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

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.20

Robert Bergh: Jag vill bjuda er 
läsare på ett par vinnare från stallet
Julafton innebär utdelning av såväl mjuka 
som hårda klappar. Dessutom hoppas jag få 
dela ut några bra vinnare till er läsare.

Dags att summera ännu ett år. Ett år som för 
travets aktiva innehållit mer pengar att tävla om. 
Det känns naturligtvis väldigt bra att det fortsät-
ter även 2019.

För stallets del är jag överlag nöjd med året. Vi 
hade en tung period i somras att få hästarna att 
hålla formen i värmen men avslutningen av året 
har varit riktigt positiv.

En stor del i det har att det koncept vi etable-
rade ifjol i Frankrike funkar riktigt bra. Hittills 
under vintermeetinget har stallet kört in 3,1 
miljoner, närmare 173 000 kronor per start och 
håller hela 40 i segerprocent.

MmM Jag har innerst inne en klart positiv känsla 
inför 2019, bättre än inför innevarande år.

MmM Vi har bytt ut en hel del hästar i stallet och 
inte minst för unghästarna ser framtiden spän-
nande ut. Dessutom känns det bra att 
allt är klart på gård och träningsbackar.

Vad vore julafton utan några julklappar 
att dela ut? Här kommer mina bidrag:

Personalen vill jag ge en skidresa. Vi 
hade samma koncept i år under hästar-
nas träningsperiod och det var en 
höjdare, jag har själv just kommit hem 
efter några dagar i Åre med vänner 
och bekanta och det ger verkligen 
positiv energi.

Janne Norberg vill jag ge ett stort 
plåster. Tror hela Travsverige önskar 
denna travets hedersman god hälsa 
och en snar återkomst i sulkyn. 

Svensk Travsport vill jag ge större 
beslutskraft. Inte minst så att man vågar 
fatta beslutet att skrota jänkarvagnarna 
så att vi får bättre ordning i loppen.

ATG vill jag ge ett nytt datasystem. Driftstör-
ningarna 2018 har varit alldeles för många för att 
acceptera, senast inför uppesittarkvällen.

Er läsare, och spelare, vill jag bjuda på ett par 
vinnare från stallet som startar utanför Sveriges 
gränser så här i slutet av året:
4 Time Machine åker vi till Århus med i 

angeläget ärende på V75 28/12.
4 Cocktail Fortuna startar med hög vinstchans 

på franska nationalarenan Vincennes 29/12.
4 Balfour har även han ett mycket lämpligt 

lopp i Frankrike på nyårsafton.
Med de vinnarna vill jag önska alla som brukar 

följa mig i den här spalten en riktigt god jul!
- - -

Nu till annandagens V75-omgång på Solvalla 
som bjuder V75-finaler på en onsdag. 

V75-1: 7 Double Exposure blir mycket stor 
favorit från smålurigt läge, dessutom med skor. 
Kvartetten 3 In Toto Sund, 6 Darling Mearas, 8 
Eva I.H. och 9 Ginny Weasley är streckvärda.

V75-2: Vinnartipset till 1 Legend 
Brodde då favoriten 5 Hawk Cliff 
riskerar ett tufft lopp igen.

V75-3: Favoriten 3 Nadal Broline är 
på topp och visst är segerchansen god.  
Tar med skrällarna 1 Dante Boko, 8 
Zenit Brick och 5 Turno di Azzura.

V75-4: Lurigt lopp men intressant 
läge på 1 Budets Lasse,  en fräck spik 
för den modige.

V75-5: Ett jämnt och bra lopp. 
Tipset till 3 Västerbo Exact före 4 
Velvet Gio och 10 Magnific Brodde.

V75-6: Ett intressant långlopp som 
är riktigt öppet och skrällen kan ligga 
på lur. Tipset till 8 Dartagnan Sisu före 
12 Sorbet och 13 Digital Ink. 

V75-7: Favoriten 1 Illuminati har 
form men läget kan vara fälla. Tipset 
till 2 Martin de Bos före min egen 5 Yrr.

Dags dela ut klappar

CHANS P˚ FRANSKT. Coktail Fortuna har en bra chans till 
seger på Vincennes på lördag. Foto: MATILDA ÖHRMAN/TR BILD

1 Bork Odina (V75-4, juldagen) ����������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Hon håller fin form och spurtade bra senast på ny utrustning. Utan att veta tror jag 
att hon kan öppna bra bakom bilen. Fixade isbanan senast och går med vanlig vagn, 
halvstängt huvudlag och urryckare.
9 Ginny Weasley (V75-1, annandagen) �����������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Hostade och fick strykas senast. Tränar på som vanligt och har gjort det bra med 
skor. Gör ett bra lopp men tufft vinna. Helstängt huvudlag och svensk jänkarvagn.
13 Digital Ink (V75-6, annandagen) ����������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Han var bra sist efter att ha kommit lite på mellanhand. Presterar lite ojämnt men 
gillar förutsättningarna här och vid jämnt tempo kan han slå till. Öppet huvudlag och 
vanlig vagn.
5 Yrr (V75-7, annandagen) ������������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Han har tagit senaste loppet bra och fick helt okej läge här. Han är rejäl och ska 
räknas med chans. Vi kör med öppet huvudlag och vanlig vagn.

ROBERT BERGH OM SINA V75-CHANSER I HELGEN

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR SOLVALLA P˚ ONSDAG

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H3 In Toto Sund är en 

fin häst med bra läge. 
Kan säkert komma till 
ledningen och då är 
hon inte helt lätt att 
besegra. Min 7 Double 
Exposure har gjort allt 
rätt hela säsongen 
och varit jättefin. Men 
läget är lurigt. Ändå 
klart att vi ska räknas.

 W Min vinnare:
 H3 In Toto Sund

 W V75-2:
 H5 Hawk Cliff har ett 

bra läge nu och det 
kanske inte blir 
samma tunga inled-
ning som på slutet? 
Ska ha vettig chans 
att vinna då. 12 
Laskari är en annan 
tuff utmanare som ska 
räknas tidigt trots 
spåret.

 W Min vinnare:
 H5 Hawk Cliff

 W V75-3:
 H3 Nadal Broline har 

varit fin på slutet, 
hästen, och det är 
klart att han ska ha 
vettig chans att vinna 
igen. Men det kanske 
kan bli svar från 1 
Dante Boko? Då skulle 
8 Zenit Brick gynnas 
och det kan vara ett 
bra streck också.

 W Min vinnare:
 H3 Nadal Broline

 W V75-4:
 H2 Ridgehead Kato 

har bra kunnande och 
läget talar för honom. 
Får tipset men kanske 
ingen given vinnare 
ändå. 5 Vikings 
Preacher har toppform 
och skulle han komma 
till ledningen så är han 
säkert med långt 
framme igen.

 W Min vinnare:
 H2 Ridgehead Kato

 W V75-5:
 H1 Disco Volante har 

säkert rätt bra chans 
att sitta i ledningen 
och då är det en bra 
segerchans. Jag 
provar att singel- 
srecka. 2 Erik Sting är 
kapabel på rätt dag 
och visst ska han 
streckas om man inte 
väljer att spika.

 W Min vinnare:
 H1 Disco Volante

 W V75-6:
 H9 Ready Ribb 

galopperade senast 
men han kan ha en 
känslig punkt i sista 
sväng. Normalt är han 
stark och rejäl och då 
är han i striden. Min 
12 Sorbet är van tuffa 
sällskap men har inte 
startat på ett tag nu. 
Gör alltid bra lopp.

 W Min vinnare:
 H9 Ready Ribb

 W V75-7:
 H1 Illuminati tycker 

jag är bra för klassen 
och skulle det lösa sig 
från läget är jag inne 
på att han är starkast 
till slut. Jag chansar 
och spikar. 5 Yrr har 
tänt till i ny regi och 
kommer säkert att 
slåss långt framme på 
nytt, hästen.

 W Min vinnare:
 H1 Illuminati

Systemet, V75-1: 3, 7, 6, 4 (2, 8). V75-2: 5, 12, 7, 1, 6 (9, 2). V75-3: 3, 8, 1 (2, 7). V75-4: 2, 5, 9, 1 (11, 12). V75-5: 1 Disco Volante (2, 7). V75-6: 9, 12, 11, 8 (13, 1). V75-7: 1 Illuminati (5, 12).  960 rader/480 kronor

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

Systemet, V75-1: 7 Double Expos. (3, 6). V75-2: 5, 12, 1, 6 (9, 11). V75-3: 3, 8, 2 (7, 1). V75-4: 2 Ridgehead Kato (1, 9). V75-5: 1 Disco Volante (2, 6). V75-6: 12, 9, 8, 1, 10, 7 (13, 11). V75-7: alla 12 (2, 5).  864 rader/432 kr

Robert  
Bergh
sporten 
@expressen.se

TRAV

7 Doule Exposure (V75-1) �������������������������������������123412341234
 HHon gör ju allt rätt hela tiden och vi ska 

räknas. Men In Toto Sund har ett bättre läge.

MIN BÆSTA V75-CHANS
1 Disco Volante (V75-5)

 HHar ett bra läge och håller han sig lugn är 
han snabb bakom bilen. Spets runt om? 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
1 Budets Lasse (V75-4)

 HKommer i bra form och läget 
passar fint. Får ett bra lopp.

8 Dartagnan Sisu (V75-6)
 HÄr inte så tokig med rätt resa. 

Kan spurta bra om det klaffar.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

 W V75-1:
 H7 Double Exposure 

fick inte det bästa 
läget, men då hon 
tävlar mot enbart ston 
brukar hon vara 
huvudet högre och 
kan dessutom göra en 
del jobb själv. En bra 
spik att inleda med. 3 
In Toto Sund har fint 
läge och kan bli tvåa.

 W Min vinnare:
 H7 Double Exposure

 W V75-2:
 H5 Hawk Cliff har ju 

visat mycket bra form 
och var lite ursäktad 
av en tuff öppning 
senast. Han har ett 
bättre spår nu och kan 
vinna. 12 Laskari kan 
komma in i matchen 
om det blir hårt tempo 
och jag vågar inte 
räkna bort honom.

 W Min vinnare:
 H5 Hawk Cliff

 W V75-3:
 H3 Nadal Broline 

känner jag ju väl och 
han har sett jättefin ut 
i de senaste starterna 
och formen är nog 
intakt. Då han drog ett 
bättre startspår än 8 
Zenit Brick så tycker 
jag att han ska vara 
favorit i loppet. 2 Jairo 
är en luring.

 W Min vinnare:
 H3 Nadal Broline

 W V75-4:
 H2 Ridgehead Kato 

har ett bra spår och 
jag tror att han är 
gynnad av att tävla 
hemma på Solvalla. 
Han kan säkert gå en 
bit upp i klasserna om 
han får vara skadefri. 
Spikbud. 1 Budets 
Lasse är nog långt 
framme på läget.

 W Min vinnare:
 H2 Ridgehead Kato

 W V75-5:
 HJag gillar ju 2 Erik 

Sting och har tippat 
honom etta förut. Men 
jag tror och hoppas att 
jag ska kunna besegra 
honom med 1 Disco 
Volante som fått ett 
kanonläge och mål-
sättningen är att ladda 
och försöka leda hela 
vägen.

 W Min vinnare:
 H1 Disco Volante

 W V75-6:
 H12 Sorbet är ju van 

att möta de allra bästa 
hästarna och distan-
sen har han ju visat 
att han klarar av förut. 
Jag tror att han blir 
tung att stå emot på 
upploppet. 9 Ready 
Ribb ska vara på gång 
med ett par lopp i 
kroppen.

 W Min vinnare:
 H12 Sorbet

 W V75-7:
 H2 Martin de Bos 

visade prov på väldigt 
fin inställning senast. 
Hade flyt med 
utgångsläget och 
kommer att få en 
vettig resa som det 
känns. Givet segerbud 
5 Yrr har gått väldigt 
bra i ny regi och ska 
inte räknas bort.

 W Min vinnare:
 H2 Martin de Bos

1 Disco Volante (V75-5)���������������������������������� 1234123412341234
 HHan har drömläge från innerspåret och jag 

hoppas att vi kan leda hela vägen runt om.

MIN BÆSTA V75-CHANS
7 Double Exposure (V75-1)

 HHon brukar inte torska när hon tävlar mot 
enbart ston och känns som en given spik. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
2 Jairo (V75-3)

 HOm det blir körning mellan de 
två mest betrodda finns chansen. 

9 Claude Debussy (V75-7)
 HGick en bra långspurt senast 

och kan skrälla om det stämmer.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR


