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• KRØNIKA & STJÆRNKUSKARNAS TIPS INFØR LØRDAGENS TÆVLINGAR P˚ AXEVALLA

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR AXEVALLA I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

Ulf                        
Ohlsson
Vinner flest lopp i Sverige

Jorma  
Kontio
Nordens segerrikaste kusk

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.28

Robert Bergh: Stimulerande för 
både hästägare och travtränare
Det kom ett riktigt glatt besked i slutet av 
den förra veckan.

En unghästserie på Solvalla är precis vad 
huvudstadsbanan och svensk travsport 
behöver.

Det har hänt mycket positivt inom svensk 
travsport den senaste tiden. 

Fredagens besked att Margareta Wallenius-
Kleberg, Solvalla och Svensk Travsport (ST) 
satsar på en ny unghästserie på Solvalla var inget 
undantag. 

Kommande år ska det delas ut 300 000 kronor 
till fyra olika vinnare, en gång i månaden.

Precis som Pokalåret 2018 innebär det här ett 
stort lyft för sporten. Det är stimulerande både 
för hästägare och travtränare med sådana här 
injektioner.

MmM Det här är också ett steg i rätt riktning när 
det kommer till att göra Solvalla till en huvud-
stadsbana på riktigt. Ett starkt Solvalla gynnar 
alla inblandade.
Unghästserien kommer att gå under 

namnet ”Margaretas tidiga unghästse-
rie” och det tycker jag är väldigt pas-
sande. Jag är väldigt imponerad av 
Margaretas kärlek till svensk travsport. 
Hon har ställt upp i alla år och stöttat 
svensk travsport.

- - -
Som ni säkert sett så kör jag inte i 

helgen. Jag passar på att en minise-
mester i Sundsvall nu när jag inte har 
någon till start i Stochampionatet.

Jag har tidigare haft åsikter om 
tolv hästar i försöken till sådana här 
storlopp. 

Jag tycker man borde gå ner från 72 
till 60 hästar som kvalar. 

Tio i varje heat räcker. Det är för svårt 
från bricka elva och tolv på en tusenme-
tersbana.

MmM Folk som blir ledsna över att inte komma med 
i kvalet får tänka på att det är en sport vi håller på 
med i första hand. 
Man har ju trots allt haft två-tre år på sig som 

tränare att se till så att hästen har tjänat tillräck-
ligt med pengar för att få en plats.

Sport är härligt på många sätt men den kan 
även vara brutal ibland.

- - -
Mina tankar om morgondagens V75-omgång:
V75-1: 14 Some Summit var enormt fin i sin 

årsdebut och det är uppgiften ser lämplig ut för 
henne. 

En bra spik att öppna omgången med.
V75-2: Svårbedömd favorit. Det finns flera 

intressanta motbud och den jag tror mest på är 
min egen 3 Mellby Drake.

V75-3: 9 Call Me Keeper har varit riktigt bra 
hela året. 

Den här uppgiften ser lämplig ut. Läget oroar 
inte. Bra favorit.

V75-4: Lurigt läge i volten för favori-
ten 5 Please Mr Please. De flesta kan 
vinna. 

Ta med rysaren 9 Part Nan Angelen 
som ser fin ut med ny balans.

V75-5: Lärlingslopp och spårtrappa 
med 15 hästar är alltid lurigt. 

Jag tror mest på min egen 7 Väs-
terbo Arthur.

V75-6: Är det nån gång man ska 
gardera 11 Nadal Broline så är det 
väl när han har spår elva. 

En fantastiskt fin häst men från det 
läget är det mycket som kan strula, 
speciellt med tanke på att banorna är 
så snabba under sommaren. Första 
motbud är 1 Seedorf O.M.F. och 6 
Star Advisor Joli.

V75-7: Helöppet lopp. Förutsättning-
arna ser bra ut för 3 Othello Face.

Solvalla på rätt väg

TRAVÄLSKARE. Margareta Wallenius-Kleberg satsar tillsam-
mans med Solvalla och Svensk Travsport på ny unghästserie. Ett 
steg i rätt riktning för huvudstadsbanan. Foto: KANAL 75

3 Melby Drake (V75-2 lördag) ������������������������������������������������������������������������������������ 1234123412341234

 ”Ser riktigt fin ut för dagen. Satt fast sist. Fått bra läge nu och det är inte 
omöjligt att han kan nå till ledningen. Utrustning: Barfota bak och öppet huvudlag.
9 Part Nan Angelen (V75-4 lördag) ����������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Ser fin ut med lite ny utrustning. En rysare. Utrustning: Det kan bli skygglappar 
och barfota bak.
7 Västerbo Arthur (V75-5 lördag) ����������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Känns bra för dagen och har fått ett intressant läge här. Utrustning: Vi testar 
ett halvstängt huvudlag nu. Barfota runtom
12 Officer C�D� (V75-7 lördag) ������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Tråkigt läge. Är i bra form. Utrustning: Skor bak och öppet huvudlag.
2 Scacco Matto (V75-1 söndag) �������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Har fått några lopp i kroppen och nu har han ett perfekt läge. Det kan vara dags 
nu. Utrustning: Barfota runtom.
10 Malkin (V75-2 söndag) �������������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Vart för het sist. Lurigt läge den här gången. Utrustning: Barfota runtom och 
öppet huvudlag.
15 Sambuca Knight (V75-2 söndag) ������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Ser riktigt bra ut. Utrustning: Barfota runtom.

ROBERT BERGH OM SIN V75-CHANS I MORGON

 W V75-1:
 H14 Some Summit är 

ju en väldigt bra häst 
och trots tilläggen är 
jag inne på att hon 
rundar alla. Jag spikar 
så klart. 5 Nancy 
America kanske kan 
utmana om hon får ett 
maxlopp.

 W Min vinnare:
 H14 Some Summit

 W V75-2:
 H5 Minnestads Dubai 

ser ut att vara 
lovande, hästen, och 
det känns som ett 
sunt tips. 11 Pardon 
ser ut att vara en bra 
häst och trots läget är 
han med i matchen 
som det ser ut.

 W Min vinnare:
 H5 Minnestads Dubai

 W V75-3:
 H9 Call Me Keeper 

som jag kör har varit 
grymt bra en längre tid 
och stämmer det bara 
lite för oss har vi 
givetvis chans att 
vinna. 5 Anna Mix kan 
utmana då hon 
gynnas av distansen.

 W Min vinnare:
 H9 Call Me Keeper

 W V75-4:
 H1 Pampalo hoppade 

senast när jag körde 
men det blev en strulig 
situation helt enkelt, 
drömläge här och det 
kan vara vinnaren.     
5 Please Mr Please 
utmanar nog trots 
klurigt läge.

 W Min vinnare:
 H1 Pampalo

 W V75-5:
 H3 Salsomaggiore är 

snabb från start och 
det kan mycket väl 
vara spets och slut för 
den här hästen. 4 
Tooltime gick ett bra 
lopp senast och känns 
som en utmanare från 
hyggligt läge.

 W Min vinnare:
 H3 Salsomaggiore

 W V75-6:
 H11 Nadal Broline är 

bästa hästen och trots 
att det handlar om ett 
bakspår är jag inne på 
att han vinner. Jag 
spikar. 4 Fridericus är 
snabb ut och laddas 
för ledningen är det 
troliga.

 W Min vinnare:
 H11 Nadal Broline

 W V75-7:
 H3 Othello Face 

galopperade i Årjäng i 
lördags men normalt 
sett är han snabb ut 
och det kan bli ledning 
runt om. 5 Wollafur 
har visat att han duger 
bra inom just V75 och 
ska streckas.

 W Min vinnare:
 H3 Othello Face

Systemet, V75-1: 14 Some Summit (5, 12). V75-2: 5, 11 (6, 8). V75-3: 9, 5, 2, 8 (7, 4). V75-4: 1, 5, 4, 11, 6 (8, 10) .  V75-5: 3, 4, 11, 12, 2 (7, 1). V75-6: 11 Nadal Broline (4, 1). V75-7: 3, 5, 4, 1, 8, 12 (10, 2).  1 200 rader/600 kr.

 W V75-1:
 H14 Some Summit 

levererade en toppin-
sats direkt trots att 
hon inte hade startat 
på nästan ett år. Hon 
lär knappast vara 
sämre med loppet i 
kroppen. 11 Evin 
Boko känns fin.

 W Min vinnare:
 H14 Some Summit

 W V75-2:
 H11 Pardon är en 

segervan travare från 
Danmark som vunnit 
åtta av årets nio 
starter och det inger 
respekt. 5 Minnestads 
Dubai är en kapabel 
travare som visat 
riktigt fina takter.

 W Min vinnare:
 H11 Pardon

 W V75-3:
 H9 Call Me Keeper 

svarade för en rejäl 
insats vid segern i 
Östersund och han 
ska räknas tidigt igen. 
2 Solvato bör få en 
perfekt resa från 
andraspåret och hans 
spurt biter bra till slut.

 W Min vinnare:
 H9 Call Me Keeper

 W V75-4:
 H5 Please Mr Please 

vann i fin stil i lördags 
och ställer inte det 
snäva femtespåret till 
med bekymmer är han 
ett tidgt segerbud.     
11 Playboy Face 
verkar ha hitta formen 
och är inte slagen.

 W Min vinnare:
 H5 Please Mr Please

 W V75-5:
 H1 Buick Brodde har 

det bästa läget och 
med en bra kusk i 
sulkyn är han ett tidigt 
bud. 2 Banthechoco-
late har varit ute i 
tuffa sällskap på 
sistone och hon vinner 
lopp inom kort.

 W Min vinnare:
 H1 Buick Brodde

 W V75-6:
 H11 Nadal Broline 

verkar bara växa med 
uppgifterna och trots 
ett iskallt utgångsläge 
är han en motiverad 
favorit. 10 Tango Vang 
kör jag för första 
gången, vi får hoppas 
på tempo.

 W Min vinnare:
 H11 Nadal Broline

 W V75-7:
 H4 Furious Francis är 

kapabel men det har 
blivit mycket galopper 
på slutet. 5 Wollafur 
hade gott om krafter i 
behåll över mållinjen 
senast och han är i 
toppform för dagen.  
Ett givet bud.

 W Min vinnare:
 H4 Furious Francis

Systemet, V75-1: 14 Some Summit (3, 11). V75-2: 11, 5, 10, 6 (3, 9). V75-3: 9, 2, 4, 5  (3, 7). V75-4: 5 Please Mr Please (11, 7).  V75-5: 1, 2, 15, 7 (6, 12). V75-6: 11, 4, 1, 6, 10 (7, 9). V75-7: 4, 5, 3, 8 (1, 2).  1 280 rader/640 kr.

 W V75-1:
 H14 Some Summit 

imponerade senast. 
Hon ska ha jättechans 
att vinna och det är 
bästa spiken den här 
lördagen. 5 Nancy 
America har viss fart 
och kan duga bra 
bakom min spik.

 W Min vinnare:
 H14 Some Summit

 W V75-2:
 H3 Mellby Drake är 

stark och han satt fast 
senast, jag gillar 
hästen och det är ett 
intressant chanstips. 
5 Minnestads Dubai 
är kapabel för klassen 
och slutar i segerstri-
den igen.

 W Min vinnare:
 H3 Mellby Drake

 W V75-3:
 H9 Call Me Keeper är 

svår att gå emot och 
stallet har laddat 
honom för detta. Han 
har utvecklats i 
Frankrike och jag 
singelstreckar honom.  
2 Solvato ser ut att 
vara värst emot.

 W Min vinnare:
 H9 Call Me Keeper

 W V75-4:
 HEtt svårt lopp men 

kanske har 11 Play-
boy Face vettig chans. 
Såg fin ut senast när 
jag såg honom på 
Jarlsberg. 1 Pampalo 
är annars ett hett bud 
från ledningen om han 
travar felfritt.

 W Min vinnare:
 H11 Playboy Face

 W V75-5:
 HDet här ser svårt ut, 

men 3 Salsomaggiore 
är segervan och har ju 
läge för att komma till 
ledningen. 4 Tooltime 
gick ett bra lopp 
senast och den här 
kan spurta snabbt 
med klaff.

 W Min vinnare:
 H3 Salsomaggiore

 W V75-6:
 HJag kör 11 Nadal 

Broline och han är 
svår att tippa emot 
trots läget. Han är ju 
bästa hästen och ska 
ha skaplig chans. 1 
Seedorf O.M.F. har ett 
spännande läge. Kan 
utmana oss.

 W Min vinnare:
 H11 Nadal Broline

 W V75-7:
 HEn öppen avslut-

ning. 4 Furious 
Francis ska ha vettig 
chans att vinna om 
han håller sig till trav. 
3 Othello Face har ett 
bra läge och även han 
kan ju kliva iväg bra 
från start. 

 W Min vinnare:
 H4 Furious Francis

Systemet, V75-1: 14 Some Summit (5, 10). V75-2: 3, 5, 11 (6, 8). V75-3: 9 Call Me Keeper (2, 5). V75-4: 11, 1, 5, 4, 8 (7, 9).  V75-5: 3, 4, 1, 7, 11 (13, 5). V75-6: 11, 1, 6, 4 (3, 12). V75-7: 4, 3, 1, 5 (8, 12).  1 200 rader/600 kr.
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