
1XXXDAG XX MÅNAD 20XX TRAV

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

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.20

Robert Bergh: Umeås initiativ visar 
en annan sida och bör uppmuntras
Till helgen lastar jag bussen full och åker till 
Umeå. En bana som är ett levande bevis på 
att positivitet smittar av sig.

Det är roligt med banor som har en positiv anda 
och som tar egna initiativ. Positivitet smittar av 
sig och det lilla som kanske börjar hos ledning 
eller i styrelserum sprider sig snabbt till både 
aktiva och publik. 

Jag har alltid gillat att åka till Umeå. En utåt-
riktad och trevlig bana där bra personal tillsam-
mans med bra tränare jobbar för att skapa en 
positiv stämning.

År efter år har Umeå gjort det bra med sin 
största helg trots att det om vi ska vara ärliga är 
en svår årstid för att ordna topptrav i Norrland.

MmM I år kan vi nog räkna med en extra prövning 
för arrangörerna med tanke på den snörika 
vintern. 

MmM Men huvudsaken är att banunderlaget blir 
bra. Då får vi runt omkring hjälpas åt att hålla 
humöret uppe.
Det som är extra roligt med Umeå 

är att man med små medel ligger i 
framkant med en egen medieproduk-
tion som bygger det lokala och får 
sporten att utvecklas på banorna.

Umeå producerar såväl webb-tv 
som podcasts med banans profiler. 
Hur roligt är det inte att få höra 
Janne Norberg berätta sin histo-
ria och även om jag känt honom 
länge få veta saker som jag inte 
redan visste.

Sådana initiativ måste upp-
muntras och det är skönt att 
banorna hittar en annan sida än 
tjatet om spel, bike och barfota som 
i Kanal 75:s sändningar. Nu börjar 
även andra banor som Boden och 
Axevalla med egna grepp. 

Som sagt. Positivitet smittar av sig. 

Tempot i dagens travsport är högt och det tar mer 
och mer ut sin rätt bland oss aktiva. Jag själv har 
ju tidigare varit sjukskriven och nu ser vi även 
Björn Goop, Erik Adielsson och Örjan Kihl-
ström borta längre perioder.  

Både tränare och kuskar börjar bli medvetna 
om behoven av vila för att kunna prestera på topp.

- - -
Tipsen till lördagens V75-omgång:
V75-1: 4 Diamanten har slagit båda motbuden 

nästan varje gång tidigare men årsdebuter kan 
vara luriga. Lås tillsammans med 2 Makethe-
mark och 6 Muscle Hustle.

V75-2: Ett garderingslopp där tipset går till 
7 Prosperous. Men långresa på en häst som varit 
ojämn tidigare är lurigt. 4 Sir Henry P.Hill och 
min egen 5 Il Diablo första motbud.

V75-3: Här borde det vara bra chans på min 
egen 2 Digital Ink. Den modige spikar, annars lås 

med 6 Cruzado Dela Noche.
V75-4: Ett lurigt lopp där jag ger tipset 

till 7 Digital Performer. Men här kan det 
skrälla, kanske min egen 12 Loke Survive.

V75-5: Här hittar vi omgångens bästa 
spik. 5 Månprinsen A.M. är i sitt livs 
form och vinner det här.

V75-6: Ett rivigt lopp där jag tror att det 
kommer gå undan från början. Tipset till 
7 Disco Volante som jag tycker har sett 
mycket bra ut i årets starter. Motbudet är 
2 Erik Sting. Jag låser på två. 

V75-7: Favoriten 5 Qahar Q.C. har 
normalt en bra uppgift i avslutningen men 
på en snabb sommarbana känns han given 
att gardera. Min 8 Angle of Attack har 
vunnit V75 förr på distansen men härifrån 
blir det svårt att nå favoritpositionen 
ledningen. 9 Ola Montana och 10 Raz 
Mackenzie är skrällbuden.

Positivt smittar av sig

SEGERCHANS. Digital Ink har fin form och har lottats till ett 
bra läge. Får fyra getingar av Robert Bergh. Foto: KANAL 75

6 Muscle Hustle (V75-1) ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Är en riktigt bra häst men är fortfarande tung i steget så även om han sköter 
träningen med beröm är jag rädd att den riktiga formen inte sitter där ännu. Vi kör med 
bike, barfota bak och väljer mellen öppet och halvstängt huvudlag.
5 Il Diablo (V75-2)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Han har fortsatt fin form och jag tror att han klarar spåret bra. Har däremot svårt 
att sätta in honom i loppet. Jag har lite planer på att testa honom barfota runt om, 
annars vanlig vagn och öppet huvudlag.
2 Digital Ink (V75-3) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1234123412341234

 ”Han ser fortsatt formstark ut och har fått ett riktigt bra läge här varför det måste 
bli snudd på högsta betyg den här gången. Vi kör barfota fram, vanlig vagn och öppet 
huvudlag.
12 Loke Survive (V75-4) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Han är ojämn men kommer från en bra prestation senast så jag tror att formen är 
god. Fick ett tråkigt läge men jag är sugen att testa barfora runt om, bike och öppet 
huvudlag.
3 Sambuca Knight (V75-6)��������������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Han kommer från ett längre tävlingsuppehåll men sköter träningen riktigt starkt 
och har fått ett bra läge. Han kan vara en skräll. Vi kör barfota runt om, bike och 
halvstängt huvudlag.
8 Angle of Attack (V75-7)  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Han har visat att han duger i klassen men från det här läget med ett par snabba 
invändigt kan det bli svårt. Även han kommer från en längre tävlingspaus men tränar 
bra. Vi kör barfota runt om, bike och halvstängt huvudlag.

ROBERT BERGH OM SINA V75-CHANSER I MORGON

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR UM˚KER I MORGON

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

 W V75-1:
 H4 Diamanten är 

snabb ut och kommer 
han till spets kan det 
bli jobbigt för oss 
andra. Jag har ändå 
en positiv känsla med 
2 Makethemark som 
kändes väldigt fin 
senast. Och med 
6 Muscle Hustle 
känns det heltäckt.

 W Min vinnare:
 H4 Diamanten

 W V75-2:
 HJag tror att någon av 

4 Sir Henry P.Hill eller 
5 Il Diablo spetsar och 
ledningen kan vara 
guld värd i det här 
loppet. Jag körde 
Il Diablo senast och 
han kändes fin och kan 
bättre. 12 Minnestads 
Ecador är inte borta 
trots läget.

 W Min vinnare:
 H4 Sir Henry P.Hill

 W V75-3:
 H2 Digital Ink är ju 

den troliga ledaren 
och han blir svår att 
passera. Men jag kör 
6 Cruzado Dela Noche 
som säkert har gått 
framåt rejält med det 
förra loppet i kroppen 
och jag hoppas att jag 
ska kunna ge ledaren 
en match.

 W Min vinnare:
 H2 Digital Ink

 W V75-4:
 HMed ett spår längre 

in i banan hade det 
känts riktigt bra för 
7 Digital Performer. 
Men jag hoppas att det 
löser sig och jag tror 
att jag sitter bakom en 
bra segerchans här.  
3 Hierro Boko är väl 
tidig om man väljer att 
gardera loppet.

 W Min vinnare:
 H7 Digital Performer

 W V75-5:
 H5 Månprinsen A.M. 

har grym form och jag 
tror att han kan vinna 
det här loppet även 
om kusken väljer att 
köra fram i dödens. 
Han har sin bästa bit 
till slut vilket de andra 
inte har. Han är 
omgångens bästa spik 
i mina ögon.

 W Min vinnare:
 H5 Månprinsen A.M.

 W V75-6:
 H2 Erik Sting har jag 

kört och han verkar 
vara i kanonform. Och 
med tanke på läget är 
han mitt förstaval 
i loppet. 7 Disco 
Volante har känts 
mycket bra i årets 
starter, men det är risk 
för vingel från sjunde-
spåret. Bör streckas.

 W Min vinnare:
 H2 Erik Sting

 W V75-7:
 H8 Angle of Attack 

kan nog köra sig till 
spets trots åttonde-
spåret. Och i den 
positionen tror jag att 
det kan hålla hela 
vägen. 4 Linus Boy 
hade lite krafter 
sparade senast och 
måste med på 
kupongen.

 W Min vinnare:
 H8 Angle of Attack

Systemet, V75-1: 4, 2, 6 (4, 2). V75-2: 4, 5, 7, 12, 9, 3, 11 (6, 1). V75-3: 2, 6 (10, 4). V75-4: 7 Digital Perform. (3, 1). V75-5: 5 Månprinsen A.M. (4, 1). V75-6: 2, 7, 6, 3, 5, 8 (1, 4). V75-7: 8, 4, 9, 2, 5 (7, 1).  1 260 rader/630 kr

Hanna          
Olofsson
Bodentränare med Norrlandskoll

Systemet, V75-1: 2, 4 (6, 5). V75-2: alla tolv hästar (7, 12). V75-3: 2 Digital Ink (6, 10). V75-4: 7, 1, 9, 3, 8 (2, 6). V75-5: 5 Månprinsen A.M. (4, 2). V75-6: 7, 5, 2, 6 (4, 1). V75-7: 4, 9, 8 (5, 7).  1 440 rader/720 kr

Robert  
Bergh
sport 
@expressen.se

TRAV

7 Digital Performer (V75-4) �������������������������� 1234123412341234
 HSjundespåret kan ju ställa till det men jag 

tycker att hästen är bra för klassen. 

MIN BÆSTA V75-CHANS
5 Månprinsen A�M� (V75-5)

 HHar sett ruggigt stark ut på sistone och jag 
tror att han vinner även från dödens. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
9 Rally Esset (V75-2)

 HSpurtade bra senast i ett lopp 
som jag vann och kan skrälla. 

3 Sambuca Knight (V75-6)
 HÄr lite upp och ner men i ljusa 

stunder kan han en hel del.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

 W V75-1:
 H2 Makethemark såg 

ruggigt bra ut vid 
segern senast och 
med lopp i kroppen 
tror jag att han kan 
besegra 4 Diamanten 
som imponerade stort 
under fjolåret, men 
avsaknaden av lopp 
kan göra sig påmind 
sista biten.

 W Min vinnare:
 H2 Makethemark

 W V75-2:
 HJag har två hästar 

med i loppet, men inga 
heta bud även om 
6 Julius Leejs inte är 
så tokig. 7 Prosperous 
ser ut att vara en bra 
häst för klassen och 
han får tipset. 12 Min-
nestads Ecuador kan 
inte vara borta då han 
vunnit i V75 förut.

 W Min vinnare:
 H7 Prosperous

 W V75-3:
 H2 Digital Ink vann 

mycket av loppet 
i spårlottningen och 
jag tror att han dirige-
rar det här från start 
till mål. Ett spikförslag 
som jag ser det. 
6 Cruzado Dela Noche 
är bra, men jag tror att 
han får svårt att vinna 
loppet från dödens.

 W Min vinnare:
 H2 Digital Ink

 W V75-4:
 H7 Digital Performer 

gjorde det bra i 
dödens senast och 
fick stryk av en 
smygkörd. Jag tror att 
formen kan vara ännu 
bättre nu och då blir 
han tuff. 9 Bottnas 
Dragon vet jag att 
Claes är väldigt nöjd 
med för dagen.

 W Min vinnare:
 H7 Digital Performer

 W V75-5:
 HPrecis som många 

andra tror jag att 
5 Månprinsen A.M. 
bara vinner. Vi vet ju 
vad han kan och läget 
borde passa honom 
bra. 11 Odin Tabac 
vann det här loppet 
i fjol men läget och 
frånvaron gör att det 
blir svårare i år.

 W Min vinnare:
 H5 Månprinsen A.M.

 W V75-6:
 H7 Disco Volante är 

en topphäst men med 
tanke på spåret 
kanske det inte 
behöver vara fel att 
gardera här. 5 Väs-
terbo Grosbois kan 
vara en luring från 
ledningen. Min 
1 Roger America är ett 
platsbud i första hand.

 W Min vinnare:
 H7 Disco Volante

 W V75-7:
 H4 Linus Boy satt 

fast senast och det lär 
han inte göra den här 
gången. Löper han 
upp till sitt bästa tror 
jag att han är vinna-
ren. 9 Ola Montana 
med lopp i kroppen 
har säkert siktat på 
detta och ska inte 
nonchaleras.

 W Min vinnare:
 H4 Linus Boy

6 Julius Leejs (V75-2) �������������������������������������������123412341234
 HIngen het vinstkandidat, men får han ett fint 

lopp har han form för att sno åt sig en plats. 

MIN BÆSTA V75-CHANS
5 Månprinsen A�M� (V75-5)

 HHan verkar bättre än någonsin och jag tror 
att han kan vinna loppet på flera olika sätt. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
9 Bottnas Dragon (V75-4)

 HHar gått jättebra på slutet och 
kan nog duga även i V75. 

5 Västerbo Grosbois (V75-6)
 HHar haft lite oflyt på sistone. Nu 

är det spetsläge och 1 640 meter.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR


