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

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.20

Robert Bergh: Låt tränarna själva få 
välja vem som ska köra deras hästar
Det är dags att se över det svenska anmäl-
ningssystemet igen.

Som det är nu hämmas återväxten i spor-
ten eftersom talangerna stängs ute.

Tränarna måste själva få välja vem som ska 
köra deras hästar i fler lopp.

Stäng inte ute de unga talanger som vill upp, de 
måste få chansen att utvecklas i sporten. Därför bör 
anmälningssystemet förändras. Som det är nu är 
det alldeles för många kategorier av lopp där det är 
snudd på omöjligt för oss tränare att släppa fram 
den egna personalen.

Jag som anmäler en hel del i Frankrike vet att de 
har ett helt överlägset anmälningssystem trots 
mycket större befolkning. Därnere är man 
antingen lärling, proffs eller amatör. Och när du 
passerar 50 vunna lopp är du per automatik inte 
lärling längre. Jämför med andra idrotter. Var 
hittar man 35-40-åringar som spelar kvar i junior-
laget? Det svenska systemet har för många 
begränsningar och även om det är 
grymt bra med breddloppen måste vi ha 
fler möjligheter att utveckla talangerna.

Låt proffs, lärlingar och amatörer köra 
mot varandra, det gör bara loppen 
spelvänligare. Prispengar och kvalité på 
loppen kommer verka självreglerande.

MmM Tränarna måste få större ansvar 
för vem som kör deras hästar. Vet 
ingen tränare som inte skulle sätta 
upp den kusk som vore bäst för 
såväl hästens som resultatets skull.

MmM Reglerna måste vara till för att 
gynna återväxten, inte för att rädda 
styrningar till de som varit inne i 
sporten hela livet.

En härlig period med hästarna har vi 
haft i stallet och det som sticker ut mest 
är resultaten nere i Frankrike där 

segrar och pallplatser har avlöst varandra.
Jag ville testa ett nytt upplägg med att förbereda 

hästarna mer hemma och köra filialen i mindre 
skala därnere och det har verkligen fallit ut kanon-
bra så här långt.

- - -
Tipsen till lördagens V75 på Jägersro. Tänk på att 

eftersom vi nu är inne i december har ett generellt 
förbud mot barfotakörning oavsett vädret i Malmö.

Jag kan tycka att när skotvånget lanserades i fjol 
var det väl upphaussat. När det var dags att sum-
mera resultaten kunde vi konstatera att det ändå 
oftast slutade med att bästa hästen vann.

MmM Lyssna på tränarna som känner sina hästar. 
Det gäller även här!
V75-1: Jag är väldigt nöjd med min egen 6 Spick-

leback Face. Han har en bra uppgift här och jag 
kommer köra offensivt.

V75-2: Svårt lopp som kräver så många streck 
som plånboken tillåter. 5 Man of Steel har bra 
inställning och får tipset. 1 Ready K.K.Hall är 

snabb men knepig. Se upp för 2 Bamboleo.
V75-3: 5 Angle of Attack gjorde ett 

topplopp i lördags och jag hoppas komma 
till spets. Han fungerar fint med skor och 
det är en bra chans.

V75-4: Uppfödningsloppet tror jag står 
mellan 3 Smokin Joe och 4 Global Wel-
come. Dessa två har imponerat.

V75-5: 7 Platon Face är bästa hästen, 
men inget att lita på. Ta med min 6 Paci-
fic W.F. som var bra sist. 

V75-6: Tipset till 9 Sobel Conway som 
mött de bästa fyraåringarna och har de 

tyngsta meriterna. Min duo 1 Tournado 
Dream och 3 Malkin ska båda streckas. De 
tränar bra och har fina lägen. 

V75-7: Jag gillar vad jag sett av 6 Caid 
Griff och höjer ett varningens finger för 
honom. Ett lås med 3 Dante Boko och  
4 Cruzado dela Noche.

Dags för systemskifte

ANGLE OF ATTACK. Har äntligen ett bra läge och ska ha 
mycket god chans. Får fyra getingar av Robert Bergh. Foto: KANAL 75

6 Spickleback Face (V75-1) ����������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Han var fin efter en liten paus senast och har tagit det loppet på ett bra sätt.  
Här fick han ett passande läge och han borde räknas. Vi kör med skor, vanlig vagn 
och öppet huvudlag.
5 Angle of Attack (V75-3) �������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Han har haft missflyt med spåren sedan han vann V75 senast. Här fick han 
äntligen ett bra läge och han gör som bekant sina bästa lopp i ledningen. Han gick 
bra med skor förra vintern så det känns bra. Bike och halvstängt huvudlag.
6 Pacific W�F� (V75-5) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Han var jättefin i comebacken och han ser ut att ha bättre form än på länge 
sedan vi jobbat på lite smådetaljer med honom. Ett plus att han funkade med 
bakskor senast. Jag har positiv känsla på honom. Vanlig vagn och öppet huvudlag.  
1 Tournado Dream (V75-6) �������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Han har varit lite upp och ned i prestationerna men senast var han riktigt bra. 
Han fick ett bra läge här även om han inte kan hålla ledningen. Vi kör med skor, 
öppet huvudlag och vanlig vagn.
3 Malkin (V75-6) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Han gick sig rejält trött på Åby men där vill jag skylla på banan. Här kan han 
kanske ha viss spetschans. Hävdar i alla fall att hästen har bättre form än på länge.. 
Vi kör med skor, öppet huvudlag och vanlig vagn.
9 Global Money (V75-7) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12341234

 ”Han klarade inte alls av banan senast och innan dess hade han suttit fast fyra 
gånger på raken. Hästen ser bra ut men härifrån är det jobbiga förutsättningar.  
Vi kör med skor, bike och öppet huvudlag.

ROBERT BERGH OM SINA V75-CHANSER I MORGON

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR JÆGERSRO I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
HHJagHväljerHattHspikaHiH

V75-1.H6 Spickleback 
FaceHärHenHfinHsortHochH
omHhanHhållerHsigHtillH
travHskaHhanHhaHvettigH
chansHattHvinnaHdetH
här.HMotbudetHkännsH
främstHsomH7 Deimos 
RacingHsomHärHvanH
tuffaHgäng.HKanHjuH
speedaHbra.

 W Min vinnare:
HH6HSpicklebackHFace

 W V75-2:
 H5 Man of SteelHärH

segervanHochHdetHkanH
mycketHvälHbliHnyHvinstH
förHhästen.HSlipperH
hanHtravaHiHdödensH
helaHvägenHkanHdetH
säkertHgåHvägen.HH
1 Ready K.K.HallHharH
ettHspännandeHlägeH
ochHkommerHhanHtillH
spetsHärHhanHaktuell.H

 W Min vinnare:
HH5HManHofHSteel

 W V75-3:
HHJagHprovarHattHspikaH

5 Angle of Attack somH
gickHbraHförraHveckan.H
KommerHhanHtillH
ledningenHärHdetHklartH
attHhanHharHbraH
segerchans,Hhästen.HHH
7 Jairo vannHiHbraHstilH
senastHochHärHstarkHiH
spurten.HFårHhoppasH
påHtempo.

 W Min vinnare:
HH5HAngleHofHAttack

 W V75-4:
 H3 Smokin Joe harH

gåttHsnabbaHtiderHochH
ävenHomHmanHinteHkanH
litaHheltHpåHtvååringarH
kännsHdetHsomHhästenH
attHslåHförHossHandra.HHHH
4 Global WelcomeHharH
imponeratHävenHhan,H
streckas.HMinH1 Attra-
versiamoHharHfintHläge.H
PlatsbudHfrämst.

 W Min vinnare:
HH3HSmokinHJoe

 W V75-5:
 H7 Platon Face harHjuH

rejälHstyrkaHförHklas-
sen.HBlirHhanHinteH
hängandesHiHspårenHförH
längeHskaHhanHkunnaH
varaHmedHiHsegerstri-
den.H9 Wingait ErikHärH
starkHochHsattHfastH
senast.HKanHmycketH
välHspurtaHförbiHmångaH
omHdetHklaffar.

 W Min vinnare:
HH7HPlatonHFace

 W V75-6:
 H6 AkermannHkändesH

finHnärHjagHkördeH
honomHförHettHtagH
sedan.HKanskeHkanH
kommaHtillHspetsHochH
skaHnogHhaHliteHchansH
då.H3 MalkinHharHfinH
styrkaHochHharHganskaH
passandeHförutsätt-
ningar.HSkaHkunnaH
varaHmedHiHstriden.

 W Min vinnare:
HH6HAkermann

 W V75-7:
 H3 Dante BokoHhöllH

fartenHbraHiHlördagsH
ochHsomHdetHserHutHärH
detHvälHskapligHchansH
attHhanHkommerHtillH
ledningen.HHästenHattH
slåHdå.H4 Cruzado Dela 
NocheHärHenHtuffingH
somHskaHräknasHmedH
chans.HMinH6 Caid 
GriffHfastHpåHslutet.

 W Min vinnare:
HH3HDanteHBoko

Systemet,HV75-1:H6HSpicklebackHFaceH(7,H2).HV75-2:H5,H1,H7,H2,H6H(11,H4).HV75-3:H5HAngleHofHAttackH(7,H6).HV75-4:H3,H4H(1,H2).HV75-5:H7,H9,H2,H6,H11H(8,H4).HV75-6:H6,H3,H9,H1,H10,H11H(7,H5).HV75-7:H3,H4,H6H(1,H7).HH 900Hrader/450Hkr.

Peter  
Untersteiner
Stortränare från Halmstad

Systemet,HV75-1:H6,H7,H10H(2,H8).HV75-2:H5,H1,H7,H11,H8,H2H(3,H9).HV75-3:H5HAngleHofHAttackH(6,H7).HV75-4:H3,H4H(1,H2).HV75-5:H7,H11,H9,H2,H3H(6,H10).HV75-6:H9,H11,H1,H10,H8H,7H(6,H3).HV75-7:H3,H4H(7,H8).HH 2H160Hrader/1H080Hkr

Robert  
Bergh
sport 
@expressen.se

TRAV

6 Caid Griff (V75-7)������������������������������������������������123412341234
HHHarHsuttitHfastHpåHslutetHochHvaritHfin,HmenHärH

ännuHsvårbedömdHförHmig.HInteHheltHborta.

MIN BÆSTA V75-CHANS
5 Angle of Attack (V75-3)

HHVisadeHbraHformHiHlördagsHochHkanskeHkanH
kommaHtillHledningenHnu.HEnHfinHsegerchans.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
6 Pacific W�F� (V75-5)

HHGjordeHettHbraHloppHsenastHochH
detHfinnsHformHförHattHvinnaHigen.

10 Staro Ivy League (V75-6)
HHKanHspeedaHbraHomHdetHblirH

tempoHiHloppet.HSkaHinteHglömmas.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

 W V75-1:
 H6 Spickleback FaceH

kommerHtroligenHtillH
ledningenHochHblirH
svårslagenHomHhanHfårH
bestämmaHtempot.HH
7 Deimos RacingHharH
varitHuteHiHtuffaH
sällskapHochHkanH
kommaHiHfattHtidigtHiH
ochHmedHattHdetHärHfåH
hästarHmedHiHloppet.H

 W Min vinnare:
HH6HSpicklebackHFace

 W V75-2:
HHDetHvarHsyndHattHviH

fickHsåHdåligtHlägeHmedH
8 Star Costashorta.H
HanHfårHenHjänkarvagnH
påHsigHförHförstaH
gångenHochHjagH
hoppasHpåHhögtH
utgångstempo.H5 Man 
of SteelHvinnerHoftaH
ochHtippasHföreHH
1 Ready K.K.Hall.

 W Min vinnare:
HH5HManHofHSteel

 W V75-3:
 H5 Angle of AttackHärH

kvickHutHochHtrotsHattH
detHfinnsHstartsnabbaH
hästarHinvändigtHärH
hanHminHspetsfavorit.HH
IHdenHpositionenHblirH
hanHinteHlättHattHplockaH
ned.H6 Onceforall FaceH
förloradeHpåHmålfotoH
senastHochHärHvärstH
emot.

 W Min vinnare:
HH5HAngleHofHAttack

 W V75-4:
HHTvåHhästarHtyckerHjagH

höjerHsigHöverHmäng-
denHiHuppfödningslop-
petHochHjagHharHsvårtH
attHsäraHpåH3 Smokin 
JoeHochH4 Global 
Welcome.HJagHtyckerH
attHmanHtarHmedHbådaH
påHlappen.HLuddesH
hästHtippasHpåHattHhanH
harHbättreHspår.

 W Min vinnare:
HH3HSmokinHJoe

 W V75-5:
HHKolgjinisHbrukarH

vinnaHV75-loppHpåH
Jägersro.H7 Platon 
FaceHverkarHmerHstabilH
änHtidigareHochHharH
styrkaHattHavgöraH
loppetHpåHegenHhand.H
TarHmanHmedHfleraH
hästarHskaHmanHpassaH
minHuppsittningHH
3 Demolition Man F.

 W Min vinnare:
HH7HPlatonHFace

 W V75-6:
HHJagHharHtvåHfinaH

hästarHtillHstart.HH
9 Sobel ConwayHharH
haftHoturHiHdeHstoraH
loppenHochH10 Staro 
Ivy League ärHstarkH
ochHgillarHdistansen.H
BådaHkommerHattHtävlaH
medHvanligHvagnHdenH
härHgången.H7 Apap-
mand ärHkapabel.

 W Min vinnare:
HH9HSobelHConway

 W V75-7:
 H3 Dante BokoHvannH

nyligenHettHloppHiH
högstaHklassenHpåH
JägersroHefterHtidigH
ledning.HDetHkanHbliH
repris.H4 Cruzado Dela 
Noche harHloppHiH
kroppenHochHärHtuffH
överHupploppet.H
TredjehästenHiHloppetH
ärH6 Caid Grif.

 W Min vinnare:
HH3HDanteHBoko

9 Sobel Conway (V75-6) ��������������������������������� 1234123412341234
HHHarHinteHhaftHnågonHlyckaHmedHsigHiHdeHstoraH

loppen.HFormenHärHbraHochHhanHskaHräknas.H

MIN BÆSTA V75-CHANS
5 Angle Of Attack (V75-3)

HHRobertHBerghsHhästHärHhärdadHiHV75HochH
trivsHiHspets.HLederHruntHomHiHavdelningHtre?

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
10 Electric Light (V75-1)

HHHanHharHsmygformHochHmanHskaH
inteHnonchaleraHhonomHhelt.H

11 Showman Brodde (V75-5)
HHSpåretHärHinteHroligtHmenHShow-

manHBroddeHärHinteHborta.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR


