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

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.20

Robert Bergh: Enda frågan är varför 
Skarplöths ATG inte själv följer det?
Solvalla lanserar en intressant nysatsning 
som påminner om Hasse Skarplöths gamla 
framgångsrecept på Viasat.

Enda frågan är varför Skarplöths ATG inte 
själv följer det?

Det bästa av allt var strategin när Viasat under 
Hasse Skarplöths ledning gick från att vara 
lillebror till landets ledande sportkanal. Med de 
bästa rättigheterna och de bästa profilerna i 
rutan skapades både resultat och intresse. Ett 
intresse med sporten i centrum.

När Skarplöth nu styr ATG och hans gamla 
parhäst från Viasat, Per Tellander, genom 
Kanal 75 styr trav-tv undrar jag varför ”ha det 
bästa av allt” inte verkar gälla längre?

Jag tycker dagens sändningar har för stort 
fokus på att leverera tips och berör för lite.

Därför ska det bli mycket intressant att följa 
Solvallas nya tisdagar där en panel av spelexper-
ter tillsammans med populära ex-tränaren Ste-
fan Hultman är huvudnumret. Samme 
Hultman som under en kort tid i höstas 
gjorde en stor succé i TV4.

En person som Hultman har mycket 
att bidra med och kan göra travet både 
intressant och förståeligt. Jag är dess-
utom övertygad om att hans känsla för 
sporten även bidrar positivt för spelet.

MmM Jag tror på Solvallas satsning!
MmM Och när inte profiler som Stefan 

Hultman och Stig H Johansson har 
kunnat förmås att stanna kvar i ATG:s 
TV4-sändningar sänder det signalen 
att något är grovt fel.

En riktigt rolig skidresa med personalen 
för att svetsa samman gänget. Samtidigt 
en tid för att preparera såväl hästar, 
banor som material.

Januari är en bra månad trots att det 

är lite lugnare för stallet på tävlingsbanan.
- - -

På lördag körs V75 i Dalarna på Rommetravet. 
Räkna med en vinterhård bana som kräver skor 
med hakar. 

V75-1: Omgången börjar med ett riktigt lurigt 
lopp där det kan vara lätt att åka ur direkt. Svårt 
att veta hur 1 Abano H. klarar vinterbana men 
funkar hakarna är det bra förutsättningar för att 
leda runt om.

V75-2: Favorit blir 9 Divine som har gått bra 
på slutet. Men med Erik Adielsson i sulkyn blir 
hästen onödigt hårt betrodd och jag har garderat 
med 8 Athos Race som är minst lika kapabel men 
betydligt mindre streckad.

V75-3: Stor favorit blir 6 Anna Mix som är van 
stenhårt motstånd i Frankrike. Hon gjorde bra 
lopp i fjol vinter med skor så visst har hon bra 
chans. Jag vill dock varna för min 5 Kadett C.D. 
som hade en topperiod samma tid förra vintern.

V75-4: Ett lurigt kallblodslopp där det känns 
som det kan finnas en vinnare på varje 
volt. Jag streckar kvartetten 1 Alfie, 
5 Tand Tuff, 8 Sjö Odin, 11 Smedbo 
Faksen och 13 Solör Stegg.

V75-5: Kan vara omgångens bästa 
spik i form av vinstmaskinen 12 South-
wind Feji 

V75-6: Även här har vi en bra spik 
då jag tror 3 It’s Showtime Zaz fort-
sätter segerraden i ny regi.

V75-7: Stor favorit blir 2 National 
Prince som har toppchans på led-
ningen men att vara så betrodd efter 

en klart sämre prestation senast och 
som dessutom har varit ifrån. Då 
känns det alltid värt att gardera. Utdel-
ningen kan vara hög efter det här 
loppet och utöver favoriten tar jag med 
5 Persos Smokie, 6 Sambuca Knight 
och 1 Han Herred.

