
1XXXDAG XX MÅNAD 20XX TRAV

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

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 20.30

DD: 22.21

Robert Bergh: Man undrar om valet 
fick politikerna att tappa modet?
Ett steg i rätt riktning men inte i mål.

Beslutet om framtidens spelmarknad läm-
nade mer att önska. 

Positivt att omregleringen av spelmarknaden 
klubbades igenom av riksdagen i förra veckan. Ni 
som brukar följa min spalt vet att denna varit en av 
de viktigaste framtidsfrågorna för travet.

Däremot var det mycket förvånande att politi-
kerna inte löst frågan om travsportens framtida 
finansiering vid beslutet utan la över denna i en ny 
utredning. En tilläggsutredning som väntas hålla 
på ända fram till 2020.

Det innebär i praktiken 30 månader där tiden 
står stilla. Tid som annars hade kunnat användas 
till mer generösa prispengar eller annan utveckling 
av sporten. 

MmM Man undrar om det stundande riksdagsvalet 
fick de folkvalda att tappa modet att ta beslut?

MmM Att alla som får erbjuda spel på hästar även 
måste bidra till travsporten, exempelvis med en 
marknadsavgift, borde väl vara självklart.

Jag vill berömma veckans V75-arrangör 
Boden som trots att banan geografiskt 
ligger sämst till på kartan har lyckats 
skapa en egen metropol däruppe som 
visar att allt är möjligt.

Genom att tänka stort med visioner 
och framtidsarbete har man skapat 
ett miljonlopp av en vanlig Gulddivi-
sion. Fri konkurrens med finska 
gäster gör att det alltid är mycket 
anmält på vardagarna. Det är bara 
några faktorer som gör att jag tycker  
att banan borde belönas med fler 
tävlingsdagar, metropolen i norr behövs.

Att sedan Boden, tillsammans med 
Bollnäs, bjuder på bäst banunderlag i 
hela Norrland gör att jag och mina 
hästar trivs extra bra där.

MmM Vi har alltför många inom travsporten som bara 
ser det negativa vilket då ofta blir självuppfyllande.

MmM Det vore bra för det norrländska travet om 
kulturen i Boden fanns på fler av våra banor.

- - -
Det finns en uppsjö olika modeller av sulkys 

numer och för en lekman måste det bli snudd på 
omöjligt att hålla isär dessa. Samtidigt är det hett i 
tipssnacket, speciellt när ordet bike används. 

Generellt är en bike en modell med lägre tyngd-
punkt som även jag har använt tidigare. Numer 
använder jag bara Customs olika modeller. Men för 
att ge bästa möjliga info kommer jag i tipsen framö-
ver ange om jag byter till ny modell bland dessa.

- - -
Nu till lördagens V75-omgång:
V75-1: 4 Very Kronos är mycket kapabel men 

blir väldigt stor favorit. Till 75% på V75 krävs rutin 
och jag ser flera faktorer att gardera. 5 Mr Golden 
Quick och 1 Aramis Amok de första motbuden.

V75-2: Tipset till 11 Fame Boko som står rätt 
inne i loppet. Men som vanligt i stoloppen 
är det lurigt och oftast bäst att ta med alla.

V75-3: 2 Cargo Door har gjort många 
topplopp men senast var han klen och det 
är alltid lurigt på en favorit. Tipset i stället 
till min egen 7 Aperfectdream.

V75-4: Lurigt kallblodslopp även denna 
vecka. Favoriten 9 Fender är segstark och 
då är det lätt att förlora mot speedigare 
motstånd. 12 Guli Storm får tipset och 
14 Krusse måste med på Björn Goop. 

V75-5: Ett stabilt men kanske inte så 
roligt lås på de fyra mest streckade häs-

tarna 1 Linus Boy, 2 Qahar Q.C, 7 Angle 
of Attack och 9 Olle Rols.

V75-6: 2 Man at Work är en spännande 
häst som gör debut hos Timo Nurmos. Är 
bara knapp favorit men en bra spik! 

V75-7: 10 Propulsion har bra chans och 
även det ett sunt spikförslag. Lurigt bakom.

Fegt att inte ta beslut

RÆTT ANGREPPSVINKEL? Angle of Attack är Robert 
Berghs bästa chans på V75 i veckan. Foto: KANAL 75

1 Aramis Amok (V75-1) ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Han ser verkligen formstark ut men fick för honom ett klart negativt spår, det är 
risk att vi blir över från start om han inte galopperar. Kommer vi till är han inte helt 
borta trots hårt emot. Vi kör barfota runt om, vanlig vagn och öppet huvudlag.
2 Digital Yankee (V75-1) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Fick ett struligt lopp senast men det är ingen fara med formen. Bra läge men 
risk att vi möter någon som är för bra. Vanlig vagn, halvstängt huvudlag och 
barfota bak den här gången.
7 Aperfectdream (V75-3) �������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Han gjorde ett starkt lopp senast och vi har siktat hit efter det. Nu blev ju 
spåret som det blev men vi provar. Vanlig vagn, öppet huvudlag och den här 
gången blir det barfota runt om.
7 Angle of Attack (V75-5) ������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Han har tränat på efter segern på Gävle och väntat på det här loppet. Han 
håller formen och det bästa vore naturligtvis om vi kom till ledningen trots spåret. 
Vi fortsätter barfota runt om, halvstängt huvudlag och vanlig vagn.
5 Digital Ink (V75-7) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Han gjorde ett bra lopp sist och håller formen. Samtidigt blev det ju som väntat 
ett riktigt tufft lopp här. Men jag gillar kapaciteten och sett till den är han aldrig 
helt borta. Vi kör barfota fram, vanlig vagn och öppet huvudlag.

ROBERT BERGH OM SINA V75-CHANSER I MORGON

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR BODEN I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H4 Very Kronos är ju 

en väldigt kapabel sort 
och håller han sig på 
benen, hästen, så 
måste han ha mycket 
bra chans att vinna. 
Jag inleder med en 
spik. 11 Young da Vici 
är stark till slut och 
kan vara med och 
platsstrida.

 W Min vinnare:
 H4 Very Kronos

 W V75-2:
 H15 Eva I.H. är på 

väg uppåt i form och 
även om det är många 
att runda kan det gå 
vägen. 14 Super Ariel 
är härdad och kan 
mycket väl spurta 
förbi många. Även     
11 Fame Boko ska 
kunna vara med långt 
framme.

 W Min vinnare:
 H15 Eva I.H.

 W V75-3:
 H2 Cargo Door som 

jag kör tippas, men lite 
på chans. Han var ju 
inte på topp senast 
men jag hoppas att 
han är tillbaka i 
gammalt gott slag. Är 
ju stark och rejäl då.   
4 Milliondollarrhyme 
kan säkert segerstrida 
även han.

 W Min vinnare:
 H2 Cargo Door

 W V75-4:
 H13 Eldvin är snabb 

från start och kan 
komma bra till direkt. 
Van tuffa hästar och 
kan mycket väl vara 
vinnaren. Ett kul tips. 
9 Fender gick bra 
senast och en lik-
nande insats igen 
kommer att räcka en 
bra bit.

 W Min vinnare:
 H13 Eldvin

 W V75-5:
 H7 Angle of Attack 

borde kunna ta sig till 
ledningen trots läget. 
Han borde vara med 
och segerstrida igen, 
hästen. 9 Olle Rols är 
mycket stark och rejäl, 
reser ju långt för 
detta. Ska räknas. Min 
10 Don’t Mind Me ej 
slagen med klaff.

 W Min vinnare:
 H7 Angle of Attack

 W V75-6:
 H2 Man at Work gör 

intressant debut i ny 
regi. Han är säkert väl 
förberedd och från ett 
bra spår provar jag att 
spika. En chansspik.    
5 National Prince är 
snabb bakom bilen 
och kommer han till 
spets kan det räcka 
väldigt långt.

 W Min vinnare:
 H2 Man at Work

 W V75-7:
 HJag kör 10 Propul-

sion som ska räknas 
med skaplig chans 
trots läget. Han är ju 
väldigt bra som alla 
vet och strular det inte 
under vägen är vi med 
i matchen. 2 Nadal 
Broline har bättre spår 
och kan bli en tuff nöt 
att knäcka.

 W Min vinnare:
 H10 Propulsion

Systemet, V75-1: 4 Very Kronos (11, 5). V75-2: 15, 14, 11, 3, 10 (8, 12). V75-3: 2, 4, 7, 5 (9, 6). V75-4: 13, 9, 6 (1, 8). V75-5: 7, 9, 1, 2, 10 (3, 6). V75-6: 2 Man at Work (5, 6). V75-7: 10, 2, 3 (6, 1).  900 rader/450 kronor

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

Systemet, V75-1: 4 Very Kronos (2, 1). V75-2: 15, 14, 10, 3 (8, 11). V75-3: 2, 4, 7, 9, 5, 6, 10 (8, 11). V75-4: 9 Fender (6, 13). V75-5: 9, 2, 1, 7, 10 (6, 4). V75-6: 6, 2, 5, 11, 4 (3, 7). V75-7: 10, 2 (1, 3).  1 400 rader/700 kr

Robert  
Bergh
sport 
@expressen.se

TRAV

10 Propulsion (V75-7) ������������������������������������ 1234123412341234
 HGjorde det riktigt bra i Elitloppet och trots 

läget är det klart att vi ska räknas tidigt. 

MIN BÆSTA V75-CHANS
4 Very Kronos (V75-1)

 HÄr väldigt kapabel för den här klassen och 
felfri räknar jag med att han har toppchans.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
3 Oxan Winx And Wonx (V75-2)

 HVerkar ha en del fart och kanske 
kan skrälla i ett lurigt lopp?

7 Aperfectdream (V75-3)
 HSpår en bit ut, men han duger i 

klassen och ska inte glömmas.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

 W V75-1:
 H4 Very Kronos är all-

deles för bra för sin 
klass och i mina ögon 
är det bara en galopp 
som kan stoppa 
honom från att vinna. 
Det är en bra spik att 
inleda kupongen med. 
Bakom honom är det 
jämnt och ingen häst 
som sticker ut.

 W Min vinnare:
 H4 Very Kronos

 W V75-2:
 H15 Eva I.H. kom igen 

bra efter galoppen 
senast och det är en 
hårding som verkar 
vara på gång. Jag är 
inte främmande för att 
hon kan kliva förbi 
alla. 14 Super Ariel är 
ju härdad i lite andra 
sammanhang och ett 
givet motbud.

 W Min vinnare:
 H15 Eva I.H.

 W V75-3:
 H2 Cargo Door har 

jag sett göra bra 
prestationer och 
skulle han tävla i 
närheten av sitt bästa 
är han med i segerstri-
den. 4 Milliondollar-
rhyme har inte fått det 
att stämma i loppen 
på slutet men kapaci-
teten finns där.

 W Min vinnare:
 H2 Cargo Door

 W V75-4:
 HKallblodsloppet 

håller väl ingen högre 
klass och gör 9 Fender 
en liknande insats 
som senast tror jag 
inte att någon kan 
stoppa honom. Jag 
tror att det kan vara 
en bra spik. 6 Pave 
Faks kan en del men 
formen är diffus.

 W Min vinnare:
 H9 Fender

 W V75-5:
 H9 Olle Rols har gjort 

bort sig ett par gånger, 
men känslan är ändå 
att han håller formen. 
Han blir inte lätt att 
stå emot till slut. 
2 Qahar Q.C. är mitt 
vapen och jag tror att 
han kommer att trivas 
riktigt bra på Bodens 
banunderlag.

 W Min vinnare:
 H9 Olle Rols

 W V75-6:
 H6 Ebony Boko är 

kusligt startsnabb och 
gick bra på en låg 
1.11-tid senast på 
Bergsåker. Från spets 
tror jag att han kan 
hålla länge. 2 Man at 
Work är säkert väl 
förberedd av stall 
Nurmos och han är ett 
tidigt motbud.

 W Min vinnare:
 H6 Ebony Boko

 W V75-7:
 H10 Propulsion är ju 

en topphäst och blir 
inte enkel att stå 
emot. Han ser ju ut att 
vara i väldigt bra form. 
Men jag hoppas ändå 
att jag ska kunna ge 
honom en match 
bakom 2 Nadal 
Broline. Tror det 
handlar om dessa två.

 W Min vinnare:
 H10 Propulsion

2 Nadal Broline (V75-7) �����������������������������������������123412341234
 HJag har väl inga superheta chanser. Men jag 

har inte gett upp med Nadal Broline. 

MIN BÆSTA V75-CHANS
4 Very Kronos (V75-1)

 HGår han bara felfritt är jag tämligen överty-
gad om att övriga får köra om andrapriset. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
10 Hankypanky Frances (V75-2)

 HHar visat bra klass förut och ska 
inte glömmas bort i streckandet. 

7 Aperfectdream (V75-3)
 HDet finns frågetecken runt 

favoriterna och den här är bra!

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR


