Vi har roterat lite i strukturen i stallet. 
Jag har inte fått gården såld uppe i Sunds-
vall och har därför gjort en omstart med 
en mindre filial. Nu har vi 16 hästar och 

två anställda men hoppas växa med fler i träning. 
Det är bra både för gården som slipper stå tom och 
för de hästar som behöver miljöombytet.

Även i Frankrike förändrar vi. Jag har avveck-
lat gården därnere och flyttar istället in till Gros-
bois. Det betyder att vi byter lite fokus och satsar 
på kortare tävlingssejourer för de hästarna då det 
varit svårt att hålla form längre perioder där 
nere. Istället hoppas jag köra in mer per start.

MmM Sammanfattningsvis innebär det att vi kom-
mer tävla mer i Sverige.

- - -
Gävle står som värd för V75 imorgon:
V75-1: Favoriten 6 Floyd P.Boko har en bra 

uppgift på papperet. Trots det förordar jag garde-
ring då intrycket varit lite trögt. Passa 12 Vidi-
vici C.C. som är en vass spurtare. 

V75-2: Det låter påställt kring 6 First Love 
Boko som är ett givet streck. 4 Hankypanky 
Frances är fint i ordning och 14 Guinea Boko 
tyckte jag såg bra ut senast, hon är tuff.

V75-3: Ett klurigt lopp där jag tar 
ställning för ett lås. 2 Autobahn är bra 
och har ett perfekt läge samt 7 Sete som 
gick ett starkt lopp utvändigt sist.

V75-4: Spik på 11 Art Nökkve som 
kommit tillbaka med dunder och brak. 
Tuff  häst och Håkan löser uppgiften!

V75-5: 10 Whitehouse Express  är 
bästa hästen men jag litar inte på 
honom. Ta med 4 Regent Zet och 
1 Serious Try som är på gång igen.

V75-6: En elitloppsplats på spel 
borgar för ett rivigt race. 4 Shadow 

Woodland är väldigt snabb och leder 
länge. Men ta även med 1 Twister Bi 
som är på väg in i den yppersta eliten. 

V75-7: Måla på allt vad plånboken tål. 
4 Donatella Center går bra varje gång 
och vann på topptid senast. Skrällen är 
8 M.T.Insider.

Dags för riktiga fakta

OMG˚NGENS SPIK. Robert Bergh tror på toppchans för 
tuffe kallblodet Art Nökkve. Foto: MICKE GUSTAFSSON/KANAL 75
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@expressen.se
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V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR GÆVLE I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

Peter 
Untersteiner
Halmstads störste tränare

Ulf                   
Ohlsson
Vinner mest lopp av alla i Sverige

 W V75-1:
 H6 Floyd P.Boko har 

visat bra form på 
slutet och han har ett 
spännande läge. Vi 
möter en del bra men 
jag provar att spika 
mig själv. 11 Walle 
West är stark och rejäl 
och tål dödens.

 W Min vinnare:
 H6 Floyd P.Boko

 W V75-2:
 H4 Hankypanky 

Frances kändes bra 
senast när jag körde 
och det fanns en del 
sparat i mål den 
gången. 6 First Love 
Boko kommer säkert 
att laddas och kan 
mycket väl vinna.

 W Min vinnare:
 H4 Hankypanky Fran.

 W V75-3:
 H7 Sete är bra 

i grunden och kan 
vinna det här den 
tunga vägen, men det 
gäller att det klaffar 
lite. Min 3 Under the 
Table är en av flera 
bakom. Kan spurta bra 
med rätt resa.

 W Min vinnare:
 H7 Sete

 W V75-4:
 H11 Art Nökkve har 

en bra uppgift på 
papperet. Han har gått 
fina tider och visat 
god form på slutet, så 
jag väljer att spika.   
10 Vestpol Gladiator 
har ett spännande 
läge. Kan utmana.

 W Min vinnare:
 H11 Art Nökkve

 W V75-5:
 H4 Regent Zet 

kommer från Finland 
i angeläget ärende och 
ska ses med chans. 
Min 10 Whitehouse 
Express kändes 
jättefin senast och 
fick ett halvt lopp 
i kroppen då. Räknas.

 W Min vinnare:
 H4 Regent Zet

 W V75-6:
 H4 Shadow Woodland 

kanske kan hitta till 
spets och lyckas den 
taktiken är det klart 
att han kommer att 
hålla emot länge, 
hästen. 1 Twister Bi är 
snabb i benen och ska 
streckas tidigt.

 W Min vinnare:
 H4 Shadow Woodland

 W V75-7:
 H4 Donatella Center 

har gått bra en längre 
tid och känns mycket 
aktuell från ett bra 
startspår. 9 Fighting 
Bax kan avsluta bra 
med fin resa och han 
får hoppas på tempo. 
Han kan duga.

 W Min vinnare:
 H4 Donatella Center

Systemet, V75-1: 6 Floyd P.Boko (11, 4). V75-2: 4, 6, 3, 10, 14 (7, 12). V75-3: 7, 3, 1, 9, 2 (8, 6). V75-4: 11 Art Nökkve (10, 1). V75-5: 4, 10, 1, 2 (7, 3). V75-6: 4, 1, 6, 7 (5, 8). V75-7: 4, 9, 5 (3, 8).  1 200 rader/600 kr.

 W V75-1:
 HEtt springspår tror 

jag nog att 6 Floyd  
P.Boko kan utnyttja 
och hästen vann 
väldigt enkelt i V75 
senast och jag tror att 
det blir en repris. Detta 
är ett sunt singel-
streck i mina ögon.

 W Min vinnare:
 H6 Floyd P.Boko

 W V75-2:
 HSvårtippat. 14 Gui-

nea Boko har mött 
värre motstånd och 
med bra draghjälp tror 
jag att hon kan sänka 
alla. 6 First Love Boko 
kan bli tuff om hon 
skulle hitta till led-
ningen tidigt.

 W Min vinnare:
 H14 Guinea Boko

 W V75-3:
 H7 Sete var helt okej 

på Bergsåker senast 
och är formen bara lite 
bättre nu så är det 
säkert en bra chans. 
1 Leonas Sami har 
visat att han duger 
i klassen, kan bli farlig 
om han hittar ut i tid.

 W Min vinnare:
 H7 Sete

 W V75-4:
 H11 Art Nökkve har 

kommit igång på slutet 
och är säkert med 
i striden. 10 Vestpol 
Gladiator är alltid med 
i den främre träffen, 
så även här. 1 Sort 
Gull som jag kör är 
under utveckling.

 W Min vinnare:
 H11 Art Nökkve

 W V75-5:
 H10 Whitehouse 

Express fick sträcka 
ut lite efter galoppen 
senast och har fått en 
genomkörare. Han ska 
ses med bra chans 
i det här sällskapet. 
Tror att 4 Regent Zet 
är värst emot.

 W Min vinnare:
 H10 Whitehouse Expr.

 W V75-6:
 H1 Twister Bi visade 

senast att han hör 
hemma i eliten och 
han blir en tuff 
motståndare. Jag ska 
försöka ta en längd på 
honom med 4 Shadow 
Woodland, det är vår 
chans att vinna detta.

 W Min vinnare:
 H1 Twister Bi

 W V75-7:
 H4 Donatella Center 

har vunnit på en 
1.10-tid på distansen 
nyligen och även om 
det inte blir spets så 
är han med och slåss 
om det. 2 Antonio 
Tabac har ett fint läge 
och har visat form.

 W Min vinnare:
 H4 Donatella Center

Systemet, V75-1: 6 Floyd P.Boko (4, 3). V75-2: 14, 6, 3, 7, 4, 12, 10 (5, 9). V75-3: 7, 1, 3, 2 (9, 6). V75-4: 11, 10, 1, 9, 3, 7 (4, 5). V75-5: 10 Whitehouse Express (4, 2). V75-6: 1, 4, 6 (7, 5). V75-7: 4, 2, 5 (9, 1).  1 512 rader/756 kr

 W V75-1:
 HJag vann nyligen 

med 6 Floyd P.Boko 
och han vann även 
starten efteråt. 
Springspår borde 
passa bra och i spets 
blir han inte lätt att 
passera. Han leder 
kanske runt om?

 W Min vinnare:
 H6 Floyd P.Boko

 W V75-2:
 HMin 7 Tahays Blue 

Amber är bra för 
klassen och är stark 
och oöm. Det blir inga 
ändringar men det är 
vingelrisk från det här 
spåret. Hon ska ändå 
räknas tidigt och 
resan går nog bra.

 W Min vinnare:
 H6 First Love Boko

 W V75-3:
 H6 Sete verkar bra 

och gick en fin tid 
senast. Han måste 
räknas tidigt. 1 Leo-
nas Sami är kapabel 
och felfri är han med 
i främre träffen. 
2 Autobahn är inte 
borta

 W Min vinnare:
 H6 Sete

 W V75-4:
 H11 Art Nökkve har 

bra form och eftersom 
det inte är springband 
är det bra med spring-
spår. Håkan Skoglund 
är nog ganska offensiv 
och Art Nökkve ska 
ses med god seger-
chans.

 W Min vinnare:
 H11 Art Nökkve

 W V75-5:
 HJag har haft 7 Thai-

ger Exclusive i trä-
ningen och vet att det 
är en mycket bra häst. 
2 Beppe Am har smyg-
form och 10 White-
house Express kan 
massor. 4 Regent Zet 
är inte borta.

 W Min vinnare:
 H7 Thaiger Exclusive

 W V75-6:
 HHalmstad har redan 

en häst med i Elitlop-
pet. Spring Erom kan få 
sällskap av Jerry 
Riordans 1 Twister Bi. 
Eftersom det är 
1 609 meter är det klar 
fördel med spår ett. 
6 Volstead värst emot?

 W Min vinnare:
 H1 Twister Bi

 W V75-7:
 HJag har vunnit med 

5 Önas Igor. Det är en 
underbar häst att köra 
och han trivs med 
förutsättningarna. 
Han är väldigt start-
snabb och kan nog 
spetsa trots start-
snabba konkurrenter.

 W Min vinnare:
 H5 Önas Igor

Systemet, V75-1: 6 Floyd P.Boko (12, 5). V75-2: 6, 7, 4, 14 (3, 12). V75-3: 6, 1, 2 (7, 4). V75-4: 11 Art Nökkve (9, 3). V75-5: 7, 2, 10, 4 (1, 8). V75-6: 1, 6, 4 (5, 7). V75-7: 5, 4, 1, 2, 3, 9, 7, 8, 6 (11, 10).  1 296 rader/648 kr

 WMISSA INTE – FINNS VARJE FREDAG


