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V75 I MORGON  MED ROBERT BERGH
• KRØNIKA & STJÆRNKUSKARNAS TIPS INFØR HELGENS TÆVLINGAR P˚ SOLVALLA

BERÄKNAT SPELSTOPP LÖRDAG 
V75: 14.30

DD: 16.58

Robert Bergh: Världens bästa 
häst är min favorit i Elitloppet
Världens bästa häst på plats och 
utlovat kanonväder.

Äntligen dags för elitloppet – en 
travfest man bara vill uppleva.

När jag vann elitloppet var det småkallt 
och spöregn. Till helgen säger prognosen 
26 grader och sol. Snacka om upplagt för 
en riktig fest. 

Dessutom riktigt bra hästar i årets 
elitlopp med världens bästa häst, franske 
Bold Eagle, som det stora dragplåstret.

MmM Årets elitlopp kan vara det bästa 
någonsin. Det finns åtminstone fem 
hästar som skulle kunna vara storfavori-
ter om Bold Eagle inte var med....
Det finns de som ifrågasätter hur Bold 

Eagle kommer klara sig på svenska banor. 
Jag tror tvärtom. För mig är Bold Eagle 
som gjord för att tävla på 1 000-meters-
bana. Jag tror att han kan gå hur fort som 
helst under rätt förutsättningar.

Risken är väl dock att Franck 
Nivard kör passivt i försöket, 
hoppas bara att det inte blir för 
passivt. Är dock trygg när de avise-
rar barfota redan i försöket. 

w Mitt tips för elitloppet blir:
1. Bold Eagle, 2. Delicious, 

3. Nuncio, Outsider: Resolve.

Jag är positiv till förändringarna 
med senare insläpp och färre 
lopp, hoppas det kan ge större 
gemenskap och bättre tryck hos 
publiken än på senare år.

MmM Bäst vibbar av stallets egna 
hästar i helgen har jag på Re Doc 
och Aileron.

- - -
Tipsen till lördagens V75-tävlingar:

V75-1: Favoriten 3 Wild Honey får 
tipset, tror hon är gynnad av täta starter. 
Senast valde jag att dubbla systemet med 
6 Treasure Kronos  men då inte hon startat 
på länge kan favoriten vara dagens spik.

V75-2: Favoriten 6 National Prince 
tappade travet senast och det är en var-
ningsklocka. För mig ett garderingslopp 
där man ska ha med stall Kolgjinis 5 Rush-
more Face och 10 Friend of Nature.

V75-3: Tipset till min egen 9 Making 
Love som jag tror kan få loppet härifrån. 
Favoriten 3 Iago Zon upplever jag som en 
sprinter som inte gynnas av den körning 
som brukar bjudas den här helgen.

V75-4: Favoriten 11 Darling Hornline 
gör alltid rejäla lopp men har tjänat 
snabba pengar vilket gör uppgiften tuffare. 
Tycker det är ett lurigt och ojämnt lopp 
där 10 Evening Prayer måste vara tidig 
efter en förbättrad årsdebut.

V75-5:  Jag har bra känsla 
för min 3 Re Doc som kan 
vara ett spikbud för den 
modige. Den gången han 
förlorade från ledning var det 
mot en elitloppshäst. Har 
dock respekt för 1 Bravo 
Navarone om den hittar ut.

V75-6: Lite en eller alla 
över detta lopp. 5 Moni to 
Spare gör bra lopp varje 
gången, 2 Aron Palema 
och 3 Västerbo Arthur har 

läget och 12 M.T.King of 
Cash är bortglömd.

V75-7: 13 Sauveur befogad 
storfavorit trots tufft läge. Jag 
har bra känsla för min egen 
6 Aileron och 10 Sorbet vore 
en typisk Örjan-vinnare...

EN FEST ATT UPPLEVA

VINNAREN? Robert Bergh tippar Bold Eagle. Foto: LARS JAKOBSSON/KANAL 75

6 Malkin (V75-3, lördag) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Hästen har verkligen blommat ut i år. Nu är läget besvärligt men jag hoppas vi kan hitta ned billigt. Vi kör 
barfota runt om för första gången i år och bike som på Halmstad.
9 Making Love (V75-3, lördag) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1234123412341234

 ”Han snubblade i genrepet men hästen ser fortsatt riktigt formstark ut och härifrån kan han få loppet på 
samma sätt som vid försökssegern. Vi kör med bike, helstängt och barfota runt om.
3 Re Doc (V75-5, lördag) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Hästen ser fortsatt väldigt bra ut och har förbättrat sig i aktionen. Hittar vi till ledningen så måste jag 
var klart optimistisk, nära högsta betyg. Vi fortsätter med ryckhuva, öppet huvudlag och barfota runt om.
11 Officer C�D� (V75-5, lördag) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Hästen har riktigt bra form men blev tyvärr helt bortlottad här, han brukar vilja vara med där framme för 
att prestera som bäst. Vi kör barfota runt om och med öppet huvudlag.
3 Västerbo Arthur (V75-6, lördag) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Spurtade bra sist och formen sitter där. Hoppas på lillchans på ledningen och därifrån kan han vara en 
outsider i ett öppet lopp. Vi kör med helstängt, bike och barfota runt om.
6 Aileron (V75-7, lördag) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Jag har en bra känsla och tror att hästen kan göra sitt livs lopp här. Mycket troligt att det blir första 
barfota runt om och bike.
10 Balfour (V75-2, söndag) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Han har tagit loppet bra men här är det andra förutsättningar med tillägg. Samtidigt är det ett tacksamt 
lopp då vi står bra till på kapacitet. Vi fortsätter med bike trots volt men eventuellt tvingas vi köra med skor 
fram då han kan vara känsligare bakom hästar.
8 Ginny Weasley (V75-6, söndag) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Det var nog segern som rök i sista sväng senast. Nu har hon ett besvärligt läge men har visat förr att hon 
duger i detta sällskap. Vi kör barfota runt om och bike.
7 Diamanten (V75-7, söndag) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Ser fortsatt fin ut och jag har alltid bra tro på den här hästen. Nu är ju dock läget som det är den här 
gången. Vi kör barfota bak den här gången.

ROBERT BERGH OM SINA V75-CHANSER LØRDAG OCH SØNDAG

Robert  
Bergh
sport 
@expressen.se

TRAV

 WMISSA INTE UNTERSTEINERS P˚ EXPRESSEN TV  
– SNACK OCH GETINGBETYG P˚ ALLA V75-HÆSTAR

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR SOLVALLA I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

Johan 
Untersteiner
Ett av våra största framtidsnamn

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

 W V75-1:
 H3 Wild Honey som 

jag kör tippar jag etta. 
Hon gick riktigt bra 
senast och vi har ett 
vettigt läge på lördag. 
2 Patricia Hastrup är 
snabb i benen och 
borde vara med långt 
framme. 

 W Min vinnare:
 H3 Wild Honey

 W V75-2:
 H6 National Prince 

går ner i klass och kan 
öppna fort, hästen. 
Han blir att räkna 
med. 1 Upstream har 
ett passande läge och 
kommer att få en fin 
resa. Är säkert i stri-
den.

 W Min vinnare:
 H6 National Prince

 W V75-3:
 H9 Making Love var 

klart bra näst senast 
då han spurtade förbi 
alla på klart bra vis. 
Kan duga igen. 3 Iago 
Zon är snabb i benen 
och klaffar det för 
honom är han på fotot. 
Lurigt lopp...

 W Min vinnare:
 H9 Making Love

 W V75-4:
 H11 Darling Hornline 

är säkert bästa hästen 
och trots tillägget är 
jag inne på att hon 
visar sig bäst, spikas. 
4 Like a Star kan 
mycket på en bra dag 
och kan nog utmana 
om det stämmer.

 W Min vinnare:
 H11 Darling Hornline

 W V75-5:
 H1 Bravo Navarone 

kanske kan hålla upp 
spåret om det klaffar 
i starten. I annat fall 
tål han att göra jobbet 
själv, hästen. 3 Re Doc 
ser mycket bra ut för 
dagen och räknas 
också tidigt.

 W Min vinnare:
 H1 Bravo Navarone

 W V75-6:
 H5 Moni to Spare är 

en klassig typ som såg 
bra ut vid segern 
senast. Borde sluta 
i segerstriden på nytt.   
2 Aron Palema är 
stark och rejäl och får 
han ett högt tempo 
kan det gå vägen.

 W Min vinnare:
 H5 Moni to Spare

 W V75-7:
 H13 Sauveur väljer 

jag att spika. Han var 
mycket bra senast 
även om han inte vann 
den gången. Min 
10 Sorbet gick ju bra 
senast och bör vara 
med långt framme. 
Formen blir allt bättre.

 W Min vinnare:
 H13 Sauveur

Systemet, V75-1: 3, 2, 7, 9, 6 (10, 8). V75-2: 6, 1, 5 (3, 11). V75-3: 9, 3, 8, 6, 11 (7, 2). V75-4: 11 Darling Hornline (4, 1). V75-5: 1, 3, 7, 9 (6, 4). V75-6: 5, 2, 1, 6 (11, 8). V75-7: 13 Sauveur (10, 2).  1 200 rader/600 kr

 W V75-1:
 H3 Wild Honey är 

svår att gå emot och 
läget talar tll hennes 
fördel. 6 Treasure 
Kronos tror jag dock 
har minst lika hög 
kapacitet. 9 Indoor 
Voices kan vara ett 
skrällbud med klaff.

 W Min vinnare:
 H3 Wild Honey

 W V75-2:
 H5 Rushmore Face 

kan massor och jag 
tror att han är en av 
två som har lite bättre 
chans än övriga. Den 
andre är 6 National 
Prince vars chanser 
stiger om han kommer 
till ledningen.

 W Min vinnare:
 H5 Rushmore Face

 W V75-3:
 H3 Iago Zon har ett 

bra spår och är värd 
en seger. 8 Malkin är 
lika bra, men han har 
å andra sidan ett 
sämre läge. 9 Making 
Love är nog inte 
mycket sämre än 
Malkin, bör passas.

 W Min vinnare:
 H3 Iago Zon

 W V75-4:
 HInget snack om att 

11 Darling Hornline är 
bästa hästen och hon 
gjorde ett väldigt bra 
lopp efter galoppen 
senast. Jag tror att 
hon har toppchans 
trots läget och väljer 
att spika.

 W Min vinnare:
 H11 Darling Hornline

 W V75-5:
 H3 Re Doc svarade 

för en väldigt fin 
insats senast och jag 
tror att han hinner 
förbi 1 Bravo Nava-
rone från start och det 
talar till hans fördel. 
Men båda hästarna 
bör med på kupongen.

 W Min vinnare:
 H3 Re Doc

 W V75-6:
 H5 Moni to Spare har 

inte gjort ett enda 
dåligt lopp i år och det 
är en häst som verkar 
kunna gå från alla 
positioner. 2 Aron 
Palema har ett bättre 
läge nu än i de 
senaste starterna.

 W Min vinnare:
 H5 Moni to Spare

 W V75-7:
 H13 Sauveur måste 

man väl tippa, men jag 
tror det finns fler 
hästar som har chans. 
10 Sorbet är på gång 
och har vunnit på lång 
distans. 2 U.S.Male 
E.P. var jättebra vid 
segern senast.

 W Min vinnare:
 H13 Sauveur

Systemet, V75-1: 3, 6, 7, 10, 9 (2, 4). V75-2: 5, 6, 1 (3, 8). V75-3: 3, 8, 9, 1, 2, 6, 7 (4, 5). V75-4: 11 Darling Hornline (9, 7). V75-5: 3, 1 (9, 7). V75-6: 5 Moni to Spare (2, 9). V75-7: 13, 10, 2, 6, 7, 15 (3, 14).  1 260 rader/630 kr

 W V75-1:
 H3 Wild Honey var 

inte långt borta från 
att kvalificera sig till 
elitloppet. Hon möter 
bara ston den här 
gången och fick 
dessutom bra spår. 
Jag tror att hon 
vinner.

 W Min vinnare:
 H3 Wild Honey

 W V75-2:
 H4 Can Lane var 

strålande senast. Har 
han varit förkyd men 
känns fin och jag tror 
att han kommer gå 
bra. Det blir halvstängt 
huvudlag och om jag 
kommer till spets 
kanske jag kör där.

 W Min vinnare:
 H6 National Prince

 W V75-3:
 H1 Niagara Broline 

har också varit borta 
lite, men har gått 
banjobb och känns 
bra. Han är snabb från 
start och läget blev 
perfekt. Jag är inte 
förvånad om vi är 
bland de tre främsta.

 W Min vinnare:
 H9 Making Love

 W V75-4:
 H11 Darling Hornline 

är en jättebra häst och 
hon gick bra efter fel 
senast. Trots 
20 meters tillägg har 
hon god chans att 
vinna. 4 Like a Star är 
en jättefin häst och är 
värst emot.

 W Min vinnare:
 H11 Darling Hornline

 W V75-5:
 H4 Emmett Brown är 

förbättrad och vann 
med tussarna kvar 
näst senast. Han var 
inte tom i mål senast 
och om jag kommer till 
ledningen är jag sugen 
på att prova att köra 
i den positionen.

 W Min vinnare:
 H1 Bravo Navarone

 W V75-6:
 HDet är många 

jättebra hästar som är 
med i Bronsdivisio-
nens final. 12 M.T. 
King of Cash kommer 
säkert gå jättebra men 
har många att runda. 
5 Moni to Spare får 
utgångstipset. 

 W Min vinnare:
 H5 Moni to Spare

 W V75-7:
 H13 Sauveur gjorde 

en kanonlopp som 
tvåa i Örebro bakom 
Balfour. Han är van att 
starta över lång 
distans och motstån-
det är med få undan-
tag klent för att vara 
Harpers. Spik.

 W Min vinnare:
 H13 Sauveur

Systemet, V75-1: 3 Wild Honey (7, 6). V75-2: 6, 1, 5, 4, 9 (10, 2). V75-3: 9, 6, 3, 2, 1, 7, 8, 4 (5, 11). V75-4: 11, 4 (7, 9). V75-5: 1, 3, 4, 7 (9, 6). V75-6: 5, 2, 1 (11, 3). V75-7: 13 Sauveur (10, 2).  960 rader/480 kr