Bara det bästa av allt

POPULÆR PROFIL. Förre tränaren Stefan Hultman blir 
affischnamnet till Solvallas nya tisdagar. Hultman blev mycket 
populär i travets tv-sändningar i TV4 under hösten och Robert 
Bergh hade gärna sett en fortsättning.  Foto: KANAL 75

5 Kadett C.D. (V75-3) .......................................................................................................... 1234123412341234

 ”Han har sett fin ut i träningen ett tag nu och fick ett vilsamt lopp senast som borde 
göra formen ännu bättre. Jag tycker att han ska räknas tidigt. Han går med bike och 
öppet huvudlag.
6 Sambuca Knight (V75-7) ........................................................................................................123412341234

 ”Som jag trodde presterade han förbättrat på mer vintrigt underlag senast. Formen 
är bra men förutsättningarna här är lite besvärliga då han trivs bäst i ledningen. Den 
här gången hänger vi på biken och kör med ett halvstängt huvudlag. 

ROBERT BERGH OM SINA V75-CHANSER I MORGON

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR ROMME I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H3 Nakoda Goj har 

gått bra i ny regi och 
blev en av mina spikar i 
omgången. 1 Abano H. 
är bra men får svårt  att 
hålla ut startsnabbe  
4 M.T. Insider och då 
kan det strula för den.   
5 Island Life är också 
duktig och ett tidigt 
motbud till min spik.

 W Min vinnare:
 H3 Nakoda Goj

 W V75-2:
 H9 Divine är ett 

snabbt sto som vunnit 
tre raka på Solvalla. 
Många om budet 
bakom. 2 Twinkle 
Kronos är kapabel och 
kan bättre än senast. 
Känns jämnt mellan 
10 Tentacles som jag 
kör och 5 Roofer som 
jag vann med senast.

 W Min vinnare:
 H9 Divine

 W V75-3:
 H6 Anna Mix är en 

tuff märr som gillar 
den långa distansen 
men nu får hon tävla 
på vinterbana.  
4 Indoor Voices satt 
jag fast med senast 
och hade vunnit med 
fritt då. Hon klarar 
vinterbana. Min bästa 
chans i omgången.

 W Min vinnare:
 H6 Anna Mix

 W V75-4:
 H13 Solör Stegg 

tippas på att han är 
bästa hästen. Men 
formen är ju ett 
frågetecken efter 
långt uppehåll. 5 Tand 
Tuff såg formstark ut 
senast och den ska 
med. 2 Uggla i Mossen 
som jag kör är en fin 
märr. Ser lite tufft ut.

 W Min vinnare:
 H13 Solör Stegg

 W V75-5:
 H12 Southwind Feji 

måste tippas då hon 
vinner mest varje 
gång. Spåret är dock 
inte det bästa i en 
spårtrappa. 9 Barbara 
L.Hanover som jag kör 
har bra kapacitet och 
Reijo brukar ha sina 
hästar i ordning efter 
uppehåll. 

 W Min vinnare:
 H12 Southwind Feji

 W V75-6:
 H3 It’s Showtime Zaz 

är stark och vann 
över lång distans 
senast. Främsta 
motbudet är 2 Jaques 
Noir som galopperade 
bort sig senast.  
6 Titan Brodde som 
jag kör är inte helt 
borta men var lite 
sämre senast.

 W Min vinnare:
 H3 It’s Showtime Zaz

 W V75-7:
 H2 National Prince 

tror jag är bästa 
förslaget till spik. Han 
är snabb ut och fick 
ett bra läge så mycket 
talar för att det blir 
ledning hela vägen. 
Loppet ser öppet ut 
bakom. Kanske  
6 Sambuca Knight är 
värst emot?

 W Min vinnare:
 H2 National Prince

Systemet, V75-1: 3 Nakoda Goj (5, 1). V75-2: 9, 2, 10, 5, 6, 12 (1, 8) . V75-3: 6, 4 (7, 3). V75-4: 13, 5, 3, 1, 8, 4, 2 (14, 11). V75-5: 12, 9, 2 (5, 3). V75-6: 3, 2, 6, 4 (5, 7). V75-7: 2 National Prince (6, 1).  1 008 rader/504kr.

