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

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.19

Robert Bergh: Det är hög tid att ge 
talangerna chansen att köra fler lopp
Det är dags för de styrande inom Svensk 
Travsport att börja tänka på framtiden.

Varför får inte ungdomarna chansen att 
köra fler lopp?

Den enklaste moroten för att få ungdomar att 
utvecklas inom travsporten är att ge dessa chan-
sen att köra lopp. Men som systemet är utformat  
i dag finns så många kategorier att ungdomarna 
inte släpps fram. För hur ska du någonsin komma 
upp i 25 körda lopp om det krävs 25 tidigare lopp 
för att du ens ska få köra?

Det är dessutom stor skillnad på de som jobbar 
i ett stall som mitt och kör upp till åtta hästar 
dagligen mot någon som kommer från gatan för 
att ta licens. Därför blir det dubbelt så tråkigt att se 
hur otroligt segt det är att få ut personalen i lopp.

Visst finns ett behov av catchdrivers till många 
lopp men för mig är det roligt att få sätta upp den 
egna personalen som känner hästarna och alla 
lopp är ju inte lika blodiga.

Att sedan vår egen tränarförening  
stoppar återväxten av yngre är trist. 
Varför inte ha det som i Frankrike där du 
antingen är proffs, lärling eller amatör?

MmM Låt tränare och ägare få bestämma 
vem som ska få köra hästarna.

MmM Det är svårt nog att motivera nästa 
generation att satsa på travet.

Ett annat råd då vi nu går mot höst 
och det är dags för våra allra största 
årgångslopp är att se över hur man 
kvalificerar sig till final.

MmM Jag tycker det är dags att man 
begränsar startfälten i uttagningslop-
pen till max tio startande hästar.

MmM Startspåren i dagens travsport är 
nämligen alltför avgörande.
Såväl Derbyt som Kriteriet är det största  

sportsliga vi har. Då kan inte alla vara med.

Med sex försök skulle ändå de 60 högst rankade 
i kullen få chansen att kvala in till final. Och då vi 
tränare har all tid i världen att förbereda för 
dessa lopp går det inte att skylla på otur om just 
min häst inte kommer med.

- - -
För egen del kommer jag just från auktionen på 

Wenngarn. Många fina hästar gick under klub-
ban och av tre djur som jag verkligen kände för 
fick vi två med oss hem till stallet.

Årets upplaga tyckte jag var bättre än tidigare 
och auktionen börjar sätta sig till att bli ett riktigt 
trevligt och rogivande event. Enda tråkiga var att 
man drog ut alldeles för lång tid på budgivningen.  

MmM På sikt tror jag dock att arenan och nya hotel-
let på Åby blir Sveriges ledande auktionsplats, för 
vad gör man på Wenngarn om det regnar?

- - -
Nu till lördagens V75-omgång:
V75-1: Tipset till 7 Sign Me Up Too då motbu-

det 1 Mr Golden Quick har ett häxläge, svårt lopp.
V75-2: treåringar över 1 640 meter 

gör att man bara måste helgardera. Tar 
man hälften så finns risk att åka ut...

V75-3: Jag tror på femåringarna i 
Guldloppet. 1 Monark Newmen kan 
vara en fräck spik, på lång distans 
hittar han ut trots spåret. Annars 
dubbla med 7 Mindyourvalue W.F.

V75-4: 1 Hugo Gustivar Boko  
visade orutin bakom hästar sist. Men 
bakom startbilen blir det fullt fokus 
och då är det en bra spik, leder runt om.

V75-5: Jag tycker 1 Ural ser ut som 
en minst lika bra häst som favoriten 5 
Exclamation Mark, spik eller två.

V75-6:  Som V75-2 fast nu ston. Blir 
väldigt lätt skräll så helgardera.

V75-7: 5 Urban Kronos har fin  
utveckling men 1 Angle of Attack och 
3 Magnifik Brodde måste också med.

Investera i framtiden

BERGHS BÆSTA CHANS. Angle of Attack fick perfekta 
förutsättningar på lördag. Leder från start till mål? Foto: KANAL 75

7 Mindyourvalue W.F. (V75-3) ........................................................................................... 1234123412341234

 ”Han har toppform och gillar distansen. Jag har faktiskt en gankla positiv känsla för 
honom på lördag, han är en outsider. Vi kör barfota runt om, svensk jänkarvagn, 
ryckhuva och norskt huvudlag.
1 Angle of Attack (V75-7) .................................................................................................. 1234123412341234

 ”Han var godkänd i comebacken och kommer vara ännu bättre nu. Här blev 
förutsättningarna helt rätt då han trivs bäst i tät. Vi kör barfota runt om, svensk 
jänkarvagn och sätter på ett helstängt huvudlag den här gången.

ROBERT BERGH OM SINA V75-CHANSER I MORGON

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR GÆVLE I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H1 Mr Golden Quick 

är bra men kan väl 
knappast hålla upp 
ledningen och då kan 
det bli svårt. 7 Sign 
Me Up Too kan nog 
hamna bättre till och 
då blir han nog inte 
lätt att besegra. Kan 
rent av vara en spik. 
Jag går ut hårt!

 W Min vinnare:
 H7 Sign Me Up Too

 W V75-2:
 H3 Betting Gangster 

tycker jag är den man 
tippar först då han 
gjort det jättebra på 
slutet. 1 Devil Sound 
är bra men finns gott 
om hästar som kan 
vinna detta. Svante 
Båths 6 Fortune 
Mearas ska man nog 
inte underskatta.

 W Min vinnare:
 H3 Betting Gangster

 W V75-3:
 HI Guld tror jag mest 

på 1 Monark Newmen 
som mött de bästa i 
kullen och borde duga 
riktigt bra. 4 Volstead 
är härdad mot de allra 
bästa och han måste 
räknas tidigt. I mina 
ögon ska man även ta 
med 6 GlobalSatisfac-
tion vid gardering.

 W Min vinnare:
 H1 Monark Newmen

 W V75-4:
 H1 Hugo Gustivar 

Boko har ett kanon-
läge och jag köper att 
han är favorit i loppet. 
Men bakom honom 
tycker jag är det desto 
lurigare. 7 M.T. 
Maviavelli ska man 
passa. Även 3 
B.B.S.Canyankee är 
värd att se upp gör.

 W Min vinnare:
 H1 Hugo Gusti. Boko

 W V75-5:
 HJag tycker att tre 

hästar sticker ut lite 
mer än övriga i fältet. 
4 Mister Niky är den 
som jag tror allra mest 
på. 1 Ural var fin vid 
segern senast och 
måste väl  räknas från 
bra läge. 5 Exclama-
tion Mark ska också 
streckas.

 W Min vinnare:
 H4 Mister Niky

 W V75-6:
 HE3-final för ston där 

1 Zara Kronos har 
övertygat stort och  
måste räknas. Även 2 
Aleppo Pine är en 
topphäst som jag vet 
att stall Roger Wal-
mann håller högt. Jag 
tror faktiskt att loppet 
kan stå mellan dessa 
två hästar.

 W Min vinnare:
 H1 Zara Kronos

 W V75-7:
 H1 Angle of Attack 

har fått ett perfekt 
utgånsläge och det  
kan nog bli svårt att 
lugga honom på 
ledningen. Jag har 
annars varit jättenöjd 
med 5 Urban Kronos 
och är han lika bra 
igen så ska vi givetvis 
fightas om det.

 W Min vinnare:
 H 1 Angle of Attack

Systemet, V75-1: 7 Sign Me Up Too (1, 2). V75-2: 3, 1, 6, 5, 4, 2 (12, 9). V75-3: 1 Monark Newmen (4, 6). V75-4: 1, 7, 2, 3, 4, 11 (6, 5). V75-5: 4, 1, 5 (2, 12). V75-6: 1, 2 (3, 6). V75-7: 1, 5, 2, 3, 4 (12, 9).  1 080 rader/540 kr

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

Systemet, V75-1: 1, 7, 2, 5, 6 (9, 8). V75-2: 3 Betting Gangster (1, 6). V75-3: 1, 4, 6, 2, 9 (7, 5). V75-4: 1 Hugo Gustivar Boko (7, 2). V75-5: 5, 1, 4, 12, 2 (11, 8). V75-6: 2, 1, 3, 5 (6, 7). V75-7: 5, 2 (3, 1).  1 000 rader/500 kr

Robert  
Bergh
sport 
@expressen.se

TRAV

5 Urban Kronos(V75-7) .................................. 1234123412341234
 HHar ju gått jättestarkt på slutet och är han 

som senast ska det vara min bästa chans. 

MIN BÆSTA V75-CHANS
1 Monark Newmen (V75-3)

 HJag tror inte att han får några problem med 
att hävda sig i klassen. Han vinner direkt! 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
3 B.B.S.Canyankee (V75-4)

 HHar lite bättre kunnande än vad 
raden visar och ett bra läge här. 

4 Ajlexes Cubano (V75-7)
 HÄr startsnabb och i mycket bra 

form. Kan vara en rolig outsider.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

 W V75-1:
 H1 Mr Golden Quick 

håller formen av vad 
jag såg senast och 
löser det sig tror jag 
att han har bra chans. 
Men det blir ingen 
ledning och då måste 
det stämma lite. 7 
Sign Me Up Too har 
gått riktigt bra och 
måste streckas.

 W Min vinnare:
 H1 Mr Golden Quick

 W V75-2:
 H3 Betting Gangster 

var den som jag tycker 
såg bäst ut i försöken 
och han börjar dess-
utom från ett bra läge. 
Utan krångel tror jag 
att han har jättebra 
chans och spikar. 1 
Devil Sound gillar 
läget och är nog det 
största hotet.

 W Min vinnare:
 H3 Betting Gangster

 W V75-3:
 H1 Monark Newmen 

har stångats mot de 
bästa femåringarna i 
kullen och ligger inte 
långt efter de bästa. 
Det är inte det tuffaste 
Guldloppet och jag 
tror han vinner om det 
löser sig. Spetsa blir 
svårt. 4 Volstead 
måste räknas tidigt.

 W Min vinnare:
 H1 Monark Newmen

 W V75-4:
 HHär tror jag att 1 

Hugo Gustivar Boko 
har mycket bra 
segerchans. Jag är 
inte främmande för att 
han kan ta ledningen 
men han verkar gå lika 
bra bakifrån. Så det 
får bli ett singelstreck. 
7 M.T.Machiavelli om 
man garderar.

 W Min vinnare:
 H1 Hugo Gustivar B.

 W V75-5:
 H5 Exclamation Mark 

tror jag att jag kan 
vinna med. Han vann 
på V75 senast med 
lite krafter kvar och 
distansen ska inte 
vara några problem. 1 
Ural har fått lopp i 
kroppen och ett bra 
läge vilket gör honom 
till en tuff konkurrent.

 W Min vinnare:
 H5 Exclamation Mark

 W V75-6:
 HJag gillar 2 Aleppo 

Pine som vann med 
krafter kvar i försöket 
och andraspåret kan 
inte bli så mycket 
bättre. Jag tror klart 
mest på henne. 1 Zara 
Kronos är en klart bra 
häst, men utgångslä-
get kan ställa till det 
för henne.

 W Min vinnare:
 H2 Aleppo Pine

 W V75-7:
 H5 Urban Kronos är 

den som har visat den 
värsta formen och 
skulle han komma till 
spets kan det bli svårt 
att ta ned honom. Men 
det finns startsnabba 
hästar invändigt. Vid 
väldigt högt tempo 
stiger chanserna för 2 
Erik Sting.

 W Min vinnare:
 H5 Urban Kronos

5  Exclamation Mark (V75-5) ........................ 1234123412341234
 HHan vann på bra sätt senast och 2 640 

meter klarar han bra. Jag tror vi segerstrider. 

MIN BÆSTA V75-CHANS
1 Hugo Gustivar Boko (V75-4)

 HEn häst med kanonform och bra läge. Han 
måste vara den med klart bäst chans i loppet. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
12 Minnestads Ecuador (V75-5)

 HHar bra form. Blir det överpace 
kan han komma in i matchen. 

5 Indiana Boko (V75-6)
 HKommer nog att kunna få ett bra 

lopp med sin startsnabbhet.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR


