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

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR JÆGERSRO I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

Peter 
Untersteiner
Stortränare från Halmstadtravet

Ulf                   
Ohlsson
En av de som vinner flest lopp

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.20

WW V75-1:
 H1 Breidabliks Nubbe 

ser imponerande ut, 
och han måste tippas 
i det här loppet. Jag 
väljer även att spika.   
4 Timbal som jag kör 
är nog värst emot och 
hon var klart bra 
senast.

WW MinWvinnare:
 H1 Breidabliks Nubbe

WW V75-2:
 H4 Caddie Ivory är en 

stor häst som det 
driver bra för. Ska 
kunna slåss om 
segern om det klaffar 
på vägen. 2 Breida-
bliks G.T. är stark och 
kan göra en hel del 
jobb själv.

WW MinWvinnare:
 H4 Caddie Ivory

WW V75-3:
 H10 Royal Fighter 

vann i sin comeback 
och kommer säkert att 
vara vassare nu. 
Känns som ett givet 
tips, trots läget. 
3 Arazi Boko körs till 
spets kanske och kan 
sedan hålla länge.

WW MinWvinnare:
 H10 Royal Fighter

WW V75-4:
 H4 Sevilla svarade för 

en bra insats senast, 
hästen, och det ska 
vara ett segerbud här.  
7 Pajas Face har 
också imponerat på 
slutet och ska kunna 
duga en bra bit. Ska 
passas noga.

WW MinWvinnare:
 H4 Sevilla

WW V75-5:
 H2 Gareth Boko har 

gått mycket bra på 
slutet och jag tror att 
han har bra chans att 
vinna om han är som 
senast. Jag spikar.          
4 Chocolate Gold kan 
öppna ganska bra och 
är värst emot.

WW MinWvinnare:
 H2 Gareth Boko

WW V75-6:
 H7 Orakel Face vann 

lätt senast på Solvalla  
och det var en stark 
insats. Han borde 
kunna slåss om 
segern på nytt. 
1 Paparazzi M. har 
verkligen läget och 
kan få en fin löpning.

WW MinWvinnare:
 H7 Orakel Face

WW V75-7:
 H2 Radysin America 

vann på bra sätt 
senast och hon har 
visat förut att hon är 
ganska snabb bakom 
bilen. 10 Alkalizer Am 
tål att göra jobbet 
själv och kommer med 
bra form.

WW MinWvinnare:
 H2 Radysin America

Systemet, V75-1: 1 Breidabliks Nubbe (4, 7). V75-2: 4, 2, 6, 3, 12 (1, 5). V75-3: 10, 3, 4, 7 (5, 12). V75-4: 4, 7, 8, 1, 11 (2, 10).  V75-5: 2 Gareth Boko (4, 1). V75-6: 7, 1, 6, 5 (8, 2). V75-7: 2, 10, 3 (5, 6).  1 200 rader/600 kronor

WW V75-1:
 HConrad Lugauer har 

ett riktigt stort löfte 
i 1 Breidabliks Nubbe. 
Jag tror att vägen till 
ledningen blir enklare 
sedan Token Bi blivit 
struken och därmed 
blir han nog svår att 
slå. Spik.

WW MinWvinnare:
 H1 Breidabliks Nubbe

WW V75-2:
 HJag tror på Lugauer 

även här. 2 Breida-
bliks G.T. är både 
stark och snabb och 
fick bästa tänkbara 
läge. Jag kör 4 Caddie 
Ivory och det är inte 
omöjligt att vi når 
spets. Bör streckas.

WW MinWvinnare:
 H2 Breidabliks G.T.

WW V75-3:
 H3 Arazi Boko ser ut 

att glida till ledningen 
och i så fall tror jag att 
han kan leda runt om. 
Men man måste även 
ha med 4 O’Grady som 
var ruggigt stark på 
V75 senast. 10 Royal 
Fighter är ju kapabel.

WW MinWvinnare:
 H3 Arazi Boko

WW V75-4:
 HEn eller många. Jag 

chansar med spik på 
7 Pajas Face som gjort 
fina lopp vid vinsterna 
och verkar vara under 
utveckling. Distansen 
tror jag att han klarar. 
4 Sevilla är kanske det 
hetaste motbudet.

WW MinWvinnare:
 H7 Pajas Face

WW V75-5:
 H3 Racing Mange 

imponerade på mig 
senast och jag tror att 
han är snabbare från 
start än 2 Gareth 
Boko och det kan vara 
avgörande. 11 Inga In 
Heaven som jag kör är 
inte så tokig.

WW MinWvinnare:
 H3 Racing Mange

WW V75-6:
 H7 Orakel Face var 

ruggigt fin senast och 
kommer han till 
ledningen, vilket jag 
tror, så är det nog en 
bra chans. 6 Rocky 
Egedal är en bra 
stayer och 8 Coco de 
Vie duger med klaff.

WW MinWvinnare:
 H7 Orakel Face

WW V75-7:
 H3 Usain Henna blir 

normalt sett svår- 
slagen, men eftersom 
han ska tävla med 
skor kan det löna sig 
att gardera. 2 Radysin 
America kan sitta 
i ledningen tidigt och 
säljer sig dyrt.

WW MinWvinnare:
 H3 Usain Henna

Systemet, V75-1: 1 Breidabliks Nubbe (4, 3). V75-2: 2, 4, 10, 6, 9 (5, 3). V75-3: 3, 4, 10 (1, 5). V75-4: 7 Pajas Face (4, 2).  V75-5: 3, 2, 1, 11 (6, 4). V75-6: 7, 6, 8, 2, 3 (1, 5). V75-7: 3, 2, 10, 5 (9, 1).  1 200 rader/600 kr

WW V75-1:
 HMin 10 Orion Tilly 

vann sitt första lopp 
sedan tvåårssäsongen 
senast och han har 
gjort många bra lopp 
för mig. Nu blir det 
vanlig vagn. 1 Breida-
bliks Nubbe är en 
jättefin häst.

WW MinWvinnare:
 H1 Breidabliks Nubbe

WW V75-2:
 H10 Da Vinci Boko 

missgynnas inte så 
mycket av spåret. Han 
är vass när speeden 
sparas och jag 
hoppas att det blir 
tempo på  loppet.  
Jag tycker att det är 
många om budet.

WW MinWvinnare:
 H2 Breidabliks G.T.

WW V75-3:
 H1 Harry Haythrow 

hade varit långt 
framme om vi kommit 
till ledningen senast 
och det var väldigt 
nära. Spåret blev 
bästa tänkbara. 
10 Royal Fighter har 
bäst meriter.

WW MinWvinnare:
 H10 Royal Fighter

WW V75-4:
 H1 Rockhampton tror 

jag får en bra vinter 
och kommer från 
seger. 4 Sevilla gjorde 
ett kanonlopp senast 
och 7 Pajas Face kan 
mycket, 11 Gambino 
Degato fäller många 
om det blir tempo.

WW MinWvinnare:
 H4 Sevilla

WW V75-5:
 H2 Gareth Boko är en 

jättefin häst och verkar 
tåla att göra mycket 
grovjobb. 1 Rhyme 
Broline vinner ofta och 
Örjan Kihlström är en 
mästare på att servera 
hästarna perfekta 
lopp.

WW MinWvinnare:
 H2 Gareth Boko

WW V75-6:
 H7 Orakel Face fick 

utdelning på formen 
senast. Han tippas 
igen. 6 Rocky Egedal 
satt fast med vinst-
krafter i senaste 
V75-försöket och 
trivs över den lång 
distans.

WW MinWvinnare:
 H7 Orakel Face

WW V75-7:
 H3 Usain Henna har 

svarat för många fina 
prestationer och är 
oöm. Ett troligt 
scenario är att han 
tidigt sitter i led-
ningen. 10 Alkalizer 
Am är urstark och 
gynnas av högt tempo.

WW MinWvinnare:
 H3 Usain Henna

Systemet, V75-1: 1 Breidabliks Nubbe (4, 10). V75-2: 2, 1, 5, 9, 12, 10 (3, 8). V75-3: 10, 3, 4, 7, 1 (5, 12) . V75-4: 4, 7, 1, 11, 8, 2 (3, 12).  V75-5: 2, 1, 3, 4, 11 (6, 9). V75-6: 7, 6 (2, 5). V75-7: 3 Usain Henna (10, 2).  1 800 rader/900 kr

Robert Bergh: Alltid fint att få tävla 
på V75 och köra om lite extra pengar
Det är mer pengar än vanligt att köra om 
på hemmaplan i december.

Jag har många hästar i Frankrike men 
när det är så här fina pengar att köra om 
i Sverige så får man tänka till lite extra 
innan man bestämmer sig för var de ska 
starta nästa gång.

FörWmigWsom tränare är det en lyx att få chan-
sen att köra om så mycket pengar. Det kommer 
att köras sju V75:or bara i december och det är 
alltid fint att få köra om lite extra pengar och 
tävla på V75.

Jag tror att det är uppåt tolv miljoner kronor 
att köra om och även ni läsare får flera chanser 
att bättra på julpengen.

- - -
JagWharWtidigareWtagit upp mina tankar och 
önskemål när det gäller Solvalla och jag gör det 
igen:

MmM Sälj marken och bygg nytt!
Det bästa vore om Svensk Trav-

sport tar över som ägare, säljer ut 
marken för fem, sex miljarder kronor.

MmM För de pengarna lägger de tre 
miljarder på en lyxanläggning som 
innefattar både  hotellkedjor och 
matkedjor. 
Framförallt så måste banan ligga 

på ett lättillgängligt ställe, gärna 
på samma sida stan som Arlanda.

Som det är nu ligger Solvalla 
knepigt till om man inte tar taxi.

Åker man buss och tunnelbana 
tar det tid och man får gå en rejäl 
bit innan man når sin slutdestina-
tion.

- - -
FlyttenWpågårWfortfarande. I dagslä-
get har vi fått in 100 hästar i stallet 
och träningen är i full gång. 

Nästa vecka ska alla vara nedflyttade och det 
känns otroligt roligt att vara på plats.

MmM Vi planerar att ha ett öppet hus före 
V75-tävlingarna på Åby den 12 december. Vi 
kör mellan 11.00-13.00 och bjuder på kaffe 
och bullar. Välkomna!

- - -
MinaWtankarWom morgondagens V75-omgång:

V75-1: Jag tycker 4 Timbal har hårdheten 
och formen men det är klart att man måste ha 
respekt för 1 Breidabliks Nubbe. Den modige 
spikar Timbal.

V75-2: Fungerar 5 Apollonia som hon ska 
så är det min vinnare i loppet.

V75-3: Jag tippar 10 Royal Fighter. Såg 
väldigt fin före tävlingarna sist och fint ett 
lagomt lopp i sin lillcomeback. Läget är nog 
bara positivt. Garderar ni ska 12 Kadett C.D. 
med tidigt och med 5 Riff Kronos och 7 Rod 
Stewart är det helgarderat i mina ögon.

V75-4: Jag har ingen riktigt känsla för 
7 Pajas Face. Jag tror på 3 X.Factor 
som fått ett lopp efter vila och visat 
upp bra skalle i loppen. Vid skoryck 
är det extra intressant.

V75-5: Det är alltid intressant att 
gardera en tvååring som blivit så 
stor favorit som 2 Gareth Boko 
blivit. Örjan Kihlström, storlopp 
och spår ett borde innebära att det 
är minst lika bra vinstchans för 
1 Rhyme Broline.

V75-6: Jag tippar 7 Orakel Face 
denna vecka igen. Han är i zonen 

och har knappt torkat sen sist. Spets 
och slut.

V75-7: Jag brukar alltid tippa  
3 Usain Henna och visst har han en 
bra chans. Men 10 Alkalizer Am 
måste med på kupongen då jag tror 
den besitter minst lika hög kapacitet.

LYXIGA DECEMBER

SPIKFØRSLAG – FØR DEN MODIGE. Robert Bergh har visser-
ligen all respekt för Breidabliks Nubbe, men han tror ändå att hans sto 
Timbal kan ta hem segern i V75-1. Foto: KANAL75

Robert  
Bergh
sport 
@expressen.se

TRAV

4WTimbalW(V75-1,Wlördag)W..................................................................................................................1234123412341234

 ”Är verkligen fin för dagen och spåret fixar hon. Segerstrider. Utrustning: Barfota runtom.
8WCenterlineW(V75-1,Wlördag)W....................................................................................................................... 12341234

 ”Har en otrolig spänst för dagen. Utrustning: Barfota runtom och halvstängt, som senast.
8WOfficerWC.D.W(V75-2,Wlördag)W..............................................................................................................123412341234

 ”Blev fast sist och har tagit loppet fint. Vet inte hur hårt tippad han blir men jag känner 
mig inte helt golvad. Utrustning: Barfota runtom, som sist.
12WKadettWC.D.W(V75-3,Wlördag)W.............................................................................................................123412341234

 ”Känns riktigt bra. Gick ett fint lopp senast med skor och brodd. Jag tror han kan ta hem 
det här trots läget. Utrustning: Nu blir det barfota igen.
4WMockingbirdWFaceW(V75-1,Wsöndag)W........................................................................................................... 12341234

 ”Har gjort bra lopp på slutet och trivs bra med distansen. Tufft motstånd den här gången. 
Utrustning: Halvstängt huvudlag och barfota runtom.
7WBirminghamW(V75-1,Wsöndag)W.................................................................................................................. 12341234

 ”Känns bra för dagen men vinner sällan. Klarar distansen bra. Utrustning: Troligtvis 
barfota runtom den här gången.
11WSpeedWDeliciousW(V75-1,Wsöndag)W...................................................................................................... 123412341234

 ”Hoppade i starten sist och det är sånt somkan hända med honom. Annars ser han smidig 
och fin ut och jag vet att han löser distansen på ett bra sätt. Utrustning: Barfota runtom och 
öppet huvudlag, som sist.
1WDigitalWCollectionW(V75-5,Wsöndag)W....................................................................................................123412341234

 ”Jag är lite osäker på formen men han har ju haft så dåliga lägen länge nu så han har inte 
riktigt fått vara med i tälandet. En trea på läget och om han tränar på normal nivå. Utrust-
ning: Barfota bak och öppet huvudlag, som sist.
7WAngleWofWAttackW(V75-6,Wsöndag)W......................................................................................................123412341234

 ”Kom bort sig från femtespåret sist. Annars fortsätter han se fin ut i träningen. Lurigt läge 
men hög kapacitet. Utrustning: Det kan bli barfota bak den här gången.
11WReWDocW(V75-7,Wsöndag)W.......................................................................................................................... 12341234

 ”Vart för het från ett dåligt läge sist. Brukar löpa lite sämre från såna här positioner. 
Utrustning: Barfota runtom och öppet huvudlag, som sist.

ROBERT BERGH OM SINA V75-CHANSER I HELGEN