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

Systemet, V75-1: 3, 5, 4 (1, 2). V75-2: 9 Divine (6, 2). V75-3: 6, 4, 3 (7, 5). V75-4: 3, 13, 1, 5, 8, 4, 2 (14, 11). V75-5: 12, 9, 2 (5, 3). V75-6: 2, 3, 6, 4, 5, 11 (7, 1). V75-7: 2 National Prince (5, 6).  1 134 rader/567 kronor

Robert  
Bergh
sport 
@expressen.se

TRAV

4 Indoor Voices (V75-3) .........................................123412341234
 HKändes jättefin senast och hade sparade 

krafter i mål då. Med fritt hade vi vunnit. 

MIN BÆSTA V75-CHANS
2 National Prince (V75-7)

 HHar fått en passande uppgift och är klar 
förstahäst i avslutningen. Öppet lopp bakom. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
12 Lord L.S. (V75-2)

 HKommer med två raka. Ska med 
i ett öppet lopp på förhand.  

5 Tand Tuff (V75-4)
 HSåg fin och formstark ut senast 

vid vinsten. Kan vinna igen.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

 W V75-1:
 H4 M.T.Insider 

spetsar och jag är inte 
så säker på att han 
släpper ifrån sig 
kommandot. Då blir 
det svårare för 
5 Island Life att vinna. 
Det gör att jag tippar  
3 Nakoda Goj etta. 
Han är i toppform och 
tål att göra en del jobb.

 W Min vinnare:
 H3 Nakoda Goj

 W V75-2:
 HJag har blivit väldigt 

imponerad av 9 Divine 
vid segrarna och det 
har varit bra fart över 
mål varje gång. Är inte 
missgynnad av att gå i 
ryggar och jag tror att 
hon blåser ner samt-
liga igen och spikar 
henne. 6 Valborg 
Marje räknas bakom.

 W Min vinnare:
 H9 Divine

 W V75-3:
 H6 Anna Mix är en 

topphäst som är 
härdad mot mycket 
tuffare gäng än detta. 
Hon kan vinna den 
tunga vägen om hon 
är på rätt humör. Ett 
givet streck. 3 Mind 
Your Face och 
4 Indoor Voices är 
formstarka hästar.

 W Min vinnare:
 H6 Anna Mix

 W V75-4:
 H3 Mofaksan tror jag 

sitter i ledningen och 
är hon bara i form ska 
det vara en bra chans. 
Lite frågetecken finns 
det dock eftersom hon 
inte startat på länge. 
13 Solör Stegg har 
också han dunkel 
form men är ju kapa-
bel i grunden.

 W Min vinnare:
 H3 Mofaksan

 W V75-5:
 HDet är svårt att 

tippa emot 12 South-
wind Feji som gör 
allting rätt. Men spår 
tolv är väldigt tufft och 
det kanske kan löna 
sig att gardera den här 
favoriten. 9 Barbara 
L.Hanover är en bra 
häst som kan sluta 
långt framme här.

 W Min vinnare:
 H12 Southwind Feji

 W V75-6:
 H2 Jaques Noir vet 

jag har väldigt hög 
kapacitet och funge-
rar han tycker jag att 
han ska ha bra chans i 
det här loppet. Spåret 
är perfekt. 3 It’s 
Showtime Zaz var 
jättefin senast och lär 
inte vara sämre den 
här gången.

 W Min vinnare:
 H2 Jaques Noir

 W V75-7:
 H2 National Prince 

hade verkligen tur i 
spårlottningen och 
från ledningen, vilket 
jag tror han kommer, 
måste han vara 
mycket svårslagen om 
formen är intakt. 
Bakom honom är det 
öppet. 5 Persos 
Smokie på formen?

 W Min vinnare:
 H2 National Prince

8 Sjö Odin (V75-4) ..................................................123412341234
 HJag har inga toppchanser tycker jag. Men 

Sjö Odin kan skrälla om vi får ett bra lopp. 

MIN BÆSTA V75-CHANS
2 National Prince (V75-7)

 HEnkelt. Som jag läser loppet är det spets och 
slut på favoriten i avslutningen. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
3 Mind Your Face (V75-3)

 HGillar distansen, har form och 
får nog ett bra lopp. Rolig outsider. 

5 Rambo Rivner (V75-6)
 HMed ett lopp på rulle brukar han 

oftast kunna avsluta vasst.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR


