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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: Det finns ingen harmoni 
och plats för att släppa fram hästarna
Jag såg ATG Live och slogs av en insikt.

Låt bilderna tala i stället, det är ju inte radio.

ATG Live är travets egen tv-kanal och med det även 
det viktigaste fönstret för att marknadsföra både 
sporten och spelet mot den mest intresserade 
publiken.

Jag har haft synpunkter på sändningarna förut 
och mycket har utvecklats till det bättre.

Det finns dock fortfarande ett stort problem för 
de ansvariga att utveckla. Som det är nu pratas 
sändningarna sönder i någon form av missriktad 
välvilja eller en övertro att det måste pratas hela 
tiden. Det finns ingen harmoni och ingen plats att 
släppa fram hästarna.

MmM Jag hade lite tid över att kolla sändningen i går 
och blev glad när man under en stund fick se fina 
bilder på hästarna helt okommenterade till musik. 
Äntligen, tänkte jag.

MmM Då kom ett meddelande att man beklagade 
tystnaden som tydligen berodde på ett tekniskt fel. 

MmM Ridå...
Ett lysande tillskott till ATG Live är 

att Stefan Hultman återfinns mer och 
mer frekvent i sändningarna. Med sin 
stora kunskap om sporten tillför Stefan 
väldigt mycket för spelarna. Inte minst 
med kunskap och förståelse som även 
utvecklar de som lyssnar på lång sikt.

Skotvång för treåringar har varit 
hett diskuterat den senaste tiden. Jag 
tror dock att det är två helt andra 
faktorer som mer påverkar att många 
talanger tar slut för tidigt. 

Största boven är de svenska proposi-
tionerna. Det ställs för hårda krav när 
unghästar måste öppna i 10-fart bakom 
bilen redan i andra-tredje starten.

Även banunderlagen spelar stor roll. 
När du som tränare har alternativ kan 

du rädda mycket med rätt balans. 
MmM Kör man som jag 1 400 lopp per år så vet man 

vad det är som gör att hästarna inte ser bra ut 
i benen dagen efter start.

- - -
Tipsen till lördagens V75-omgång:
V75-1: Segermaskinen 2 Harran Boko blir stor 

favorit men annat motstånd och lång distans är 
faktorer som talar för att gardera. Ta med trion 
1 Fritjof, 5 Neelix och 7 The Bucket List F.

V75-2: Alltid lurigt i den här typen av lopp. Det 
fräcka är att spika 1 Milady Amok. Annars är nog 
helgardering att rekommendera, för att finna rätt 
på färre markeringar blir svårt.

V75-3: Favoriten 2 Dante Boko har perfekta  
förutsättningar med chans på tidig ledning. Men 
1 Jairo, 3 Mindyourvalue W.F. och 6 Day or 
Night In  är på väg att blomma ut i karriären och 
kan mycket väl skrälla i detta lopp.

V75-4: Här har jag en fräck spik i 3 Love No 
Limit som jag tror kan leda runt om. Motbudet 

4 Breakthebankås är stark och rejäl men 
sårbar i ett kortlopp med snabba hästar på 
sommarbana. 5 Ronzon Face var riktigt 
förbättrad på racerbalans.

V75-5: Lurigt med voltstart i Bronsdivi-
sionen. 3 Juan gillar distansen men min 
egen 2 Aileron är ett bra motbud. Även 
6 Kung Edward och 8 Rafiki Fri räknas 
på distansen.

V75-6: Segermaskinen 1 Olle Rols blir 
stor favorit men blir över från start och 
är uppe i silver nu. Jag streckar mot-
buden 2 Master Crowe, 8 Rajesh Face 

och 10 Coktail Fortuna. 
V75-7: Danske segermaskinen 3 Bandit 

Brick blir klar favorit men han är svår-
bedömd för mig. Lurigt lopp men tycker 
man åtminstone måste gardera med 
4 Shorthanded Jag och min egen 5 Ara-
mis Amok.

Våga låta bilderna tala

HØGRE PRODUKTIONSKVALITET. Robert Bergh 
efterlyser mer lugn och harmoni, och hästarna i fokus, i tra-
vets egna tv-sändningar.  Foto: KANAL 75

6 Helena Klipp (V75-2) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Hon har stått över en del och fick ett lurigt läge här. Vi ligger lite lågt. Vi 
testar barfota fram den här gången, annars öppet huvudlag och vanlig vagn.   
3 Mindyourvalue W�F� (V75-3) ��������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Han har fått ett nytt upplägg inför detta och ser riktigt formstark ut. Ligger 
ändå lite lågt i gulddebuten. Vi kör barfota runt om, vanlig vagn och öppet 
huvudlag.
2 Aileron (V75-5) ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Han har formen på topp och det känns som rätt förutsättningar för att kunna 
vinna här, hästen växer i ledningen. Vi kör barfota bak, vanlig vagn och öppet 
huvudlag.
7 Explosive Merlot (V75-6) �������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Han hoppade bort segern senast men formen borde gå fram med loppet, fick 
ändå hopplöst läge nu. Jag provar att köra med tyngre skor fram men annars 
barfota bak, öppet huvudlag och vanlig vagn. 
10 Coktail Fortuna (V75-6) ������������������������������������������������������������������������������������ 1234123412341234

 ”Han är klart formstark men fick ett lurigt läge här. Hästen är så pass bra att 
det kan gå ändå. Barfota runt om, bike och öppet huvudlag.
5 Aramis Amok (V75-7) ������������������������������������������������������������������������������������������ 1234123412341234

 ”Han har bra form och ska kunna vinna det här loppet om allt fungerar. Jag 
planerar inga ändringar utan kör barfota runt om, öppet huvudlag och vanlig vagn.

ROBERT BERGH OM SINA V75-CHANSER PÅ LØRDAG

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR JÆGERSRO I MORGON

Johan          
Untersteiner
Årets tränare 2017. Vann Derbyt

 W V75-1:
HHConradHLugauersH

2 Harran BokoHärHettH
löfteHochHsenastHvannH
hanHmycketHenkeltH
frånHledningen.H
MotståndetHärHtuffareH
nuHmenHgårHhanHfelfrittH
blirHhanHmycketH
svårslagen.HLuringenH
iHloppetHärH7 The 
Bucket List F.

 W Min vinnare:
HH2HHarranHBoko

 W V75-2:
HHDetHkanHskrällaH

iHlärlingsloppet.H
14HstonHgörHuppHochH
jagHrekommenderarH
helgardering.H
12 Sharp Dream harH
jagHsettHfleraHgångerH
ochHhonHharHövertygat.H
2 Volita Go kanHöppnaH
braHochHskaHräknasH
tidigt.

 W Min vinnare:
HH12HSharpHDream

 W V75-3:
 H6 Day or Night In 

varHriktigtHbraHsistHochH
jagHhoppasHattHhanHtarH
enHplatsHtillHOlympia-
travet.HJagHtrorHinteHviH
tarHenHlängdHpåH
2 Dante Boko.HMenH
minHhästHärHtuffHochH
jagHkännerHmigHinteH
slagenHävenHutvändigtH
ledaren.

 W Min vinnare:
HH2HDanteHBoko

 W V75-4:
 H3 Love No Limit serH

liteHspeciellHutHmenHärH
väldigtHsnabb.HDetHärH
godHchansHattHhonH
kommerHtillHledningenH
ochHkortHdistansHärH
ingenHnackdel.HÄvenH
omHhonHmöterHtuffaH
konkurrenterHiHblaH
11 Com MiltonHkanHdetH
varaHspetsHochHslut.

 W Min vinnare:
HH3HLoveHNoHLimit

 W V75-5:
 H9 Dizzy River varH

inteHlångtHefterHsenastH
ochHformenHärHdetH
ingetHfelHpå.HHanHtålH
distansenHochHDizzyH
RiverHärHenHtypiskH
outsider.H6 Kung 
EdwardHärHenHbraHhästH
ochHhanHskaHräknasH
tidigt,HliksomHpappasH
12 Sobel Conway.

 W Min vinnare:
HH6HKungHEdward

 W V75-6:
HHLöperH8 Rajesh FaceH

uppHtillHsittHkunnandeH
ärHnogHloppetHöver.H
HanHharHinteHstartatHpåH
ettHtagHochHfrånHettH
tråkigtHspårHväljerHjagH
attHgardera. 1 Olle 
RolsHfortsätterHattH
övertyga.H2 Master 
CroweHharHloppHiH
kroppen.

 W Min vinnare:
HH8HRajeshHFace

 W V75-7:
HHDetHärHinteHmångaH

somHtarHenHlängdHpåH
1 WaffleHiHdenHhärH
klassen.HHanHharH
vunnitHfleraHloppHiHspetsH
ochHjagHtrorHviHkanHvaraH
medHiHtätstriden.HJagH
harHrespektHförH3 Ban-
dit Brick, 4 Shorthan-
ded JagHochH5 Aramis 
Amok.

 W Min vinnare:
HH5HAramisHAmok

Systemet,HV75-1:H2HHarranHBokoH(7,H8).HV75-2:HAllaH14H(2,H12).HV75-3:H2,H6H(8,H1).HV75-4:H3HLoveHNoHLimitH(11,H4).HV75-5:H6,H12,H9,H2,H3H(8,H11).HV75-6:H8,H1,H2H(5,H6).HV75-7:H5,H4,H1,H4H(9,H7).HH 1H680Hrader/840Hkronor

Peter  
Untersteiner
Stortränare från Halmstad

Systemet,HV75-1:H2HHarranHBokoH(7,H8).HV75-2:H12,H2,H10,H1,H3,H8,H9H(14,H7.HV75-3:H2,H6H(8,H3).HV75-4:H11,H3,H4,H5H(2,H1).HV75-5:H3,H12,H6,H9,H2H(8.H7).HV75-6:H8,H1,H2,H10,H6,H5H(4,H3).HV75-7:H3HBanditHBrickH(5,H4).HH 1H680Hrader/840Hkr

Robert  
Bergh
sport 
@expressen.se

TRAV

6 Day or Night In (V75-3) ������������������������������� 1234123412341234
HHMinHhästHärHtuffHochHjagHtrorHattHviHkanH

utmanaHomHsegernHävenHvidHgrovjobb.H

MIN BÆSTA V75-CHANS
2 Harran Boko (V75-1)

HHHarranHBokoHharHkapacitetHattHvandraH
genomHklassernaHochHtarHnyHseger.H

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
9  Dizzy River (V75-5)

HHDizzyHRiverHärHiHbraHformHochHkanH
varaHlångtHframmeHomHdetHklaffar.H

5 Aramis Amok (V75-7)
HHRobertHBerghsHhästHharHmycketH

högHkapacitetHförHklassen.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

 W V75-1:
 H6 Muscle LaneHvarH

treaHiHdebutenHförHmigH
ochHgjordeHdetHbra.HTillH
denHhärHstartenHläggerH
viHpåHettHnorsktHhuvud-
lag.HMotståndetHärHtufftH
ochHviHsmygerHmed.HH
2 Harran BokoHärHenH
jättefinHhästHsomHvannH
enkeltHsenast.HHanHblirH
svårslagenHigen.

 W Min vinnare:
HH2HHarranHBoko

 W V75-2:
 H15 Julia af SolnäsH

ärHstrukenHochHdetHvarH
synd,HmenHhonHärH
snartHtillbakaHpåH
tävlingsbananHigen.H
10 Tour Knight 
förvånadeHmedHattH
öppnaHsnabbtHsenastH
ochHskaHinteHräknasH
bort.H12 Sharp DreamH
tippasHtrotsHsvårtHläge.

 W Min vinnare:
HH12HSharpHDream

 W V75-3:
 H2 Dante BokoHärHenH

underbarHtravareHochH
kommerHtroligenHtidigtH
tillHledningen.HIHdenH
positionenHblirHhanH
inteHlättHattHbesegra.H
MenHjagHtyckerHattH
manHskaHtaHmedH6 Day 
or Night InHpåH
kupongen.HHarH
övertygatHpåHsistone.

 W Min vinnare:
HH2HDanteHBoko

 W V75-4:
HHDetHärHinteHlättHattH

vinnaHfrånHbakspårHpåH
JägersroHnärHvårenH
kommer.HTrotsHdetH
tipparHjagH11 Com 
Milton.HHanHskötHtillH
sylvasstHiHårsdebutenH
ochHärHsäkertHbättreH
medHloppetHiHkroppen.H
3 Love No Limit ärH
startsnabbHochHiHform.

 W Min vinnare:
HH11HComHMilton

 W V75-5:
HHMinH12 Sobel 

ConwayHvarHjättebraH
iHårsdebutenHochHfårH
säkertHenHfinHsäsong.H
FrånHspårHtolvHkanHdetH
strulaHmenHhanHskaH
medHpåHlappen.H
3 JuanHärHstarkHochH
gynnasHavHdistansen.H
6 Kung EdwardHochH
9 Dizzy RiverHskaHmed.

 W Min vinnare:
HH3HJuan

 W V75-6:
 H6 SpringoverHärH

rejältHförbereddHochH
kännsHfinHiHjobben.HHanH
möterHmångaHbraH
hästarHmenHjagHtrorHattH
hanHgörHettHbraHlopp.H
8 Rajesh FaceHärHenH
jättefinHhästHmedHhärligH
utstrålning.H1 Olle RolsH
baraHvinnerHochHärH
givenHpåHlappen.

 W Min vinnare:
HH8HRajeshHFace

 W V75-7:
 H7 Star CostashortaH

blevHkastreradHiH
vintrasHochHvannH
årsdebutenHpåHbraHvis.H
HanHgynnasHavHhögtH
tempo.H3 Bandit BrickH
vetHknapptHhurHdetH
kännsHattHförloraHochH
ävenHomHhanHmöterH
någraHbraHtrorHjagHpåH
SteenHJuuls häst.

 W Min vinnare:
HH3HBanditHBrick.

12 Sobel Conway (V75-5) ������������������������������� 1234123412341234
HHHanHvarHuteHiHtufftHårgångsloppHiHfjol.HÅrsde-

butenHvannHhanHpåHbraHvis.HHanHskaHräknas.H

MIN BÆSTA V75-CHANS
3 Bandit Brick (V75-7)

HHSteenHJuulsHhästHharHvunnitH23HavH25Hlopp.H
HanHbordeHhaHbraHchansHiHV75-avslutningen.H

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
9 Zola Grand Cru (V75-2)

HHDugerHbraHiHdenHhärHtypenHavH
loppHochHkörsHavHskickligHkusk.H

11 Com Milton (V75-4)
HHLarsHIHNilssonHharHenHjättefinHhästH

ochHComHMiltonHkanHvinnaHigen.H

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR


