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V75 I MORGONMED ROBERT BERGH

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20
DD: 18.20

Nu är det äntligen dags
• KRØNIKA & STJÆRNKUSKARNAS TIPS INFØR LØRDAGENS TÆVLINGAR P˚ SOLVALLA

Robert Bergh: Det första flyttlasset har lämnat Sundsvall – jag
är väldigt nöjd med hur det ser ut
Nu har det första flyttlasset mot
Hajom äntligen gått.
Det kommer förmodligen att se
ut som när USA landsteg Normandie på gården de närmaste veckorna.
Vi får hoppas att det slutar lika
bra för mig som det gjorde för
USA.

I går förmiddag skickade jag iväg det
första flyttlasset mot Hajom. Sammanlagt är det 120 hästar som ska skeppas
ner och jag har möjligheten att skicka
20 åt gången. Vi har en stor hästbuss
som tar nio hästar och på den har vi
kopplat en vagn som tar ytterligare sex
hästar. Utöver det så har vi en mindre
bil som rymmer fem.
Jag har även tagit in ett flertal extra
chaufförer under de här veckorna så
att det inte kommer att strula TRAV
något med körtiderna.
Det känns fantastiskt skönt

att flytten äntligen blir av.
Kvaliteten på byggnationer
och banor har blivit grymt
bra. Jag är en pedant person men jag måste säga att
de konsulter jag tagit in till
det här bygget varit ett
snäpp värre. De har verkligen gjort ett bra jobb.
Det blev visserligen lite
dyrare men kvalitet brukar
ju betala sig i det långa loppet.
Sammantaget kan man
säga att man blir väldigt glad
och nöjd när man ser vad de
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har byggt. Jag uppskattar verkligen
kvaliteten på det hela och jag tror att
det här kommer att bli en nytändning
för alla inblandade.
---

Mina tankar om morgondagens
V75-omgång från Solvalla.
V75-1: Det är några bra hästar med
i loppet men det känns som att
2 TakeThem tar det här. Steen Juul
kan lägga upp loppet lite hur han vill
från det här läget.
V75-2: Här tippar jag 9 Global
Respons. Han har fått ett lopp i kroppen nu och läget är helt okej den här
gången.
V75-3: 8 Delicious U.S.är ett bra
spikförslag. Jag har mött henne i lopp
några gånger på slutet och det är
verkligen imponerande att se hur bra
hon ärV75-4: Ruggigt svårt lopp.
Här bör man ta med så
många man kan, helst en
helgardering.
V75-5: 5 Nuncio är en bra
spik. Sådana här topphästar
kan bara må bra av att få
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göra några täta starter så
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jag är inte orolig för det.
Han var inte till sin fördel sist och har blivit behandlad efter det. Ingen riktig form. Har provat lite ny träning
och får se vad den ger men vi ligger lågt med tanke på läget. Utrustning: Det blir barfota runtom den här gången.
V75-6: 9 Orakel Face
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hoppade sist men jag
Formen är bra men han har fått gå lite lätt balanserad på för hårda banor. Kommer att göra ett bra lopp men
tycker att det lyser form
kommer inte att räcka till mot de bästa i loppet. Utrustning: Det blir tyngre skor fram och öppet huvudlag den här
gången.
om hästen. Jag tror att han
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får sin revansch den här
Fungerade inte heller på Örebro. Ser bra ut i jobben och kan vinna om han har en bra dag. Utrustning: Barfota
runtom och öppet huvududlag, precis som sist.
gången.
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V75-7: Jag har tippat
Börjar bli riktigt rytmisk. Kommer med bättre form än tidigare i år. Kan slå till om Sauveur har en dålig dag.
4 Sauveur varje gång han
Utrustning: Barfota runtom, som sist och så testar vi halvstängt huvudlag den här gången.
startat och ser ingen anledning till att ändra på det. Ett BERGHS FARVÆL. Robert Bergh har inlett den stora flytten söderöver. I går gick det
bra spikförslag.
Foto: NILS JAKOBSSON/BILDBYRÅN
första flyttlasset och Bergh lämnar nu gården i Sundsvall.

””
””
””
””

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR SOLVALLA I MORGON

Ørjan
Kihlström

En av världens skickligaste kuskar

WWV75-1:
H2
H Takethem imponerade senast och sitter
i rätt spår direkt.
Borde ha bra chans
att vinna igen men det
finns motbud. 5 Global
Patriot vinner ofta och
har bra inställning.
Kan säkert utmana.
WWMin vinnare:
H2
H Takethem

WWV75-2:
H6
H Quintessense
gynnas av strykning
och är snabb bakom
bilen. Borde vara ett
tidigt bud, hästen,
från spets. 9 Global
Respons gör bra lopp
för det mesta och lär
segerstrida på nytt.
WWMin vinnare:
H6
H Quintessense

WWV75-3:
HJag
H
kör 8 Delicious
U.S. som har varit
mycket bra på slutet.
Kanske går med skor
nu men jag måste
ändå tro på bra chans,
spik. 10 Thai Broadway kan avsluta bra
och är värst emot.
WWMin vinnare:
H8
H Delicious U.S.

WWV75-4:
H1
H Quantum Gliding
har ett bra läge och
gick ganska bra vid
segern senast. Kan
mycket väl utmana
igen. 10 Seattle Zet
vinner ofta och ska
räknas med chans,
även om det är tillägg.
WWMin vinnare:
H1
H Quantum Gliding

WWV75-5:
H5
H Nuncio visade vad
han kan senast och
såg ju fin ut då. Han
blir såklart mycket
svår att slå, hästen.
Bara att spika. Min
2 Exodus Hanover har
ett intressant läge.
Platschans.
WWMin vinnare:
H5
H Nuncio

WWV75-6:
H12
H Fossens Bonus
har varit mycket bra
på slutet och trots att
det handlar om ett
svårt utgångsläge kan
han mycket väl vinna.
5 Victorious Star
vinner ofta och han
siktar säkert mot tät.
WWMin vinnare:
H12
H Fossens Bonus

WWV75-7:
H4
H Sauveur är alltid
svårslagen och det är
givet att tippa honom
etta på nytt. Jag kör
6 Venkatesh som
också kan väldigt
mycket. Jag har inte
gett upp på förhand
och min streckas.
WWMin vinnare:
H4
H Sauveur

Systemet, V75-1: 2, 4, 5, 10 (12, 9). V75-2: 6, 9, 12, 7, 10 (8, 5). V75-3: 8 Delicious U.S. (10, 1). V75-4: 1, 10, 14, 15, 7 (12, 13). V75-5: 5 Nuncio (2, 4). V75-6: 12, 5, 6, 9 (3, 2). V75-7: 4, 6, 7, 12 (10, 1). 

WWV75-6:
H12
H Fossens Bonus
ståtar med sex raka
segrar och trots det
sämsta utgångsläget
är han ett tidigt bud.
5 Victorious Star är en
fin travare under
utveckling, från spets
kan han bli svårflirtad.
WWMin vinnare:
H12
H Fossens Bonus

WWV75-7:
H4
H Saveur går från
klarhet till klarhet och
han verkar bara
utvecklas för varje
start. 6 Venkatesh är
aningen ojämn men
han har hög kapacitet
de dagar han har
vaknat på rätt sida.
WWMin vinnare:
H4
H Sauveur

Systemet, V75-1: 2, 5, 10, 4, 3 (11, 12). V75-2: 12, 7, 9, 6 (1, 3). V75-3: 8 Delicious U.S. (9, 5). V75-4: Alla 15 hästarna (1, 10). V75-5: 5 Nuncio (4, 3). V75-6: 12, 5 (6, 9). V75-7: 4, 6 (7, 8). 

1 200 rader/600 kr

Jorma
Kontio

Nordens segerrikaste kusk

Ulf
Ohlsson

Slåss om championtiteln i år.

WWV75-1:
H2
H Takethem svarade
för en övertygande
insats vid segern på
Jägersro. Från ett
perfekt läge är han en
motiverad favorit.
5 Global Patriot är en
segermaskin som
vunnit 17 av 29 lopp.
WWMin vinnare:
H2
H Takethem

WWV75-1:
H2
H Takethem är en
jättebra häst som fått
ett jättebra läge. Jag
tycker inte att det
finns mycket som talar
för att han ska förlora
detta lopp och det är
nog bara att hamra in
en spik.
WWMin vinnare:
H2
H Takethem

WWV75-2:
H12
H Salong drog det
sämsta utgångsläget
men sättet han
avgjorde på senast på
Bergsåker gör honom
aktuell även här.
7 Mellby Diamant vann
i fin stil senast och
slutar långt framme.
WWMin vinnare:
H12
H Salong

WWV75-2:
H6
H Quintessense var
riktigt bra senast och
verkar kunna öppna
bra bakom bilen. Jag
kör 7 Mellby Diamant
som är ett tidigt bud.
9 Global Respons får
man inte heller missa
att strecka.
WWMin vinnare:
H6
H Quintessense

WWV75-3:
H8
H Delicious U.S. har
övertygat stort i de
senaste starterna där
hon vunnit från olika
positioner och över tre
olika distanser. Har ett
trist läge men normalt
är hon huvudet högre
än konkurrenterna.
WWMin vinnare:
H8
H Delicious U.S.

WWV75-3:
HDet
H går inte att tippa
emot 8 Delicious U.S.
här. Jag tror nog att
hon blir släppt till
ledningen tidigt om
Örjan laddar lite och
att hon tävlar med
skor tror jag har ringa
betydelse.
WWMin vinnare:
H8
H Delicious U.S.

WWV75-4:
HEtt
H öppet stolopp
som kräver streck.
1 Quantum Gliding
kan spåra loppet länge
om hon behåller
ledningen. 10 Seattle
Zet är ett kapabelt sto
som visat bra form på
slutet.
WWMin vinnare:
H1
H Quantum Gliding

WWV75-4:
H14
H Joy Ribb har fin
form och kommer nog
att tävla utan skor bak
nu vilket brukar ge en
växel till. 10 Seattle
Zet som jag kör var
riktigt bra då vi vann
senast och ska inte
räknas bort nu heller.
WWMin vinnare:
H14
H Joy Ribb

WWV75-5:
H5
H Nuncio är en
världsartist. Han
visade fortsatt bra
form senast. Det
troliga är att Nuncio
sitter i ledningen kort
efter start och sedan
blir han kvar i den
positionen.
WWMin vinnare:
H5
H Nuncio

1600 rader/800 kr

WWV75-5:
H5
H Nuncio blir väl
storfavorit och det är
klart att han ska vara
det. Normalt sett
vinner han väl, men
jag dubblar med
4 Daley Lovin som jag
gillar skarpt och vill
inte spricka på denne.
WWMin vinnare:
H5
H Nuncio

WWV75-6:
H5
H Victorious Star
fick ett bättre läge än
12 Fossens Bonus och
det kan visa sig vara
avgörande till slut. Här
varnar jag lite för två
outsiders i form av
9 Orakel Face och
11 Balero Mearas.
WWMin vinnare:
H5
H Victorious Star

WWV75-7:
H4
H Sauveur har varit
ruskigt bra på slutet
och blir givetvis
svårstoppad. Men jag
garderar med 6 Venkatesh som kan
massor i ljusa stunder
samt 7 Shadow
Woodland som jag kör.
WWMin vinnare:
H4
H Sauveur

Systemet, V75-1: 2 Takethem (5, 4). V75-2: 6, 7, 9, 10 (12, 1). V75-3: 8 Delicious U.S. (10, 7). V75-4: 14, 10, 1, 2, 3 (15, 8). V75-5: 5, 4 (5, 4). V75-6: alla tolv hästar (5, 12). V75-7: 4, 6, 7 (10, 3). 

1 440 rader/720 kr

