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V75 P˚ SØNDAG MED ROBERT BERGH
• KRØNIKA & STJÆRNKUSKARNAS TIPS INFØR SØNDAGENS TÆVLINGAR P˚ KALMAR

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR KALMAR P˚ SØNDAG

Peter           
Untersteiner
Halmstads störste proffstränare

Johan 
Untersteiner
Ett av våra största framtidsnamn

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.20

Robert Bergh: Æntligen 
lite tur med spårlottningen
Äntligen midsommar.

Vädret kan man inte klaga 
på och vi som gillar trav har 
några fina tävlingsdagar 
framför oss.

I förra veckans krönika jag gick 
ut och beklagade mig litegrann 
över vilken otur jag haft med 
spårlottningen i år. 

Jag skrev även att folk säger att 
det brukar jämna ut sig i det 
långa loppet och det verkar som 
att de hade rätt. 

MmM På söndag har jag nämligen 
tre hästar till start på V75 och 
alla fick de spår ett!
Den som gynnas bäst av den 

fina lottningen är antagligen 
Tudor Kronos i den andra avdel-
ningen. Jag tror att han har en 
vettig chans att hålla 
upp ledningen och 
i mina ögon är han en 
fräck spik.

- - -
Det här är ju första 

midsommaren jag bor 
i södra Sverige. 

Det har blivit en hel 
del nytt och de senaste 
veckorna har jag 
besökt banor jag aldrig 
varit på tidigare.

När jag bodde i Norr-
land var det Dannero 
och Skellefteå som gällde 
under midsommarhelgen 
men i år satsar vi på 
Rättvik och Kalmar för 
andra året i rad.

Det känns kul med nya banor 
att tävla på och det är alltid kul 
med lite annorlunda evenemang 
än de man är van vid.

- - -
Mina tankar om söndagens 

V75-omgång:
V75-1: Vi börjar med en riktigt 

klassig häst i favoriten 5 Nadal 
Broline. Den är det bara att spika.

V75-2: 1 Tudor Kronos är favo-
rit och det är möjligt att det är en 
fräck spik. Han har en vettig 
chans att hålla upp ledningen.

V75-3: 3 Calypso Am är bästa 
hästen men voltstart oroar. Missa 
inte 7 Fonda Boko som håller 
V75-klass.

V75-4: 1 Västerbo Arthur har 
knallform och leder länge. Passa 
långskubbaren 15 Tomorrow-

land som såg jättebra 
ut senast.

V75-5: 3 Edge Boko 
har kunnandet men 
formen är diffus. Min 
röst går därför till 
5 Gucci Degato.

V75-6: Tveksam 
form på de mer namn-
kunniga och min 
förstahäst är 4 Harry 
Haythrow som var 
tillbaka i rätt slag 

senast.
V75-7: Jag var 

imponerad av intrycket 
på 9 Mr Hot Shot sist. 
Har ett bra smygläge 
här och är min vinnare 
i loppet.

DET JÆMNAR UT SIG...

INLEDER MED SPIK. Robert Bergh tycker att klasshästen Nadal Broline och Ulf Ohlsson har 
toppchans i den första V75-avdelningen. Foto: MICKE GUSTAFSSON/KANAL 75

1 Tudor Kronos (V75-2) ����������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”En fin häst som har hög potential i sig. Det var tänkt att han skulle starta för 
några veckor sedan men gjorde då illa sig i hagen. Aldrig optimalt med sådana 
tävlingspauser när man ska ut på V75. Utrustning: Barfota bak och öppet huvudlag.
1 Västerbo Arthur (V75-4) ������������������������������������������������������������������������������������������������ 123412341234

 ”Har gjort många bra lopp hos mig. Var egentligen bara dålig när han var sjuk i 
en start. Förutsättningarna är bra. Tävlar för tredje veckan i rad men har tagit 
loppen bra och tränar på bra. Utrustning: Barfota runtom och öppet huvudlag.
1 Global Money (V75-6) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Har inte kommit upp i fjolårsformen ännu. Har inte fått tävla kontinuerligt. 
Förhoppningsvis gynnas han av lite mer frekvent tävlande. Utrustning: Bakskor på 
och öppet huvudlag.

ROBERT BERGH OM V75-CHANSERNA P˚ SØNDAG

 W V75-1:
HHJagHharHtvåHhästarH

tillHstart.H8 October 
Kronos varHfinareHänH
någonsinHsenast.HFrånH
spårHåttaHtarHjagHdetH
nogHlugntHdenHförstaH
biten.H4 Dacke Håle-
ryd gickHbraHsomHfyraH
iHbilligtHgängHsenastH

 W Min vinnare:
HH5HNadalHBroline

 W V75-2:
 H1 Tudor KronosHharH

jagHsettHochHjagHtyckerH
attHdetHärHenHfinHhäst.H
HanHärHsnabbHfrånH
startHochHhållerH
troligenHuppHled-
ningen.HHanHbordeHbliH
mycketHsvårslagenH
ochHspikas.

 W Min vinnare:
HH1HTudorHKronos

 W V75-3:
 H2 Pense Kloster 

kommerHattHtävlaHmedH
rycktussarHförHförstaH
gången.HViHharHprovatH
detHiHträningenHochHdetH
fungeradeHbra.HHonHärH
stabilHochHjagHkanHnogH
laddaHtrotsHspåret.H
HonHskaHräknas.

 W Min vinnare:
HH8HSevilla

 W V75-4:
 H15 Tomorrowland 

trivsHmedHattHstartaH
överHtreHvarvHochHvarH
ganskaHokördHiHmålH
senast.HJagHharHinteH
bestämtHmigHomHdetH
blirHjänkarvagnHellerH
inte.HHanHskaHmedHpåH
kupongen.

 W Min vinnare:
HH3HCabHHornline

 W V75-5:
 H5 Gucci DegatoHvarH

riktigtHfinHnärHhanH
vannHtrotsHtredjspårH
framHtillHutvändigtH
ledarenHsenastHochH
manHskaHtaHhonomHpåH
allvar.H3 Edge BokoH
blirHsvårslagenHochH
hanHärHpåHtopp.

 W Min vinnare:
HH3HEdgeHBoko

 W V75-6:
 H9 B.B.S.SugarlightH

varHinteHpåHtoppH
senastHmenHskaHinteH
räknasHbortHförHenH
litenHsämreHinsats.H
4 Harry Haythrow 
kändesHsomHiHforn-
storaHdagarHsenastH
ochHjagHvarHimponerad.

 W Min vinnare:
HH4HHarryHHaythrow

 W V75-7:
 H1 Furious FrancisH

varHstrålandeHnärHhanH
vannHknapptHiHHalm-
stad.HHanHgjordeHettH
mycketHbraHlopp.HMinH
11 Max Bob harH
kommitHtillbakaHstarktH
ochHkommerHnogHattH
göraHettHbraHlopp.

 W Min vinnare:
HH1HFuriousHFrancis

Systemet,HV75-1:H5,H7,H2,H1,H8H(3,H6).HV75-2:H1HTudorHKronosH(2,H4).HV75-3:H8,H2,H3,H7H(12,H11).HV75-4:H3,H10,H1,H15,H14,H12,H6,H8H(7,H2).HV75-5:H3,H5,H10H(7,H9).HV75-6:H4,H9,H5H(1,H2).HV75-7:H1HFuriousHFrancisH(5,H2).HH1H440Hrader/720Hkr

 W V75-1:
 H7 TakethemHharH

startatHkontinuerligtH
ochHvisatHruggigtHbraH
form.HHanHblirHsvårHattH
tampasHmed.HMenHjagH
harHenHjättebraHhästH
iH5 Nadal Broline,HviH
skaHförsökaHutmanaH
trotsHattHhanHvaritHifrån.

 W Min vinnare:
HH7HTakethem

 W V75-2:
HHRobertHBerghsH

hästarHbrukarHvaraH
starkaHochH1 Tudor 
KronosHharHpassandeH
förutsättningar.HJagH
tyckerHattHdetHärH
omgångensHbästaH
spikförslag.HSvikerH
hanHärHdetHöppet.

 W Min vinnare:
HH1HTudorHKronos

 W V75-3:
 H2 Pense KlosterHharH

visatHfinHformHpåHslutetH
ochHdetHryktasHomH
vissaHförändringarH
somHkanHvaraHintres-
santa.H3 Calypso Am 
ochH7 Fonda BokoHärH
tidigaHmotbud.HÄvenH
8 SevillaHärHbra.

 W Min vinnare:
HH2HPenseHKloster

 W V75-4:
 H3 Cab HornlineHharH

imponeratHdåHjagHsettH
honomHpåHSolvallaHochH
minHkänslaHärHattHhanH
inteHskaHhaHnågraH
problemHmedHdistan-
sen. 14 On HoldHärH
vanHtuffaHgängHochHärH
tidigHtrotsHtilläggen.

 W Min vinnare:
HH3HCabHHornline

 W V75-5:
 H5 Gucci DegatoHsågH

finHutHiHfinalernaHpåH
SolvallaHunderHElit-
loppshelgenHutanHattH
fåHchansen.HHarHettH
skapligtHlägeHnuHochHärH
minHidé.H3 Edge BokoH
ochH4 TobaccoHärH
säkertHmedHiHstriden.

 W Min vinnare:
HH5HGucciHDegato

 W V75-6:
HHJagHväljerHattHtippaH

9 B.B.S.Sugarlight.H
HanHharHenHbraHryggH
frånHstartHochHblirHdetH
baraHliteHkörningHsåH
kommerHhanHattH
spurtaHbra.H2 Quid Pro 
QuoHharHsuttitHfastHpåH
slutetHkännsHtidig.

 W Min vinnare:
HH9HB.B.S.Sugarlight

 W V75-7:
HHJämntHloppHpåH

papperet.HOmH1 Furi-
ous FrancisHvinnerH
spetsstridenHtrorHjagH
attHhanHharHenHypperligH
chansHattHvinnaH
loppet.HBlirHdetHdäre-
motHhårtHtempoHkanH
10 ResearchHbliHfarlig.

 W Min vinnare:
HH1HFuriousHFrancis

Systemet,HV75-1:H7,H5H(2,H3).HV75-2:H1HTudorHKronosH(8,H4).HV75-3:HallaHtolvH(2,H3).HV75-4:H3,H14,H11,H10,H15H(1,H5).HV75-5:H5,H3,H4,H10H(7,H1).HV75-6:H9,H2,H10H(5,H4).HV75-7:H1HFuriousHFrancisH(10,H5).HH 1H440Hrader/720Hkr

 W V75-1:
 H5 Nadal BrolineHärH

enHundantagshästHochH
ävenHomHformenHärHettH
litetHfrågeteckenHsåH
harHjagHsvårtHattHtippaH
emotHhonom.H7 Take-
themHärHväldigtHbraH
ochHärHvälHvärstHemotH
trotsHspåret.

 W Min vinnare:
HH5HNadalHBroline

 W V75-2:
 H1 Tudor KronosH

gillarHjagHochHdetHserH
utHattHvaraHbraHchansH
tillHledningenHdess-
utom.HHanHärHsvårHattH
gåHemot.H8 Temple of 
DreamsHspurtadeH
riktigtHbraHsenastHochH
ärHtidigHbakom.

 W Min vinnare:
HH1HTudorHKronos

 W V75-3:
 H3 Calypso AmHharH

ettHbraHlägeHochHharHjuH
visatHtoppform.HDetHärH
inteHnödvändigtHattHgåH
iHledningenHförHhonom.H
8 SevillaHharHkun-
nandeHsomHräckerH
långtHiHklassenHomHdetH
skulleHlösaHsig.

 W Min vinnare:
HH3HCalypsoHAm

 W V75-4:
 H14 On HoldHfickHenH

svårHresaHsenastHochH
varHliteHursäktad.HHanH
hörHjuHhemmaHiHGuldH
ochHjagHtrorHattHhanH
kanHrundaHallaHtrotsH
läget.H10 Pajas FaceH
gickHklartHbraHiHKunga-
pokalenHsomHtrea.

 W Min vinnare:
HH14HOnHHold

 W V75-5:
HHJagHvetHattHpappaH

(Peter)HärHväldigtHnöjdH
medH5 Gucci DegatoH
förHdagenHochHdåHhanH
fickHettHbraHspårHkanH
detHvaraHdags.H11 Lill 
HugoHärHiHkanonformH
ochHkanHbliHliteHvälH
bortglömd.

 W Min vinnare:
HH5HGucciHDegato

 W V75-6:
 H9 B.B.S.SugarlightH

harHettHchansartatH
lägeHmenHmedHminstaH
klassHskaHhanHändåH
segerstridaHhär.HOchH
detsammaHgällerHförH
10 Royal Fighter.HJagH
körHgärnaHiHspetsHmedH
4 Harry Haythrow.

 W Min vinnare:
HH9HB.B.S.Sugarlight

 W V75-7:
 H5 King Sir KirHgörH

braHinsatserHvarjeH
gångHochHjagHharHenH
känslaHavHattHhanHkanH
vinnaHdetHhärHloppetH
ävenHomHhanHinteH
kommerHtillHspets.HEnH
chansspik.HGarderarH
manHärHdetHmånga.

 W Min vinnare:
HH5HKingHSirHKir

Systemet,HV75-1:H5,H7,H2H(6,H1).HV75-2:H1HTudorHKronosH(8,H6).HV75-3:H3,H8,H12H(2,H1).HV75-4:H14,H10,H1,H8,H6,H3H(15,H7).HV75-5:H5,H11,H10,H3,H4H(7,H1).V75-6:H9,H10,H4,H2,H1H(5,H8).HV75-7:H5HKingHSirHKirH(1,H2).HH1H350Hrader/675Hkr

Robert  
Bergh
sport 
@expressen.se

TRAV


