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

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.20

Robert Bergh: Det är dags att sluta 
klia sig i huvudet och inse sanningen
Det är dags att vi reder ut begreppen en 
gång för alla.  

Trav är sport och tävling. Inget blir bättre 
av att tycka synd om sig själv.

Samma visa varje gång det är dags för kval till 
våra mest prestigefyllda årgångslopp. I veckan 
var det anmälan till Kriteriet och direkt hördes 
klagosången om det orättvisa i att alla inte fick 
med sin anmälda häst bland de 72 startberätti-
gade i uttagningsloppen.

Jag hade själv en häst som vann lopp i veckan 
men som trots det ändå inte räckte för att få vara 
med i ett av uttagningsloppen. Men det är ju mitt 
fel som hittat nyckeln till just den hästen för sent, 
inte systemets.

MmM Som publik travtränare har man valt att leva i 
sportens värld. Då måste man även köpa sportens 
konsekvenser.

MmM Har man haft två år på sig att förbereda sin 
individ för den stora uppgiften är det inte syste-
mets fel om man misslyckas.
Det är viktigt att sportcheferna reder 

ut om tränarna vill vara idrottsmän 
eller politiker som vänder kappan efter 
vinden. I vilket fall måste vi nu få slut på 
snyftandet. 

Antingen låt alla vara med och kör 
som förr med försök-semifinal-final  
eller behåll dagens 72 högst rankade. 
Jag föredrar semifinaler med max 60 
hästar. I dag är de stora förlorarna de 
bra hästar som får dåliga spår.

Upphausade storlopp som egentligen 
inte blir storlopp är också en snackis 
och kritiken mot aktiva som inte anmä-
ler har kommit som ett brev på posten.

Men för mig är det ganska självklart 
varför söndagens tävlingar på Östersund 
bortsett duellen mellan Propulsion och 

Readly Express inte alls blev något extra.
Det är helt enkelt för lågt förstapris. 
Visst är två miljoner mycket pengar men små i 

sammanhanget. Ska man kalla loppet för travets 
EM-final måste prispengen vara minst den dubbla. 

MmM För i vilken annan idrott har uttagnings- 
loppen högre prissumma än finalen?
När inte heller ramloppen lockar något extra är 

det klart att man inte får några utländska gäster. 
Det är väl klart att fransmännen hellre reser i 
närområdet utan att riskera avstängningar när 
prispengarna är densamma. EM-finalen håller 
inte ensam för att bära en stordag. Speciellt när 
det upplevs som att loppet går i nordpolen. 

MmM Så sluta klia er i huvudet och bete er som det 
är tränarnas fel som inte anmäler. Det är dags att 
inse sanningen.

- - -
Nu till lördagens V75-omgång på Hagmyren:
V75-1: Ett lurigt lopp i lägsta klassen inleder 

där min idé 6 Anddontsayitsover är lika bra som 
favoriterna. Vilka vågar spika till 2%?

V75-2: 2 Amanda Rose står bra till i 
loppet tack vare låga prispengar i 
Finland men är ändå svårbedömd. Jag 
dubblar med 1 Sister Morphine.

V75-3: Tipset till 10 Marvelous som 
kan få ett passande lopp trots kort 
distans. Varnar även för 7 Corroded 
om flyt från läget.

V75-4: Öppet kallblodslopp men 
gillar häst, kusk och förutsättningar 
för norske 1 Fröyu Pelle. 

V75-5: Bästa spiken i omgången är 
3 Antonio Tabac.

V75-6: Här kommer ett bra lås på 
1 Charrua Forlan, 2 Volstead och 
11 Heavy Sound i nämnd ordning. 

V75-7: Tipset till min egen 10 Tesio. 
Men det ligger en skräll på lut i avslut-
ningen, kanske 12 Victor Ruda?

Trav ska vara tävling

BÆSTA CHANSEN I HELGEN. Tesio gynnas av den långa 
distansen och får fyra getingar av Robert Bergh. Foto: KANAL 75

7 Corroded (V75-3, lördag) �������������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Har toppform men blev alldeles för laddad senast. Synd på spåret här. Vi kör 
barfota runt om, öppet huvudlag, svensk jänkarvagn och provar med huva nu.
6 Mellby Drake (V75-5, lördag) ������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Även han har formen på topp men har strulat till det för sig i ett par starter. Nu fick 
han ett svårt läge jämfört med de värsta motbuden. Jag provar lägga på mer vikt fram 
men fortsätter barfota bak, annars vanlig vagn och halvstängt huvudlag.
10 Tesio (V75-7, lördag) ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Är stark men letar fortfarande efter den riktiga toppformen. Räknas naturligtvis på 
kapacitet. Jag återgår till barfota fram, vanlig vagn och öppet huvudlag.
3 Ginny Weasley (V75-1, söndag) ��������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ” Har det studsat fel för men har klart bättre form än raden. Det kan dock bli tufft 
att slå favoriten som fick det bästa läget. Barfota runt om, svensk jänkarvagn och 
öppet huvudlag.
8 Ramon Dekkers (V75-3, söndag) ������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Han visade sig vara en bra löphäst i debuten för oss. Har dock ett besvärligt läge 
som sänker förväntningarna. Barfota runt om, svensk jänkarvagn och helstängt 
huvudlag.
8 Musce Hustle (V75-6, söndag) ���������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Även han har det studsat fel för och även han fått ett besvärligt läge, för besvärligt 
i den här konkurrensen även om formen är på topp. Vi kör barfota runt om, svensk 
jänkarvagn, urryckare och norskt huvudlag.

ROBERT BERGH OM SINA V75-CHANSER I HELGEN

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR HAGMYREN I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H7 Västerbo Poker-

face är en stark häst 
som borde duga gott i 
klassen. Kommer han 
hyfsat till från det här 
spåret räknar jag med 
att han är starkast till 
slut, jag spikar. 
2 Hungarian Hotwax 
är på gång och kan 
mycket väl utmana.

 W Min vinnare:
 H7 Västerbo Poker.

 W V75-2:
 H9 Linda’s Girl ser ut 

att ha hyfsad chans 
att kamma hem 
segern. Hon är stark 
och rejäl, hästen, och 
det är min tipsetta i 
detta öppna lopp. 
Motbud är 10 Amalia 
Cash som kan spurta 
bra. Hon ska ses med 
chans.

 W Min vinnare:
 H9 Linda’s Girl

 W V75-3:
 H2 Yankee Boy har 

ett bra läge bakom 
bilen och han är bra 
för sin klass. Borde 
vara med i striden om 
det inte strular för 
mycket. Jag kör 5 Ural 
som har kunnande. 
Jag har vunnit med 
honom förut och vi 
ska inte räknas bort.

 W Min vinnare:
 H2 Yankee Boy

 W V75-4:
 HEtt lurigt kallblods-

lopp där många kan 
duga. 1 Fröyu Pelle 
kanske kan leda runt 
om? Annars känns det 
som om 15 Bellfaks 
kommer att runda 
många. Kommer från 
ett stall i form och det 
är ett givet streck som 
jag ser det.

 W Min vinnare:
 H1 Fröyu Pelle

 W V75-5:
 HJag väljer att spika  

3 Antonio Tabac som 
verkligen har varit fin 
en längre tid. Från det 
här fina läget kanske 
det kan bli spets och 
då blir han inte lätt att 
slå. 2 M.T.Joinville är 
stark och rejäl och vid 
gardering känns det 
givet att passa den.

 W Min vinnare:
 H3 Antonio Tabac

 W V75-6:
 H1 Charrua Forlan 

har bästa läget och 
det är nog inte omöj-
ligt att han kan hålla 
upp spåret. Ska ha 
hyfsad chans från 
spets. Jag kör ju 
2 Volstead som har 
visat kanonform. Han 
borde räknas tidigt 
även den här gången.

 W Min vinnare:
 H1 Charrua Forlan

 W V75-7:
 H2 Volocity de Vie är 

bra när han fungerar. 
Läget passar fint och 
jag tror att han finns 
med i avgörandet.    
10 Tesio är stark och 
gynnas av distansen. 
Får han en vettig resa 
blir han inte lätt att 
stå mot. Min 4 Dom 
Perignon ej slagen.

 W Min vinnare:
 H2 Volocity de Vie

Systemet, V75-1: 7 Västerbo Pokerface (2, 9). V75-2: 9, 10, 8, 14, 2 (13, 11). V75-3: 2, 5, 10 (3, 1). V75-4: 1, 15, 3, 12, 5 (2, 6). V75-5: 3 Antonio Tabac (2, 8). V75-6: 1, 2, 11 (9, 5). V75-7: 2, 10, 4, 6, 1 (5, 7).  1 125 rader/562,50 kr

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

Systemet, V75-1: 7 Västerbo Pokerf. (2, 3). V75-2: 10, 14, 8, 2, 6 (9, 1). V75-3: 5, 2, 10 (3, 1). V75-4: 3, 15, 2, 1, 12 (7, 5). V75-5: 3 Antonio Tab. (8, 2). V75-6: 2, 1, 11, 5, 9 (10, 4). V75-7: 4, 3, 6, 5 (10, 2).  1 500 rader/750 kr

Robert  
Bergh
sport 
@expressen.se

TRAV

2 Volstead (V75-6) ������������������������������������������� 1234123412341234
 HHan har visat kanonform på slutet. Från ett 

vettigt läge är det klart att vi ska räknas. 

MIN BÆSTA V75-CHANS
3 Antonio Tabac (V75-5)

 HHar verkligen sett bra ut i sin nya regi och är 
han som på slutet är det en god möjlighet.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
11 Heavy Sound (V75-6)

 HBlir det tufft tempo kan vi räkna 
med att han speedar fort till slut.

1 Looking Superb (V75-7)
 HHar ett spännande läge och med 

fritt i tid kan han kanske skrälla.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

 W V75-1:
 H7 Västerbo Poker-

face kommer från 
Derbykval vilket är 
tuffare än det här 
loppet. Han lär köras 
offensivt från det här 
läget och jag tror att 
man har toppchans att 
vinna loppet. 
2 Hungarian Hotwax 
kan vara hotet felfri.

 W Min vinnare:
 H7 Västerbo Pokerfa.

 W V75-2:
 H10 Amalia Cash 

vann på distansen 
senast och när hon är 
i form är hon bra för 
klassen. Min vinnare i 
det här öppna loppet. 
14 Ellieann gjorde ett 
jättebra lopp i spåren 
senast och har fin 
form. Hon måste 
streckas trots läget.

 W Min vinnare:
 H10 Amalia Cash

 W V75-3:
 H5 Ural är snabb ut 

och kan bättre än vad 
han visade senast på 
V75. 2 Yankee Boy 
har äntligen fått ett 
bra läge och känns 
given på kupongen. 
10 Marvelous var 
överlägsen senast och 
kan duga långt trots 
bakspåret.

 W Min vinnare:
 H5 Ural

 W V75-4:
 H3 Hövding Jaros har 

mycket bra form och 
borde kunna få ett bra 
lopp med bara två 
hästar på startvolten. 
15 Bellfaks är väl 
bästa hästen i fältet 
och han rundar många 
om han är i bra form. 
12 U.R.Faxe behöver 
klaff för att vinna här.

 W Min vinnare:
 H3 Hövding Jaros

 W V75-5:
 H3 Antonio Tabac är 

som en ny häst och 
med tanke på läget är 
det svårt att gå emot 
honom i tipset och det 
är ett spikbud om 
formen är intakt. Med 
ett bättre utgångsläge 
hade jag trott på 
större chans med 
8 Moni Viking.

 W Min vinnare:
 H3 Antonio Tabac

 W V75-6:
 H2 Volstead får tipset 

men det är inte helt 
givet att han tar en 
längd på 1 Charrua 
Forlan och det kan 
vara så att spetsstri-
den blir helt avgö-
rande. Blir det stenhårt 
tempo är 11 Heavy 
Sound gynnad. Klar 
tredjehäst.

 W Min vinnare:
 H2 Volstead

 W V75-7:
 H4 Dom Perignon 

borde hamna bra till 
och han klarar alla 
distanser. 3 Raja Ribb 
kan komma till led-
ningen där han trivs 
och det kan vara 
farligt att underskatta 
honom. 6 Flash 
Hammering är också 
en bra häst.

 W Min vinnare:
 H4 Dom Perignon

8 Moni Viking (V75-5) ��������������������������������������������123412341234
 HHar inga heta chanser. Men den här har i 

alla fall toppform och kan utmana favoriten? 

MIN BÆSTA V75-CHANS
3 Antonio Tabac (V75-5)

 HJag är lite förvånad över utvecklingen på 
hästen som varit riktigt, riktigt bra på slutet. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
2 T�B�’s Tröllgutt (V75-4)

 HHar bättre form än raden och 
känns spännande från bra läge. 

3 Raja Ribb (V75-7)
 HKan nå sin önskeposition spets 

och ska inte vara borta därifrån.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR


