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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

Johan 
Untersteiner
Ett av våra största framtidsnamn

Peter           
Untersteiner
Segervan stortränare i Halmstad

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.20

WW V75-1:
 H1 Panoramic som 

jag kör tippar jag med 
tvekan, han kan nog 
inte hålla spets här. 
Räknas om det löser 
sig men vi kan bli fast. 
6 Nelle Atticus Jake 
har ett intressant läge 
och kan nog utmana.

WW MinWvinnare:
 H1 Panoramic

WW V75-2:
 H3 Hank Von Håleryd 

har gott om fart och 
sköter han sig kan det 
mycket väl handla om 
bästa hästen. Hyfsad 
chans för denna häst.  
2 Digital Control är 
snabb bakom bilen 
och kan leda länge.

WW MinWvinnare:
 H3 Hank Von Håleryd

WW V75-3:
 H11 Nahar har 

förvisso ett svårt spår 
men klaffar det på 
vägen kan han spurta 
vasst igen. 6 Edward 
Ale var fin senast och 
kommer att slåss om 
segern på nytt som 
det känns.

WW MinWvinnare:
 H11 Nahar

WW V75-4:
 H2 Ellix Rhyme spikas 

i ett ganska klent och 
öppet lopp. Det kan 
mycket väl vara 
ledning runt om för 
henne. 12 Play it 
Diablo kan avsluta 
vasst och blir farlig 
med tur under vägen. 

WW MinWvinnare:
 H2 Ellix Rhyme

WW V75-5:
 H1 Diotima F. ser ut 

att vara en fin sort och 
med tanke på det fina 
läget är det hästen att 
slå. 6 Bacio som jag 
kör har knatat på bra 
varje gång, sedan vet 
jag inte hur det 
fungerar med resan.

WW MinWvinnare:
 H1 Diotima F.

WW V75-6:
 H1 Countrygirl Ås har 

ett vettigt läge och 
skulle hästen komma 
till spets ser det ju bra 
ut. Jag väljer att 
singelstrecka. 8 Jet-
set har ett tråkigt läge 
men kan spurta 
snabbt.

WW MinWvinnare:
 H1 Countrygirl Ås

WW V75-7:
 H4 Dream With Me 

N.L. har fart som 
räcker och blir över 
här, men det är ju lite 
svårbedömd status på 
hästen nu. 7 Rapide 
du Pommeau hoppas 
på tempo då han är 
stark över upploppet.

WW MinWvinnare:
 H4 Dream With Me

Systemet, V75-1: 1, 6, 11 (2, 8). V75-2: 2, 3, 1, 7, 4 (10, 8). V75-3: 11, 6, 1, 12, 9 (8, 3). V75-4: 2 Ellix Rhyme (12, 4). V75-5: 1, 6, 3, 4 (7, 5). V75-6: 1 Countrygirl Ås (8, 9). V75-7: 4, 7, 3, 2 (5, 9).  1 200 rader/600 kronor

WW V75-1:
 H1 Panoramic har 

redan vunnit två 
V75-lopp i år. Spåret 
är kanske inte opti-
malt åt honom men 
Örjan Kihlström 
brukar sällan bli fast. 
2 Abaz America var 
strålande senast.

WW MinWvinnare:
 H1 Panoramic

WW V75-2:
 HMin 11 Cash Lane 

är i bra form och det 
blir jänkarvagn igen. 
Från det här spåret blir 
det jobbigt. 2 Digital 
Control kommer från 
en jättefin insats. Jag 
tror att han leder runt 
om.

WW MinWvinnare:
 H2 Digital Control

WW V75-3:
 HJag har en trio till 

start. I kraft av spåret 
har 1 Allaballakaitoz 
bästa chansen. Han är 
klassen bättre i led-
ningen och Örjan får 
ladda vad som går. Vid 
gardering ska 12 Dre-
ams Take Time med.

WW MinWvinnare:
 H1 Allaballakaitoz

WW V75-4:
 H3 Teehee är inte 

chanslös och vi kör 
med rycktussar igen. 
Hon ska med vid 
gardering. 2 Ellix 
Rhyme öppnade bra 
från spår fem senast 
och kan nog kliva i väg 
raskt från bricka två.

WW MinWvinnare:
 H2 Ellix Rhyme

WW V75-5:
 H6 Bacio har gjort bra 

insatser på sistone 
och är värd en seger. 
Flera hästar verkar 
vara under utveckling. 
7 Please Mr Please 
och 2 Hives är kraftigt 
på gång. 3 Rico Leejs 
ska också passas.

WW MinWvinnare:
 H6 Bacio

WW V75-6:
 H8 Jetset är i topp-

form och är sylvass 
när hon får spara 
speeden. Om det blir 
hårt tempo ökar våra 
chanser. 1 Countrygirl 
Ås var jättebra sist. 
Om hon sitter i spets 
blir hon svårslagen

WW MinWvinnare:
 H1 Countrygirl Ås

WW V75-7:
 H10 October Kronos 

var lite blek senast 
och får svårt att vinna 
härifrån. I sådana fall 
krävs maxklaff. Det 
blir helstängt huvud-
lag igen. 3 Georgie 
Mae har imponerat på 
mig på sistone.

WW MinWvinnare:
 H3 Georgie Mae

Systemet, V75-1: 1, 2, 11, 6 (10, 4). V75-2: 2 Digital Control (7, 1). V75-3: 1, 6, 11, 12, 9, 4 (8, 3). V75-4: 2, 9, 3, 6 (13, 12). V75-5: 6, 7, 2, 3 (1, 10). V75-6: 1 Countrygirl Ås (4, 8). V75-7: 3, 4, 11 (2, 7).  1 152 rader/576 kr.

WW V75-1:
 HJag tycker att 

1 Panoramic är 
huvudet högre än 
samtliga i det här 
loppet. Innerspåret är 
inte det bästa men det 
tror jag att Örjan löser 
och oavsett upplägg 
vinner han detta. Spik!

WW MinWvinnare:
 H1 Panoramic

WW V75-2:
 HEtt väldigt öppet 

lopp och jag är inte så 
säker på att 2 Digital 
Control vinner detta. 
Blir det bara lite 
körning så tror jag att 
11 Cash Lane kommer 
in i matchen. Han är 
min roliga tipsetta.

WW MinWvinnare:
 H11 Cash Lane

WW V75-3:
 H1 Allaballakaitoz 

och någon till är 
snabb ut. Därmed kan 
6 Edward Ale vara en 
favorit i fara. Jag tror 
att 11 Nahar, som 
visade form senast, 
har bäst chans att 
vinna loppet.

WW MinWvinnare:
 H11 Nahar

WW V75-4:
 H2 Ellix Rhyme har 

visat fin form. Jag är 
nöjd med läget och 
tror på chans. De på 
tillägg kan få långt 
fram, de värsta hoten 
finns nog på framspår. 
6 Miss Prelong har jag 
respekt för.

WW MinWvinnare:
 H2 Ellix Rhyme

WW V75-5:
 H6 Bacio gör bra lopp 

varje gång och han 
står verkligen på tur 
för en seger. 7 Please 
Mr Please är en 
kapabel häst för 
klassen och jag tror 
att segerstriden står 
mellan dessa två.

WW MinWvinnare:
 H6 Bacio

WW V75-6:
 HÖppet. 8 Jetset har 

ett chansartat läge, 
men jag tror att det är 
bästa hästen i loppet 
och löser det sig så 
kan det gå vägen. 
Streckfavoriten 
1 Countrygirl Ås är 
kanske värst emot.

WW MinWvinnare:
 H8 Jetset

WW V75-7:
 H4 Dream With Me 

N.L. håller jag som 
den bästa hästen 
i loppet. Men då han 
inte startat på länge är 
det riskabelt att spika. 
2 Re Doc har vass 
form och bra läge och 
han ska räknas tidigt.

WW MinWvinnare:
 H4 Dream With Me

Systemet, V75-1: 1 Panoramic (11, 2). V75-2: 11, 2, 3, 1, 7 (4, 5). V75-3: 11, 12, 6 (1, 9). V75-4: 2, 6, 3, 7, 12 (4, 9). V75-5: 6, 7 (1, 2). V75-6: 8, 1, 9 (6, 2). V75-7: 4, 2, 3 (5, 9).  1 350 rader/675 kronor

SPIK I FØRSTA AVDELNINGEN. Robert Bergh tror att 1 Panoramic, med 
stjärnkusken Örjan Kihlström i sulkyn, tar hem  V75-1.  Foto: LARS JAKOBSSON/KANAL75

2WDigitalWControlW(V75-2)W��������1234123412341234

 ”Var ju strålande i sin lillcomeback 
senast. Ser piggare och starkare ut efter 
det loppet och kommer med toppform. 
Utrustning: Samma som sist.
NaharW(V75-3)W��������������������������������������� 12341234

 ”Jag har inte rätta känslan från 
honom just nu. Dåligt läge och final 
nästa helg. Utrustning: Vi kör på med 
samma.
3WKirinWdeWZeunW(V75-6)W����������������123412341234

 ”Har gjort jämna och fina lopp på 
slutet. Står lite hårt inne men läget är 
bra och jag känner mig inte helt slagen 
på förhand. Utrustning: Samma som 
sist.
2WReWDocW(V75-7)W����������������������������123412341234

 ”Vann på ett bekvämt sätt sist. 
Kanonläge. Ny i klassen. Utrustning: 
Samma som sist.

BERGH OM CHANSERNA

Robert  
Bergh
sport 
@expressen.se

TRAV

Det är många som jämför svensk 
travsport med den franska.

I mina ögon blir det bara fel.
Det är som att jämföra NHL med 

SHL.

Visst�WViWkanWskapa världsmästare och vi 
kan bli bäst på sporten, men svensk 
travsport kan aldrig bli lika stor och 
penningstark som den franska.

MmM Det är helt omöjligt.
För hur ska tio miljoner svenskar 

kunna omsätta lika mycket pengar som 
drygt 66 miljoner fransmän?

Ändå fortsätter folk att klaga på att de 
har det mycket bättre i Frankrike med 
mer prispengar.

Jag tycker att vi gör det bra här 
hemma. Vi har en välskött sport och vi 
fungerar som förebilder för hela världen. 
Visst skulle det sitta fint med lite mer 
prispengar och det har vi 
redan fått utlovat i och med 
Pokalåret 2018.

MmM De som inte är nöjda med 
hur vi har det här hemma 
kanske ska åka över till 
Frankrike och testa vingarna. 
Jag kan dock lova er att det 
inte är så enkelt som ni 
tror.
De tränare som det går 

dåligt för i Frankrike är 
betydligt fattigare än sina 
motsvarigheter i Sverige. 
Det är nämligen dyrare att 
vara med i gamet där nere.

EnWannanWparallellWman kan 
dra till NHL är att det är 
många som åker över och tar 

chansen, hamnar i farmarligan och får 
åka hem med svansen mellan benen igen.

Samma sak har hänt svenska trav
tränare i Frankrike. Det är flera som 
blivit tilltufsade och fått åka hem med en 
halt häst.

Andra har haft ett enormt flyt i Frank
rike de senaste åren och dragit in en hel 
del pengar. Jag tycker att vi ska vara 
väldigt glada över att vi får åka dit och 
tävla om deras pengar, men det är dags att 
vi slutar försöka jämföra oss med dem.

- - -
Mina tankar om veckans V75omgång:
V75-1: Vi inleder med en spik direkt. 

Bara tio hästar i loppet innebär att 
1 Panoramic kommer att hitta ut i tid 
och vinna.

V75-2: 2 Digital Control har varit lite 
ojämn i prestationerna men den här 
gången tror jag på en bra chans från 

ledningen.
V75-3: Det luktar lite skräll 

här. Nahar är ojämn och det 
finns fler andra som kan vinna. 
En rysare är 8 Obi Wan.

V75-4: Gör 2 Ellix Rhyme 
bort sig är det öppet bakom. Ta 
med så många ni kan.

V75-5: 2 Hives var jäkligt bra 
och jag har hört mycket bra om 
honom. En tänkbar skräll. 

V75-6: Jag ser ett värde i att 
gardera favoriten 1 Country-
girl Ås här. Se upp för 7 Reve 
d’Amour.

V75-7: 4 Dream With Me 
N.L. har inte startat sedan i april 
och måste garderas. 
1 Mr Pellegrino och 2 Re Doc är 
tidiga på kupongen.

Det är helt omöjligt
Robert Bergh: Som att 
jämföra NHL med SHL


