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

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.20

Robert Bergh: Det är samma känsla 
i kroppen som vid en storloppsseger
Veckan började med att jag gick omkring 
med samma känsla i kroppen som vid en 
storloppsseger efter att domen fallit i det 
uppmärksammade målet runt mina hagar.

En dom som förhoppningsvis kan komma 
många inom trav- och hästsporten tillgodo.

Det kändes riktigt skönt när Mark- och miljö-
överdomstolen förkunnade dom till vår fördel 
i den utdragna tvisten om våra hagar. Ärendet 
har hållit på i över två års tid och visst har det 
varit en stor press på mig personligen och på 
rörelsen då mycket man vill göra på en hästgård 
har påverkats av detta.

Ni känner till bakgrunden. Efter flytten till 
gården i Hajom hamnade vi i tvist med länsstyrel-
sen som med hänvisning till stranskyddet hävdat 
att allemansrätten går före hästarna och att vi 
därför inte ska få använda marken för bete och 
hagar till våra djur trots att jordbruk har undan-
tag från dessa regler.

LRF Häst har därför drivit processen 
som ett pilotfall och nu har vi alltså fått 
svart på vitt att det inte är någon juri-
disk skillnad mellan att hålla hästar 
eller kor. Att bli betraktad som ett jord-
bruk underlättar mycket för framtiden.

MmM Det här är en mycket viktig dom för 
alla som har en hästgård.

MmM För stallet innebär det att vi kan 
börja se framåt och fokusera ännu 
mer på resultaten. 

Drygt 25 miljoner hittills i år har 
stallet sprungit in trots att det har gått 
lite tyngre under oktober och novem-
ber. Jag hoppas att vi ska hålla tempot 
uppe ända fram till årsskiftet och putsa 
på de siffrorna en del. Ett godkänt 
resultat men jag är ändå inte helt nöjd.

När vi nu kan fokusera helt på det 

sportsliga är målet att förbättra de siffrorna rejält 
under Pokalåret.  

MmM Vi har det bra förspänt just nu med närmare 
100 hästar i Hajom och 40 i Sundsvall.

MmM Det känns positivt inför 2018 med ett härligt 
gäng ett- och tvååringar.

- - -
Vi går mot mörkare tider och det märks att 

november är här. Mörkare tider har det även varit 
för V75-omsättning på slutet. Kanske vore det 
därför läge att testa med en tidigare starttid på 
lördagarna under en period? 

- - -
Tipsen till lördagens V75 som går över gränsen 

till norska Bjerke utanför Oslo.
V75-1: Min 13 Making Love har bra form men 

uppgiften är tuff. Svårt lopp som kräver streck, ta 
med 5 Perfect King och skrällen 4 Darco.

V75-2: 1 Aileron ser väldigt bra ut och med 
bikens hjälp kommer han öppna bra. Innerspår på 
Bjerke är gynnsamt med hög fart när bilen släp-

per. Två motbud är 2 Havbergs Knight 
och 10 Great King Wine.

V75-3: 5 Lionel har lopp i kroppen 
och ser ut att kunna komma till led-
ningen. Spikförslag.

V75-4: Knepigt lopp där många 
verkar ladda från start. Det gynnar 
10 Seal Kronos och 11 Santiago Kyu.

V75-5:  Min bästa chans är 1 Nobel 
Amok som känns väldigt spänstig och 
kan öppna fint. Jag har bra känsla.

V75-6: Ett riktigt härligt race. 
2 Ferrari B.R. och 3 Love Matters är 

två topphästar. Min 10 Muscle Hustle 
går barfota runt om och med helstängt 
och är tredje häst i loppet.

V75-7: Tipset till 3 Unrestricted som 
vann Breeders’ Crown så sent som i 
söndags. Men se upp för 5 Bikini D.K. 
som är en läcker travare.

Hästen blev vinnaren

TOPPCHANS. Nobel Amok har formen på topp och ska ha 
god möjlighet att leda avdelning fem från start till mål. Får hela 
fem getingar av Robert Bergh. Foto: KANAL 75

13 Making Love (V75-1) ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Han har gjort två fina lopp efter paus så formen är bra och propositionen var 
passande. Distansen är ok men inget plus. Halvstängt huvudlag, barfota runt om och 
sedan måste jag fundera om vi måste ändra till vanlig vagn vid voltstart.
1 Aileron (V75-2) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Han ser fortsatt formstark ut för dagen och här fick vi bästa möjliga läge, som jag 
ser det är det vettig chans på ledningen. Han går med bike, öppet huvudlag och 
barfota bak.
1 Nobel Amok (V75-5) ���������������������������������������������������������������������������������������������������12341234123412341234

 ”Allt ser fortsatt bra ut med honom. När starten går över 1 609 är chansen större 
att vi håller ledningen och då måste jag tro på bra chans. Vi kör i bike, barfota runt om 
och med öppet huvudlag.
10 Muscle Hustle (V75-6)���������������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Han fick ett svårt läge mot bra hästar men han är bra själv också. Jag hoppas 
loppet blir kört på ett passande sätt för honom för då kan det bli kul. Vi testar med 
barfota runt om, halvstängt huvudlag och bike den här gången.

ROBERT BERGH OM SINA V75-CHANSER I MORGON

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR BJERKE I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H13 Making Love 

står med en del tillägg 
men han är spurtstark 
och kan mycket väl 
fälla alla, hästen. Jag 
kör 5 Perfect King 
som är stark. Svårbe-
dömt hur vi kan öppna 
men jag tycker att han 
ska ses med lite 
chans.

 W Min vinnare:
 H13 Making Love

 W V75-2:
 H1 Aileron drog ett 

passande utgångsläge 
och det måste vara en 
hyfsad chans till 
seger. Innerspår 
bakom bilen på Bjerke 
är bra normalt sett. 
6 Dancelli kommer 
i bra form och det 
känns som att han kan 
räcka en bra bit igen.

 W Min vinnare:
 H1 Aileron

 W V75-3:
 H5 Lionel N.O. är en 

kanonhäst i grunden 
och vässar formen 
inför en vinter i Paris. 
Möter lämpliga hästar 
nu och det ska vara en 
klart bra segerchans. 
Jag spikar. 2 Zenit 
Brick har gått bra en 
längre tid men lurigt 
läge efter strykning.

 W Min vinnare:
 H5 Lionel N.O.

 W V75-4:
 H1 Global Takeover 

har bra form, hästen, 
och passande förut-
sättningar. Det kan 
mycket väl vara tal om 
ledning runt om. Jag 
kör 10 Seal Kronos 
som har radat upp 
segrarna. Klaffar det  
under vägen är han 
långt framme.

 W Min vinnare:
 H1 Global Takeover

 W V75-5:
 H1 Nobel Amok körde 

jag senast och det var 
nära galopp till slut då 
vi slappnade av lite 
kanske, men hästen 
var inte tom och 
mycket bra. Han ska 
ha bra chans att vinna 
detta från spets. 
Spikas. 2 Photo Lavec 
är väl motbudet.

 W Min vinnare:
 H1 Nobel Amok

 W V75-6:
 H2 Ferrari B.R. är en 

mycket bra häst. Han 
fick bästa läget av de 
betrodda och ska 
räknas med chans. 
Min 3 Love Matters 
kändes fin senast och 
jag hoppas att vi ska 
kunna utmana. Men 
det kan bli svårt att ta 
en längd.

 W Min vinnare:
 H2 Ferrari B.R.

 W V75-7:
 H3 Unrestricted såg 

bra ut i söndags och 
Johan Untersteiner 
siktar säkert på 
ledning runt om igen. 
Kan vinna på nytt.      
5 Bikini D.K. verkar 
vara en fartfylld sort 
och hon slåss säkert 
om segern igen från 
ett fint spår.

 W Min vinnare:
 H3 Unrestricted.

Systemet, V75-1: 13, 5, 14, 15 (11, 10). V75-2: 1, 6, 2, 3, 10 (9, 12). V75-3: 5 Lionel N.O. (2, 12). V75-4: 1, 10, 11, 8 (3, 2). V75-5: 1 Nobel Amok (2, 11). V75-6: 2, 3 (10, 9). V75-7: 3, 5, 8, 1, 10, 11, 9 (7, 6).  1 120 rader/560 kr

Johan  
Untersteiner
Vann tre Breeders’ Crown-finaler

Systemet, V75-1: 5, 13, 14, 1 (8, 11). V75-2: 1, 6, 9, 10, 5 (4, 3). V75-3: 5 Lionel N.O. (2, 3). V75-4: 10, 8, 1 (3, 11). V75-5: 1 Nobel Amok (10, 2). V75-6: 2, 3, 10, 8, 1, 4, 5 (6, 9). V75-7: 3, 8, 10 (5, 11).  1 260 rader/630 kr

Robert  
Bergh
sport 
@expressen.se

TRAV

10 Seal Kronos (V75-4) �����������������������������������������123412341234
 HKommer från fina vinster och vi ska räknas 

med chans om det klaffar lite från bakspåret.

MIN BÆSTA V75-CHANS
5 Lionel N�O� (V75-3)

 HHar ett lopp i kroppen och möter lämpliga 
hästar nu. Måste ha finfin chans att vinna.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
15 Onceforallface (V75-1)

 HMånga att runda men hästen 
har en del kunnande. Luring.

1 Madelen L�T�C� (V75-7)
 HPassande läge och kan över-

raska i ett öppet stolopp.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

 W V75-1:
 H1 Diablo Sisu är inte 

så tokig men jag har 
kört lite illa med 
honom på sistone. 
Han är bättre med 
lopp på rulle och den 
långa distansen klarar 
han. Jag känner mig 
inte slagen och tycker 
att han är värd ett 
streck i långloppet.

 W Min vinnare:
 H5 Perfect King.

 W V75-2:
 H1 Aileron håller nog 

upp ledningen och blir 
svårslagen om han inte 
får toktryck. 9 Shelby 
Glide är i bra form och 
spåret passar honom 
bra. Garderar man upp 
loppet ska min häst 
med på lappen. 
6 Dancelli har varit bra 
på sistone.

 W Min vinnare:
 H1 Aileron

 W V75-3:
 H5 Lionel N.O. har 

lopp i kroppen och är 
knappast sämre den 
här gången. Han möter 
ett gäng han normalt 
sett besegrar. Jag tror 
att han tidigt sitter i 
spets och sedan får de 
övriga köra om silver-
pengen. Det borde 
vara toppchans.

 W Min vinnare:
 H5 Lionel N.O.

 W V75-4:
 H10 Seal Kronos är 

rejäl och kan vandra 
en bit genom klas-
serna. Han gynnas av 
högt tempo och tippas 
trots bakspåret. 
8 Always On Time 
imponerade på mig 
senast och verkar tåla 
högt tempo. 1 Global 
Takeover har läget.

 W Min vinnare:
 H10 Seal Kronos.

 W V75-5:
 H1 Nobel Amok 

tycker jag är en 
topphäst. Jag har sett 
honom flera gånger 
under säsongen och 
blivit mycket impone-
rad. Det ska till en 
mycket startsnabb 
häst för att ta en längd 
på Nobel Amok. Spets 
och slut?

 W Min vinnare:
 H1 Nobel Amok

 W V75-6:
 H2 Ferrari B.R. är en 

häst långt utöver det 
vanliga. Det är även 
3 Love Matters, men 
den sistnämnde fick 
spår utvändigt den 
norske fantomhästen. 
Min 1 J.H.Manner- 
heim har blivit allt 
bättre från start och 
fick fint spår.

 W Min vinnare:
 H2 Ferrari B.R.

 W V75-7:
 HFörutsättningarna 

ändrades i söndags 
när Ultra Bright blev 
struken. 3 Unrestric-
ted vann lätt från 
ledningen och verkar 
ha tagit finalloppet 
Breeders Crown på 
bästa vis. Jag hoppas 
på ledningen och min 
häst ska räknas tidigt. 

 W Min vinnare:
 H3 Unrestricted.

3 Unrestricted (V75-7) ����������������������������������� 1234123412341234
 HVar jättefin i söndags och jag siktar på spets 

igen. Unrestricted ska räknas mycket tidigt. 

MIN BÆSTA V75-CHANS
5 Lionel N�O� (V75-3)

 HSka vara huvudet högre än konkurrenterna 
i högsta klassen och är omgångens bästa spik. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
1 Diablo Sisu (V75-1)

 HJag varnar för min Diablo Sisu. 
Tror att vi kan vara långt framme. 

10 Muscle Hustle (V75-6)
 HÄr en jättefin häst. Med lopp i 

kroppen kan han vara segeraktuell.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR


