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BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.28

Det debatteras friskt angående ett barfota- 
förbud på våra unghästar.

Jag tror inte att det kommer att genomföras.
Däremot hoppas jag på nya propositioner 

som gynnar tränare som vill ta det lugnt med 
sina hästar.

Svensk travsport har stått sig stark i Frankrike 
under de fyra senaste åren. 

Så stark att det franska travförbundet bestämde sig 
för att göra något åt saken för tre år sedan. Lös-
ningen blev ett barfotaförbud på alla två- och treår-
ingar och det ska bli intressant att se vad det kom-
mer att mynna ut i om några år. 

Troligtvis kommer det att innebära att de får fram 
fler äldre stjärnor.

Det svenska travförbundet gör en hel del bra saker 
de också. Framförallt vill jag berömma införandet av 
Premiechansen som enkelt förklarat innebär att man 
får dubbla prispengar i årgångsloppen om man 
avstår ett bidrag på 20 000 kronor. 

MmM Det gynnar hästägare och uppfö-
dare och det får dem att vilja satsa 
vidare på unghästar när det finns en 
stor vinstpott att ta del av.

Något barfotaförbud tror jag däremot 
aldrig att vi får i Sverige. Det är för 
många som är emot det helt enkelt.

Mitt förslag är att vi delar ut 20 pro-
cent mer i prispengar i lopp där man 
inte får tävla barfota och med jänkar-
vagn. Speciella propositioner för 
tränare som vill ta den lugna vägen 
med sin häst.

MmM Är det däremot ett förstapris på 
över 150 000 kronor är det fritt fram 
med valfri balans och vagn.

- - -
Jag läste att Erik Adielsson ska köra 

i en rosa dress under hela oktober för att 

gynna Bröstcancerfonden. Ett otroligt fint initiativ 
av Erik och jag är inte förvånad. Han är snäll, 
omtänksam och allt annat som färgen rosa innebär.

Så här i flytt- och byggtider behöver jag alla pengar 
jag kan få men jag kommer ändå att skänka en pro-
cent av min körprovision i oktober till Bröstcancer-
fonden.

- - -
Det börjar bli för många omstarter bakom bilen som 

beror på galopper och falska materialfel. Jag tycker att 
man ska åka på en direktavstängning med lång 
karenstid när man gör något sådant och upprepade 
förseelser ska fördubbla tiden för avstängningen. 

MmM Det bästa vore om alla typer av materialfel inte 
gäller när bilen väl har börjat rulla. 

MmM Det blir mest rättvist i längden.
Ja, det har hänt att jag haft dålig anslutning bakom 

bilen också men i sådana fall köper jag straffet. 
MmM Det är ju ändå jag själv som klantat till det vid de 

tillfällena.
MmM Det viktigaste är att få ordning på problemet.

- - -
V75-1: Öppet lopp. Jag testar att köra 4 Offi-

cer C.D. barfota runt om för första gången och 
kommer han iväg från spår fyra utan att galop-
pera så kan han dyka upp i segerstriden.

V75-2: Här är det bara att spika 5 Lannem 
Silje och luta sig tillbaka.

V75-3: Det känns som att det är helgarderat 
med 1 Cool Keeper, 2 Francais du Gull och 
3 Amaru Boko.

V75-4: Ett lurigt lopp med bra hästar på 
varje volt. Måla på.

V75-5: En vansklig favorit i 2 Titan 
Lavec. Här kan det skrälla.

V75-6: En dålig silverdivision med en 
favorit (1 Sir Ratzeputz) som ofta ser ut att 
tycka att det är väldigt långt till mål. Jag tror 
6 Mellby Apollo vinner.

V75-7: Ett väldigt lurigt sprinterlopp. 5 Re 
Doc var ruggig sist och jag tippar honom.

Inget barfotaförbud...

NYA DRAG. ”Öka prispengarna i lopp där man inte får 
tävla barfota”, skriver Robert Bergh. Foto: BILDBYRÅN

4 Officer C.D. (V75-1) 3 getingar ........................................................................123412341234

 ”Har känts väldigt bra i de tre lopp han gjort efter en paus. Kommer att 
tävla barfota runt om för första gången nu. Min känsla är att han löser 
fjärdespåret. Utrustning: Barfota runt om och öppet huvudlag
3 Amaru Boko (V75-3) 4 getingar ........................................................................123412341234

 ”Har gjort det väldigt bra på slutet och jag har en bra känsla. Bra chans 
oavsett position. Utrustning: Barfota runt om och ryckhuva.
1 Lohman (V75-4) 3 getingar ...............................................................................123412341234

 ”Perfekta förutsättningar även om han måste gå med skor bak. Har gjort 
bra lopp på distansen och kan hitta till spets. Utrustning: Skor bak
2 Digital Archive (V75-4) 2 getingar ...................................................................123412341234

 ”Fungerade inte alls på balansen senast. Utrustning: Vi återgår till skor 
bak och halvstängt huvudlag.
4 Mick Jägers (V75-4) 3 getingar .......................................................................123412341234

 ”Har varit riktigt bra i sina segerlopp på slutet även om det varit billig konkur-
rens. Utrustning: Samma som sist: barfota bak och halvstängt huvudlag.
10 Speed Delicious (V75-4) 3 getingar ..............................................................123412341234

 ”Viss galopprisk. Har ett lopp i kroppen och bra kunnande.  
Utrustning: Barfota runt om och halvstängt huvudlag precis som sist.
5 Re Doc (V75-7) 3 getingar .................................................................................123412341234

 ”Har haft missflyt i några lopp på slutet. Blir det en bra bana har han en 
hygglig chans, blir det smetigt är han chanslös. Utrustning: Barfota fram och 
öppet huvudlag som vanligt.

BERGH OM SINA V75-CHANSER I MORGON

 W V75-1:
 H4 Officer C.D. tippas 

i första, ser ut att vara 
på väg uppåt och 
klarar spåret. 6 Pastor 
Dee som jag kör är 
vettigt igång och har 
bra läge, bör vara med 
långt framme om det 
stämmer lite.

 W Min vinnare:
 H4 Officer C.D.

 W V75-2:
 H5 Lannem Silje är 

såklart ensam på 
banan om inget 
oförutsett inträffar. 
Det är lördagens bästa 
spik. 4 Hulte Magnus 
är stark men klarar 
även den här distan-
sen på bra vis.

 W Min vinnare:
 H5 Lannem Silje

 W V75-3:
 H1 Cool Keeper 

spikas då han har har 
ett drömläge. Han såg 
också fin ut senast 
och är ju snabb från 
start. Borde vara i 
striden. 3 Amaru Boko 
är på gång igen och 
håller bra form.

 W Min vinnare:
 H1 Cool Keeper

 W V75-4:
 H13 Narold Vox är 

bra och passar på 
distansen. Rundar 
många, hästen, om det 
klaffar lite bara. 
8 Pantarei Ans som 
jag kör är jämn och 
säker och gör bra lopp 
för det mesta.

 W Min vinnare:
 H13 Narold Vox

 W V75-5:
 H2 Titan Lavec har 

bäst kapacitet och 
sköter han sig ska det 
vara vettig chans att 
han vinner. 10 Thaiger 
Exclusive kändes fin 
senast då vi satt fast. 
Han ska nog inte 
glömmas bort.

 W Min vinnare:
 H2 Titan Lavec

 W V75-6:
 H1 Sir Ratzeputz har 

bra läge och har haft 
fin form en tid nu. Ska 
ses med vettig chans 
att sluta i striden.        
6 Mellby Apollo är 
också en stabil och 
bra häst som är långt 
framme här.

 W Min vinnare:
 H1 Sir Ratzeputz

 W V75-7:
 H1 Mr Vox har ett fint 

läge och är bra igång. 
Ska kunna slåss om 
segern, speciellt om 
han når täten hästen. 
4 Unique Julia gör bra 
lopp för det mesta och 
är säkert långt framme 
på nytt.

 W Min vinnare:
 H1 Mr Vox

Systemet, V75-1: 4, 6, 7 (11, 2). V75-2: 5 Lannem Silje (4, 3). V75-3: 1 Cool Keeper (3, 2). V75-4: 13, 8, 10, 14, 1 (5, 11). V75-5: 2, 10, 9, 11, 6 (1, 4). V75-6: 1, 6, 7 (10, 3). V75-7: 1, 4, 7, 5, 2 (8, 12).  1 125 rader/562,50 kr

 W V75-1:
 H6 Pastor Dee gick 

bra i skymundan 
senast och det här 
loppet håller inte den 
högsta V75-klassen. 
Borde ha bra chans 
om han inte hamnar 
på vingel 4 Officer 
C.D. är kanske hotet.

 W Min vinnare:
 H6 Pastor Dee

 W V75-2:
 HDet här loppet 

måste vara bland de 
enklaste att tippa på 
V75 på väldigt länge. 
Det ska givetvis 
mycket till för att 
5 Lannem Silje ska 
kunna förlora detta 
och det är bara spika.

 W Min vinnare:
 H5 Lannem Silje

 W V75-3:
 HJag tror inte att 

1 Cool Keeper blir av 
med spets och över 
kort distans så leder 
han länge. Jag tycker 
att han var okej 
senast. 2 Francais du 
Gull får väl rygg 
ledaren. Fin senast.

 W Min vinnare:
 H1 Cool Keeper

 W V75-4:
 H10 Speed Delicious 

gjorde vad han kunde 
i den final jag vann med 
Nadal Broline senast. 
Är gynnad av att det är 
längre distans. 
13 Narold Vox och min 
styrning 14 Aristocat 
Boko kanske kan hota.

 W Min vinnare:
 H10 Speed Delicious

 W V75-5:
 HJag spikar mig själv 

bakom 2 Titan Lavec. 
Jag tycker att han var 
fantastiskt fin senast 
och jag kommer att 
köra på säkerhet från 
start. Men vill man 
garderar nämner jag 
6 Magnificent först.

 W Min vinnare:
 H2 Titan Lavec

 W V75-6:
 H1 Sir Ratzeputz lär 

laddas för spets och 
måste ha bra chans. 
Även om han skulle 
missa spets kan det 
lösa sig i Skellefteå 
med open stretch. 
6 Mellby Apollo som jag 
kör ska räknas tidigt.

 W Min vinnare:
 H1 Sir Ratzeputz

 W V75-7:
 HJag har kört 1 Mr 

Vox flera gånger och 
jag får svårt att ta en 
längd på honom med 
min uppsittning 
4 Unique Julia. Och 
från ledningen brukar 
Mr Vox vara svårtug-
gad när han är i form.

 W Min vinnare:
 H1 Mr Vox

Systemet, V75-1: 6, 4, 7, 11, 5, 9, 1 (2, 8). V75-2: 5 Lannem Silje (4, 2). V75-3: 1, 2, 3 (8, 5). V75-4: 10, 13, 14, 8 (1, 11). V75-5: 2 Titan Lavec (6, 9). V75-6: 1, 6, 7 (3, 10). V75-7: 1, 7, 4, 2, 10 (6, 5).  1 260 rader/630 kr

 W V75-1:
 HEtt halvblekt lopp 

för att vara V75. Min 
vinnare är 6 Pastor 
Dee som är härdad 
i lite tuffare gäng och 
har Örjan i sulkyn. 
4 Officer C.D. var klart 
godkänd senast och är 
tidig bakom tipsettan.

 W Min vinnare:
 H6 Pastor Dee

 W V75-2:
 HSuper-Silje visar 

upp sig på lördag och 
jag tror inte att jag tar 
i när jag påstår att hon 
inte förlorar några fler 
lopp i år. Och den som 
inte spikar 5 Lannem 
Silje är nog ute och 
cyklar...

 W Min vinnare:
 H5 Lannem Silje

 W V75-3:
 HHär är jag säker på 

min sak. 1 Cool 
Keeper tar spets och 
sedan är det över. 
Visst, det är open 
stretch i Skellefteå, 
men upploppet är kort 
och det kan vara svårt 
att få upp farten.

 W Min vinnare:
 H1 Cool Keeper

 W V75-4:
 HMin erfarenhet av 

sådana här lopp är att 
de från fyrtio meters 
tillägg brukar vara 
starkast till slut. De 
brukar inte kosta så 
mycket att komma 
ikapp. 14 Aristocat 
Boko får bästa loppet?

 W Min vinnare:
 H14 Aristocat Boko

 W V75-5:
 H2 Titan Lavec är ju 

bra för klassen och 
felfri förlorar han väl 
knappast. Men han 
har gjort bort sig förr 
och garderar man ska 
min 4 Roxy L.N. inte 
glömmas bort. Första 
barfota runt om nu.

 W Min vinnare:
 H2 Titan Lavec

 W V75-6:
 H1 Sir Ratzeputz har 

bra chans om om 
ledningen nås. Blir 
han av med den så 
finns det risk att 
6 Mellby Apollo får ta 
över och då har denne 
klar fördel. Två givna 
streck på kupongen.

 W Min vinnare:
 H1 Sir Ratzeputz

 W V75-7:
 HJag hoppas för min 

egen skull att det blir 
hård spetskörning så 
min 6 Liberty Face 
kan knäppa många till 
slut. Men det troliga är 
att 1 Mr Vox och 
4 Unique Julia gör 
upp om det.

 W Min vinnare:
 H1 Mr Vox

Systemet, V75-1: 6, 4, 3, 7 (2, 11). V75-2: 5 Lannem Silje (2, 4). V75-3: 1 Cool Keeper (3, 2). V75-4: 14, 13, 1 (10, 8).  V75-5: 2, 4, 6, 10 (9, 1). V75-6: 1, 6 (7, 3). V75-7: alla tolv hästar (1, 4).  1 152 rader/576 kronor
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TRAV

Robert Bergh: ...men nya propositioner 
för unghästar med skor kan vara rätt väg


