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

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR FÆRJESTAD I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

Peter 
Untersteiner
Ett av våra största proffstränare

Ulf                   
Ohlsson
Vinner mest lopp av alla i Sverige

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.20

Robert Bergh: Nu kan jag äntligen 
börja tävla på min hemmabana igen
Äntligen!

Nu kan jag börja köra på min hemmabana 
igen.

Det känns naturligtvis väldigt bra.

Ni är säkert less på att höra om den infekterade 
situation som har rått på Åbytravet under de 
senaste månaderna vilken jag tagit upp i kröni-
kan vid ett flertal tillfällen

MmM I framtiden slipper ni.
I dag går nämligen Åbytravet, Jordbruksverket 

och Travtränarnas Riksförbund ut med en 
gemensam pressrelease där man berättar att man 
nu har nått en samsyn i frågan.

För mig som aktiv har det främst handlat om 
att vi måste ha samma regler på samtliga banor 
i Sverige och att travsportens reglemente måste 
vara rättesnöret.

MmM För mig som Åbytränare känns det naturligt-
vis väldigt bra att kunna driva min verksamhet 
med tävlingarna på min hemmabana i centrum.

MmM Det är så det ska vara!
- - -

Förra helgen gick årets största auk-
tion på Solvalla i samband med Kriteriet 
och jag måste säga att jag tycker det 
krävs otroligt mycket av oss aktiva.

Vi förväntas vara på tävlingsbanan, 
auktionen och ställa upp på olika 
event nästan samtidigt.

Schemat är så pressat att det nästan 
inte går att göra ett bra jobb på alla plan.

MmM Jag har sagt det förr. Lär av 
proffsigheten i NHL.

MmM Travet borde kunna göra något 
för oss aktiva vid dessa tillfällen. Sänk 
tempot och gör något trevligt av eventet. 
Där skulle man även kunna premiera 
stampublik och locka nya kunder.

- - -
Jag har fått en hel del frågor om hur 

jag mår efter att jag har strukit mig själv från en 
hel del styrningar de senaste dagarna.

Sanningen är att jag har känt mig låg ända 
sedan jag var i Kanada  och det är väl inte omöjligt 
att jag drog på mig något virus på den resan.

Nu kommer jag att ta det lugnt en vecka till och 
ha fokus att hålla mig hemma på gården och 
träna hästarna.

MmM Sedan hoppas jag vara tillbaka på banan 
igen.

- - -
Mina tankar om morgondagens V75-omgång 

som jag tycker bjuder på tre bra spikar:
V75-1: Börjar med spik direkt på 4 Nobel 

Amok som borde ha en bra chans att leda det här 
runt om tillsammans med Örjan Kihlström.

V75-2: Fortsätter att tro på spets och slut även 
om det här loppet nog kräver gardering. Tipset till 
4 Mood Indigo som imponerade ifjol, har fått ett 
formhöjande lopp i kroppen och är snabb ut.

V75-3: 6 Knows Nothing har varit förbättrad 
på slutet och får tipset i en ovanligt svår 
gulddivision. Flera bra bakom och 
strecka åtminstone 1 Västerbo High-
flyer, 7 Cruzado Dela Noche och 
10 Gigant Slugger.

V75-4: Tipset till favoriten 6 Heart-
breaker V.S. som står bra inne. Min 
egen 9 Västerbo Arthur är första 
motbud.

V75-5: Här kommer omgångens 
bästa spikförslag. 6 Tekno Odin bara 
vinner.

V75-6: Flera bra hästar här. Tipset 
till 4 Pepe di Jesolo före 2 Fossens 
Bonus, 7 Roses Glory och 10 Slide So 
Easy. Låst på de fyra.

V75-7: Även 4 Global Republic känns 
som en sund spik. Tycker hästen verkar 
komplett, har fått ett bra spår och kan 
öppna riktigt snabbt.

STRUKEN. Robert Bergh känner sig fortfarande inte helt kry 
och avstår därför styrningar som kusk under den kommande 
veckan. Foto: THOMAS BLOMQVIST/KANAL 75

9 Västerbo Arthur (V75-4) ������������������������������������������������������������������������������������������������ 123412341234

 ”Har toppform och klarar distansen bra utan att den är någon direkt fördel. 
Tycker att han ska ses med chans även om favoriten är ett tufft motbud.  
Utrustning: Vi fortsätter köra barfota runtom och med öppet huvudlag.

ROBERT BERGH OM SIN V75-CHANS I MORGON

 W V75-1:
 H5 Count Response 

tror jag kommer duga 
bra här och distansen 
bör inte ställa till det. 
Han får tipset. Jag kör 
4 Nobel Amok som jag 
tror biter ifrån sig bra 
om vi får spets över 
den här distansen.

 W Min vinnare:
 H5 Count Response

 W V75-2:
 H9 Trevi Dilli vann 

från dödens senast 
och det var en stark 
insats, måste ha vettig 
chans på nytt. 4 Mood 
Indigo har ett bättre 
läge och kommer han 
till spets, hästen, så 
räcker det långt.

 W Min vinnare:
 H9 Trevi Dilli

 W V75-3:
 H1 Västerbo High-

flyer har ett intressant 
läge och lyckas han 
försvara täten är det 
givetvis hästen att slå 
här, spikas. 9 Food 
Money har ett bra 
smygläge och farten 
finns ju där. Kan duga.

 W Min vinnare:
 H1 Västerbo Highflyer

 W V75-4:
 H6 Heartbreaker V.S. 

galopperade i lördags 
men kanske sköter sig 
bättre nu när det är 
voltstart och det är en 
bra tipsetta. 3 Twigs 
Briard kanske kan 
komma till täten? 
Farlig då.

 W Min vinnare:
 H6 Heartbreaker V.S.

 W V75-5:
 HHär kommer lörda-

gens bästa spik och 
det är 6 Tekno Odin. 
För att vara ett kallblod 
har han en väldig fart, 
hästen. Möter hästar 
han borde kunna slå. 
9 Odin Tabac motbu-
det.

 W Min vinnare:
 H6 Tekno Odin

 W V75-6:
 H2 Fossens Bonus 

har ett perfekt spår 
och kommer att 
laddas för ledningen. 
Slipper han stenhård 
press kan det hålla. 
10 Slide So Easy har 
toppform och lär 
utmana.

 W Min vinnare:
 H2 Fossens Bonus

 W V75-7:
 H4 Global Republic är 

kvick från start och 
det troliga är att 
hästen kommer till 
spets ganska så 
omgående. Hyfsad 
segerchans sedan.     
1 Zigge Silvio har ett 
kanonläge. Tänkbar. 

 W Min vinnare:
 H4 Global Republic

Systemet, V75-1: 5, 4, 6, 11, 3 (9, 8). V75-2: 9, 4, 8, 11, 1 (7, 2). V75-3: 1 Västerbo Highflyer (9, 2). V75-4: 6, 3, 9, 12 (14, 4). V75-5: 6 Tekno Odin (9, 2). V75-6: 2, 10, 7 (4, 1). V75-7: 4, 1, 5, 2 (7, 9).  1 200 rader/600 kronor

 W V75-1:
 H4 Nobel Amok har 

varit klart bra vid 
segrarna på sistone 
och jag tror att han 
kan komma till led-
ningen och då ska det 
vara en bra chans. Det 
är ett spikalternativ 
i mina ögon.

 W Min vinnare:
 H4 Nobel Amok

 W V75-2:
 H9 Trevi Dilli har 

toppform och jag tror 
att läget kan vara rätt 
så bra för honom då 
det säkert är några 
som kommer att ladda 
från start. 4 Moon 
Indigo går framåt med 
förra loppet i kroppen.

 W Min vinnare:
 H 9 Trevi Dilli

 W V75-3:
 H1 Västerbo High-

flyer har varit bra hela 
året tycker jag. Läget 
är perfekt och missar 
han inte spets så ska 
det vara en bra chans. 
6 Knows Nothing som 
jag kör har bra form 
och ska passas.

 W Min vinnare:
 H1 Västerbo Highflyer

 W V75-4:
 HJag körde galopp 

med 6 Heartbreaker 
V.S. senast men 
hästen kändes bra och 
kan ta revansch den 
här gången. 3 Twigs 
Briard är stark och på 
det fina läget kan han 
vara farlig.

 W Min vinnare:
 H6 Heartbreaker V.S.

 W V75-5:
 H6 Tekno Odin är 

given på kupongen 
och även min vinnare. 
Men jag vill också 
varna lite för 2 Teddy 
Gutten Stöen som är 
riktigt bra. Det kan 
vara en blivande 
stjärna.

 W Min vinnare:
 H6 Tekno Odin

 W V75-6:
 HJag gillar 7 Roses 

Glory och trots spår 
en bit ut på vingen 
tippar jag henne 
främst. 2 Fossens 
Bonus är kapabel och 
på väg uppåt i form. 
På läget måste han 
med på kupongen.

 W Min vinnare:
 H7 Roses Glory

 W V75-7:
 H4 Global Republic är 

startsnabb och 
spetsfavorit. Han har 
visat bra form och jag 
tror att det är så 
enkelt att han leder 
det här från start till 
mål. Min 3 Snyting får 
svårt att vinna.

 W Min vinnare:
 H4 Global Republic

Systemet, V75-1: 4 Nobel Amok (11, 5). V75-2: alla elva hästar (9, 4). V75-3: 1, 6, 2 (9, 7). V75-4: 6, 3, 9, 12, 15 (4, 11). V75-5: 6, 2 (9, 5). V75-6: 7, 2, 10, 9 (12, 1). V75-7: 4 Global Republique (2, 1).  1 320 rader/660 kronor

 W V75-1:
 H2 Sundsvik Mayday 

kommer att få ett bra 
lopp i främre träffen. 
Jag ska ladda med 
5 Count Response och 
tror på chans. Även 
min andra häst 
7 Hades Håleryd ska 
med vid gardering.

 W Min vinnare:
 H2 Sundsvik Mayday

 W V75-2:
 H9 Trevi Dilli har jag 

sett på Åby och det är 
en rikigt bra häst som 
borde stå sig väl i den 
här klassen. 1 A Per- 
fect Torkdahl ska inte 
heller vara borta från 
ett perfekt utgångs-
läge.

 W Min vinnare:
 H9 Trevi Dilli

 W V75-3:
 H1 Västerbo High-

flyer har tagit led-
ningen från spår ett 
förut och han är van 
att möta ännu vassare 
motstånd. Jag tror att 
han har mycket bra 
chans. 2 Thai Broad-
way får ett bra lopp.

 W Min vinnare:
 H1 Västerbo Highflyer

 W V75-4:
 H6 Heartbreaker V.S. 

borde inte ha några 
problem med distan-
sen och jag tror inte 
att det är någon risk 
att bli instängd. 9 Väs-
terbo Arthur har visat 
väldigt god form och 
ska räknas.

 W Min vinnare:
 H6 Heartbreaker V.S.

 W V75-5:
 H6 Tekno Odin tillhör 

de allra bästa kallblo-
den, han kanske 
rentav är den bäste 
just nu och vinnar- 
tipset är givet. Ett 
spikförslag. 9 Odin 
Tabac räknas bakom 
favoriten.

 W Min vinnare:
 H6 Tekno Odin

 W V75-6:
 H2 Fossens Bonus 

har lopp i kroppen och 
läge för att komma till 
ledningen. Även om 
10 Slide so Easy 
också är riktigt bra så 
tror jag att ledaren 
kan bli svår att komma 
till tals med.

 W Min vinnare:
 H2 Fossens Bonus

 W V75-7:
 H1 Zigge Silvio är jag 

väldigt nöjd med och 
jag tycker att han ska 
streckas tidigt. 
4 Global Republic är 
dock en väldigt tuff 
konkurrent som 
visade form i den 
senaste starten.

 W Min vinnare:
 H4 Global Republic

Systemet, V75-1: 2, 5, 11, 4, 7 (6, 1). V75-2: 9, 1, 4 (5, 8). V75-3: 1 Västerbo Highflyer (2, 6). V75-4: 6, 9, 12, 4, 3, 11, 10 (7, 1). V75-5: 6 Tekno Odin (9, 2). V75-6: 2, 10 (4, 7). V75-7: 4, 1, 2, 9, 5, 11 (7, 8).  1 260 rader/630 kr

Robert  
Bergh
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@expressen.se
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Framtiden ljus på ˚by


