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Jag har hört att det är en del som kritise-
rat Örjan Kihlström för hans insats bakom 
Nimbus C.D. i onsdags.

Lugna ner er, tack.
Örjan kan ju inte köra efter vad det står 

på oddsindikatorn, han måste gå på sin 
känsla för hästen.

Jag kan förstå att vissa av er tycker att det såg 
konstigt ut är Örjan Kihlström släppte led-
ningen med storfavoriten Nimbus C.D. i onsdags. 

Ni tycker säkert att han borde svarat när jag 
kom farandes med min Montdore i hög fart.

MmM Ni missar dock några viktiga detaljer.
Till att börja med såg man tydligt hur laddad 

Örjans häst var bakom bilen. 
När andrahandsfavoriten sedan galopperade 

utvändigt efter en bit så lyckades Kihlström 
äntligen lugna ner sin Nimbus C.D.

MmM Då var det dags för mig att kliva in i hand-
lingen.
Jag tänkte att om jag kommer i full speed så 

kommer Örjan att få problem. 
Antingen tvingas han släppa eller så får han 

en het häst i ledningen över full väg.
MmM Det var med andra ord en win/win-situation 

för mig och precis tvärtom för Örjan. 
Ibland blir det så i travlopp och jag tycker att 

folk är för snabba att döma kuskar. Tänk på att 
det går snabbt och då måste man 
gå på sin feeling. 

MmM Han kan ju inte köra efter vad 
det står på oddsindikatorn, han 
måste gå på sin känsla för hästen.
Jag tror att många av de som 

kritiserat Örjan på Twitter skriver 
i affekt efter att deras eget spel 
spruckit. Man ser helt enkelt inte 
saker klart när man är tiltad.

Jag har själv gått i svaromål i en 
artikel efter att jag kritiserats 
i sociala medier och det kommer 
jag aldrig göra om igen. 

Jag tycker inte att man som 
journalist ska kunna bygga en 
artikel baserat på vad en snubbe 
med 15 följare häver ur sig på Twit-
ter och jag ångrar att jag tog mig tid 
att svara på journalistens frågor.

MmM Ska man verkligen låta varenda lallare med 
en internetuppkoppling komma till tals? 

MmM Människor som är missnöjda med livet och 
hatar allt och alla.

MmM Jag klarar mig i alla fall bra utan dem.
Det vore kul att se om de klarar av att skriva 
något positivt någon gång. Efter ”Tarzan” 
Melanders fantastiska dubbel i lördags var det 
inte många som skrev ut sina hyllningar.

- - -

Jag börjar tröttna lite på kritiken mot Solvallas 
sportchef  Markus Myron. En del försöker sätta 
press på honom för att få med just sin häst 
i elitloppet och jag tycker att det är lite smak-
löst. Det är hot hit och det är hot dit. Det blir 
bara tröttsamt. 

Speciellt med tanke på att Myron gör det bra. 
Han har visserligen gjort någon tidig inbju-

dan som kommer att få bevisa sin form nästa 
söndag, annars tycker jag han har skött det 
galant.

MmM Skönt med en sportchef som inte bara 
bjuder in sina personliga favoriter.

- - -

Mina tankar om V75 på Gävle:
V75-1: Kemas Magic gjorde det bra på Sol-

valla sist. Från det här toppläget så tror jag att 
han har en bra chans att leda runt 
om.

V75-2: Oj, vad svårlöst. Jag 
tippar Amor Winner på läget men 
ta med så många ni har råd med.

V75-3: Jag har en bra känsla för 
min egen Prima Eagle. Hon har 
höjt sig ett snäpp i år och känns 
lite modigare än i fjol.

V75-4: Jag tycker att Tango 
Lavec ser ut att bli en alldeles för 
tung favorit i det här loppet. Här 
målar favorithatarna på.

V75-5: Jag hade ju Flex i min 
träning i fjol och den måste räknas 
tidigt i ett sånt här lopp.

V75-6: Jag tror på min egen 
Creatine så jag tippar den etta.

V75-7: Här kommer Rocket Zet 
och Oliver Kronos köra hårt mot 
varandra. Mind Your Face är bra.

Robert 
Bergh
sport@expressen.se

TRAV

Ørjan får oförtjänt kritik
robert Bergh: Måste köra efter sin känsla för hästen – inte efter oddset...

	

 W 3 Prima eagle
1234123412341234
V75-3: Hon	är	hygglig	ut	och	känslan	är	att	hon	kan	leda	runt	om.	Hon	har	gjort	
två	bra	insatser	i	år	och	vi	har	siktat	på	det	här	loppet	i	någon	vecka.
Utrustning:	Helstängt	huvudlag	och	barfota	runt	om.

 W 5 Creatine
1234123412341234
V75-6: Det	var	mycket	som	blev	fel	i	Umeå.	Nu	har	han	fått	ett	lopp	i	kroppen	och	
jag	känner	till	honom	lite	bättre.	Känslan	är	mycket	bättre	inför	den	här	starten.
Utrustning:	Öppet	huvudlag	och	tanken	är	att	jag	ska	köra	barfota	runt	om.

robert bergh om sina V75-hÆstar i morgon

INtE S˚ LÆtt aLLa g˚NgEr. Örjan Kihlström ställdes in-
för ett svårt beslut under onsdagens V86-omgång. Foto: BILDBYRÅN

v75-paNELEN mEd StjÆrNkuSkarNaS BÆSta tIpS INfØr gÆvLE I morgoN

Ørjan Kihlström
En av världens skickligaste kuskar.

Jorma Kontio
Nordens segerrikaste kusk.

Ulf Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Norrland.

v75-1
1 Kemas Magic	var	
mycket	fin	senast	
och	håller	han	led-
ningen	är	det	en	fin	
chans.	4 Shadow 
Woodland	är	bra	
även	han	och	från	ett	
vettigt	läge	seger-
strider	han.	

v75-2
1 M.T.Insider	har	
visat	fin	form	på	
slutet	och	har	ju	ett	
bra	läge.	Den	kan	
leda	länge.	2 Amor 
Winner	har	gjort	det	
rätt	bra	och	är	ett	
tidigt	bud	om	han	
klarar	starten.

v75-3
10 Trinity Zet	tippas	
i	ett	öppet	lopp.	Hon	
är	bra	när	hon	fung-
erar	och	kan	säkert	
räcka	en	bra	bit.	
11 Kicki the Dancer	
har	en	vass	speed	
och	kan	bli	farlig	med	
rätt	typ	av	lopp.

v75-4
5 Tango Lavec	gick	
bra	i	ett	tufft	lopp	
senast.	Det	ser	ut	
som	en	fin	chans	här	
och	speciellt	om	han	
kommer	till	täten.	En	
spik.	2 Danne Edel	är	
inte	så	dum	och	har	
ett	vettigt	läge.

v75-5
9 Titan Tabac	står	
bra	inne	i	loppet	och	
har	visat	fin	form	
på	slutet.	Chans	här	
också	som	jag	ser	
det.	7 Mjölner Komet	
är	en	kapabel	sort	
som	ska	ha	hyfsad	
chans	med	klaff.	

v75-6
7 Maven	tippas	trots	
läget.	Hon	är	väl	den	
enda	av	dessa	som	
har	visat	full	form	på	
slutet?	1 Mosaique 
Face	har	ett	kalas-
läge	men	det	var	ett	
tag	sedan	han	visade	
toppform	nu...

v75-7
5 Oliver Kronos	är	
en	bra	häst	med	vet-
tigt	läge.	En	av	dem	
som	räknas	och	jag	
spikar.	11 Mind Your 
Face	har	ett	tråkigt	
läge	men	har	visat	
kunnande	så	han	bör	
kunna	vara	med.

 W MIN VINNARE: 
1 Kemas Magic

 W MIN VINNARE: 
1 M.T.Insider

 W MIN VINNARE: 
10 Trinity Zet

 W MIN VINNARE: 
5 Tango Lavec

 W MIN VINNARE: 
9 Titan Tabac

 W MIN VINNARE: 
7 Maven

 W MIN VINNARE: 
5 Oliver Kronos

v75-1
1 Kemas Magic	har	
hittat	en	riktig	form-
topp	och	senast	hade	
han	inga	bekymmer	
att	hålla	undan	för	
Sauveur.	Lyckas	han	
behålla	ledningen	är	
det	troliga	att	han	
spårar	runt	om.	

v75-2
1 M.T.Insider	är	
startsnabb	och	han	
är	säkert	väl	förbe-
redd	när	V75	avgörs	
på	hemmabanan.	
2 Amor Winner	är	
härdad	på	V75	och	
han	gör	bra	insatser	
mest	varje	gång.

v75-3
Vidöppet,	det	kan	
vara	läge	att	strecka	
så	långt	plånboken	
tillåter.	8 Raffinos	
har	fin	kapacitet	men	
hon	har	strulat	till	
det	med	galopper.	
12 Najad Tilly	kör	jag	
för	första	gången.

v75-4
5 Tango Lavec	
var	jag	riktigt	nöjd	
med	senast	som	
fyra	i	ett	försök	till	
Kungapokalen.	Nu	är	
motståndet	enklare.	
Han	är	snabb	ut	jag	
tror	att	vi	har	en	bra	
segerchans.

v75-5
2 Tangen Haap	
galopperade	bort	sig	
i	segerstriden	i	den	
näst	senaste	starten	
som	var	på	V75.	Är	
nerstruken	på	inner-
spåret	och	behåller	
han	spets	kan	han	bli	
svårslagen.

v75-6
7 Maven	föll	med	
flaggan	i	topp	som	
tvåa.	Stoet	har	hittat	
formen	lagom	inför	
Elitloppet.	8 Panne 
de Moteur	har	fått	
lopp	i	kroppen	efter	
frånvaro	och	han	är	
på	väg	mot	formen.

v75-7
5 Oliver Kronos	fick	
det	inte	att	stämma	i	
den	senaste	starten	
men	normalt	är	
han	ett	tidigt	bud.	
1 Rocket Zet	har	
ett	perfekt	läge,	det	
talas	om	skoryck	och	
det	brukar	ge	effekt.
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v75-1
1 Kemas Magic	
var	fruktansvärt	
bra	senast	och	är	
svår	att	tippa	emot.	
Jag	ska	försöka	ge	
denne	en	match	med	
4 Shadow Woodland	
som	ska	gå	barfota	
nu.	Kan	vara	ett	lyft.	

v75-2
Väldigt	öppet.	
2 Amor Winner	är	
härdad	i	tuffa	gäng	
och	borde	vara	med	
i	striden	om	han	
klarar	andraspåret.	
1 M.T.Insider	får	nog	
ett	bra	lopp	och	är	
ett	tidigt	motbud.

v75-3
Jag	kör	10 Trinity 
Zet	som	jag	tycker	är	
rejäl.	Hon	ska	testas	
barfota	runt	om	för	
första	gången	och	
det	är	spännande.	
Jag	tror	på	bra	
chans.	7 Diamond 
of’em	är	värst	emot.

v75-4
5 Tango Lavec	gick	
bra	på	Åby	senast	
mot	tufft	motstånd	
och	det	ser	ut	som	
att	han	kan	komma	
till	spets.	2 Danne 
Edel	har	inte	visat	
någon	snabbhet	från	
start.	Distansgynnad.

v75-5
6 Mino	är	speedig	
och	har	gått	bra	för	
Magnus.	Jag	tror	
på	fin	chans	om	det	
klaffar.	3 Åsakjappen 
har	suttit	fast	på	
sistone,	ett	skrällbud.	
15 Hulte Magnus	har	
diffus	form.

v75-6
Vilket	getingbo!	Jag	
tippar	7 Maven,	men	
hon	riskerar	att	hamna	
pyrt	till.	8 Panne 
de Moteur	har	gått	
framåt	med	lopp	
i	kroppen. 2 Knows 
Nothing	som	jag	kör	är	
inte	helt	borta.

v75-7
1 Rocket Zet	har	ett	
perfekt	läge	och	från	
ledningen	tror	jag	
att	han	blir	svår	att	
plocka	ner.	5 Oliver 
Kronos	är	bra,	men	
är	åtgärdad	och	
formen	är	lite	osäker	
för	dagen.

 W MIN VINNARE: 
1 Kemas Magic

 W MIN VINNARE: 
2 Amor Winner

 W MIN VINNARE: 
10 Trinity Zet

 W MIN VINNARE: 
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SyStEMEt: V75-1: 1, 4, 5 (10, 9). V75-2: 1, 2, 3, 6, 8 (7, 9). V75-3: 10, 11, 7, 13 (12, 8). V75-4: 5 Tango Lavec (2, 1). V75-5: 9, 7, 5, 2, 6 (14, 15). V75-6: 7, 1, 8, 5 (2, 3). V75-7: 5 Oliver Kronos (11, 1). 1 200 rader/600 kronor

SyStEMEt: V75-1: 1 Kemas magic (4, 5). V75-2: 1, 2, 5, 6, 7, 12 (8, 9). V75-3: alla 15 hästarna (8, 10). V75-4: 5 Tango Lavec (2, 3). V75-5: 2 Tangen Haap (6, 9). V75-6: 7, 8, 5, 2, 6, 10 (4, 1). V75-7: 5, 1 (11, 2) . 1 080 rader/540 kronor

SyStEMEt: V75-1: 1, 4 (5, 9). V75-2: 2, 1, 5, 9 (6, 7). V75-3: 10 Trinity Zet (7, 12). V75-4: 5, 9, 2, 3 (10, 8). V75-5: 6, 9, 3, 5, 2, 7, 14, 12 (4, 15). V75-6: 7, 8, 1, 2, 6, 5 (4, 9). V75-7: 1 rocket Zet (5, 6). 1 536 rader/768 kronor

Veckans gäst


