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

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.20

Robert Bergh: Jag jobbar hårdare 
istället för att tro på obevisade rykten  
Bråk skakar travet efter rykten och ankla-
gelser om fusk. Men var är bevisen?

Det är hög tid för de som verkligen vet 
något att kliva fram och berätta.

Infernot på Halmstad. Jag vet inte annars hur 
man ska beskriva det infekterade bråket som har 
lett till att två aktiva har stängts av och fått böter 
på Sprintermästarbanan. Spekulationer och 
anklagelser duggar tätt samtidigt som rykten 
förvärras. Fler och fler aktiva verkar bli 
indragna, ibland utan egen vetskap.

Nu måste vi få fram vad bråket handlar om. En 
bra början vore att de straff  som delats ut gick att 
överklaga så orsaken bakom kunde bli offentlig 
och att de inblandade börjar att prata. 

Travet har inget att vinna på en tystnadskultur 
och det heter ju att sekter slås ut inifrån. 

Jag tycker att alla de som använder så pass 
grova ord och anklagar andra för fusk och doping 
måste inse att det börjar bli dags att hjälpa till. 

MmM Kontakta Svensk Travsport och 
berätta vad ni vet! 

MmM Jag tycker även att förbundet borde 
införa tipspengar. Om fuskare kan fällas 
är det ett lågt pris att betala.
Att de som eventuellt vet något medde-

lar ST skulle även underlätta anti-
dopingarbetet så att förbundets tester 
görs rätt. I dag är de flesta tips som 
kommer in mest falsk hörsägen med 
grannfejder och avundsjuka bakom.

Till något är bevisat vill jag inte tro 
på fusk. Vi har bra hästvälfärd i Sve-
rige. Jag blir arg av att bli tvåa men 
förlorar jag i tio starter mot någon 
med tveksamt rykte väljer jag bara att 
jobba hårdare.

Jag tycker även för många journalis-
ter spekulerar just nu. Är det inte bättre 
att göra intervjuer där de utpekade får 

komma till tals istället för att skriva antydningar 
utan bevis?

ST:s nya dopingreglemente lanserades i förra 
veckan efter att det första utkastet hade stoppats. 
Det är naturligtvis ett steg i rätt riktning även om 
det vad jag har förstått finns mer kvar att göra.  

Jag tycker det är konstigt att de inte kan få till 
det som i andra elitidrotter, där sportens regle-
mente står över andra regler. Vad skulle exempel-
vis hända med den hockeyspelare som vägrar 
släppa in kontrollanten i omklädningsrummet?

MmM Öppenhet och tillgänglighet för prover måste 
vara en självklarhet för travet som elitidrott.

- - -
Nu till lördagens V75-omgång på Färjestad. 

Tänk på att kolla balansinfo noga innan spelstopp, 
väderprognoserna ser luriga ut så det kan bli allt 
från barfota till hakar på lördag. 

V75-1: Tipset till 3 Je t’Aime Explosiv då 
2 Perfect Dynamite kommer från tveksam 

prestation och har lurigt spår. Ta även 
med kapabla 8 Sir Henry P.Hill och 
9 Global Undecided. 

V75-2: Favoriten 13 Southwind Feji 
är klart bästa hästen. En bra spik!

V75-3: En bra spik igen på favoriten. 
5 On Track Piraten vinner. 

V75-4: Tipset till 1 Fanny Tabac 
men helst alla i öppet kallblodslopp.

V75-5: Intressant med 3 140 i lägsta 
klassen. 10 Testa di Cavolo är både 
stark och snabb. 1 Magic Cash kom-
mer nog iväg bra från läget. Ta många! 

V75-6: Tycker 8 Weekend Fun kan 
vara ytterligare en spik då fältet är litet. 
Har dock råd att dubbla med 1 Rush-
more Face som har tokform.

V75-7: Tipset till 1 Marvelous. 
Starkt lås tillsammans med 2 Silent 
Hill, 6 Romzon Face och 10 Zio Tom Jet.

Träd fram med bevis

OMG˚NGENS SPIK. Elvaårige On Track Piraten håller fortfa-
rande hög klass och möter överkomligt motstånd. Foto: TR BILD

4 Officer C.D. (V75-3) ...............................................................................................................12341234

 ”Var klen i comebacken och behöver troligen något lopp till. Kör helst barfota 
men osäker om det går. Vanlig vagn och öppet huvudlag.
4 Bork Odina (V75-4) ................................................................................................................12341234

 ”Är ute i ett tufft lopp och söker formen, svårt. Samma här, kör gärna barfota om 
det går. Vanlig vagn och halvstängt huvudlag.
6 Digital Science (V75-5) .................................................................................................. 123412341234

 ”Stämde det inte för senast och vi återgår till en tryggare balans nu. Kan en del 
i grunden. Skor runt om, vanlig vagn och öppet huvudlag.
5 Bullyoung (V75-6) ........................................................................................................... 123412341234

 ”Har varit ifrån men jobbar bra. Inte borta då han som sagt ser fin ut i träningen. 
Kör helst barfota men klarar även om det skulle krävas brodd. Vanlig vagn och 
öppet huvudlag. 

ROBERT BERGH OM SINA V75-CHANSER I MORGON

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR FÆRJESTAD I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H2 Perfect Dynamite 

har ett vettigt läge och 
han gynnas säkert av 
distansen. Han ska 
ses med hyfsad chans 
om det inte blir ett 
alltför tufft lopp. Jag 
kör 9 Global Undeci-
ded som slog tipsettan 
senast. Distansen är 
nog ingen nackdel nu.

 W Min vinnare:
 H2 Perfect Dynamite

 W V75-2:
 H13 Southwind Feji 

är en segermaskin 
som säkert är uppåt 
i form nu, hästen. Jag 
tror att hon kan runda 
alla men det måste 
klaffa lite. Spikas.        
8 Up North har visat 
bra form en tid nu och 
borde vara med långt 
framme på nytt.

 W Min vinnare:
 H13 Southwind Feji

 W V75-3:
 H5 On Track Piraten 

är väl det mesta sagt 
om. Han gör ju kanon-
lopp nästan hela tiden 
och från ett bra spår 
måste det vara en fin 
segerchans på nytt, 
spik. 9 Platon Face är 
stark och rejäl. Håller 
han sig på benen är 
det främsta motbudet.

 W Min vinnare:
 H5 On Track Piraten

 W V75-4:
 HEtt öppet kallblods-

lopp på förhand. 
3 Rus Can vann i fin 
stil senast och med en 
liknande prestation nu 
kan det räcka långt 
även i V75. 1 Fanny 
Tabac har ett spän-
nande läge och 
fartmässigt borde hon 
räknas tidigt. 

 W Min vinnare:
 H3 Rus Can

 W V75-5:
 H5 Tony Afrika är nog 

rätt snabb bakom 
bilen och skulle han 
komma till täten är det 
klart att han kommer 
att vara långt framme 
igen. Jag kör 1 Magic 
Cash. Det verkar vara 
en rätt kapabel häst 
men jag vet inte mer 
än allmänheten.

 W Min vinnare:
 H5 Tony Afrika

 W V75-6:
 H8 Weekend Fun var 

nära segern senast 
och även om det blev 
ett svårt spår nu så 
bör han räknas tidigt. 
Jag kör 9 Hawk Cliff 
som var klart bra vid 
segern på Bergsåker. 
Jag hoppas att vi ska 
vara med i avgörandet 
på nytt.

 W Min vinnare:
 H8 Weekend Fun

 W V75-7:
 H10 Zio Tom Jet 

verkar vara en bra 
spurtare som duger 
i klassen. Jag kör 
1 Marvelous och det 
är en bra häst när han 
tävlar på topp. Jag vet 
inte riktigt hur vi kan 
utnyttja läget men 
tycker att vi ska 
räknas med chans. 

 W Min vinnare:
 H10 Zio Tom Jet

Systemet, V75-1: 2, 9, 3, 1 (8, 5). V75-2: 13 Southwind Feji (8, 1). V75-3: 5 On Track Piraten (9, 7). V75-4: 3, 1, 11, 9, 13 (10, 6). V75-5: 5, 1, 12, 2 (10, 7). V75-6: 8, 9, 1 (7, 2). V75-7: 10, 1, 2, 6 (3, 9).  960 rader/480 kronor

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

Systemet, V75-1: 2 Perfect Dynamite (9, 8). V75-2: 13, 1, 8, 5 (6, 10). V75-3: 5 On Track Piraten (9, 7). V75-4: 3, 1, 11, 15, 6, 12 (10, 9). V75-5: 1, 10, 5, 8, 7 (2, 12). V75-6: 9, 8, 1 (2, 7). V75-7: 1, 10, 2, 9 (6, 3).  1 440 rader/720 kr

Robert  
Bergh
sporten 
@expressen.se

TRAV

1 Marvelous (V75-7) ....................................... 1234123412341234
 HHar jag kört tidigare och det är en fin häst. 

Spetschansen är svårbedömd men streckas.

MIN BÆSTA V75-CHANS
5 On Track Piraten (V75-3)

 HHar en passande uppgift på papperet och 
gör ju nästan alltid starka lopp. En bra chans.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
2 Dooley’s U.N.G. (V75-5)

 HVar bra då han vann och sitter 
formen där är han inte avsågad.

2 Silent Hill (V75-7)
 HSitter i ett bra spår direkt och 

kan avsluta starkt sista biten.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

 W V75-1:
 H2 Perfect Dynamite 

fick ge sig mot 9 Glo-
bal Undecided senast 
som var otroligt bra 
för dagen. Men spår 
två passar bra och jag 
tror att han har bra 
chans att ta revansch 
den här gången. Ett 
sunt spikbud enligt 
mig.

 W Min vinnare:
 H2 Perfect Dynamite

 W V75-2:
 HÄven om jag är lite 

osäker på formen hos 
13 Southwind Feji kan 
jag inte tippa emot 
henne. Skulle hon 
prestera på topp så är 
det en bra chans trots 
läget. 1 Quite a Charm 
har läget och blir 
kuskförstärkt med 
Goop. Intressant!

 W Min vinnare:
 H13 Southwind Feji

 W V75-3:
 H5 On Track Piraten 

är ju alltid svårslagen 
och speciellt när han 
har fina lägen som nu. 
Visst finns det någon 
som kanske kan svara, 
men jag tror att han 
löser den här uppgif-
ten ändå. 9 Platon 
Face gynnas mest vid 
hårt tempo.

 W Min vinnare:
 H5 On Track Piraten

 W V75-4:
 HHär vimlar det av 

segerbud. 3 Rus Can 
var jättefin senast och 
i kraft av läget blir hon 
nog svår att komma till 
tals med. 1 Fanny 
Tabac är inte mycket 
sämre och måste 
också streckas tidigt. 
6 Vertigo Knekten är 
en outsider.

 W Min vinnare:
 H3 Rus Can

 W V75-5:
 H1 Magic Cash är 

kapabel för klassen 
men inte helt att lita 
på. Skulle han sköta 
sig tycker jag att det 
är hästen att slå. 
10 Testa di Cavolo har 
gjort bra lopp hela 
tiden och borde passa 
bra på den långa 
distansen.

 W Min vinnare:
 H1 Magic Cash

 W V75-6:
 H9 Hawk Cliff gör det 

bra varje gång och 
spår nio behöver inte 
vara fel för honom. 
Han ska ha bra chans 
att ta andra raka. 
8 Weekend Fun var fin 
senast, men har lite 
för vanskligt läge för 
att jag ska kunna 
tippa honom etta.

 W Min vinnare:
 H9 Hawk Cliff

 W V75-7:
 H1 Marvelous höll bra 

senast i ett lopp som 
nog var lite tuffare än 
det här. Tippas, men 
täta starter vet man 
aldrig hur på det 
påverkar. 10 Zio Tom 
Jet spurtade snyggt 
vid segern senast och 
verkar bara bli bättre 
och bättre.

 W Min vinnare:
 H1 Marvelous

8 Livi Majesty (V75-5) ...........................................123412341234
 HVi har inte det bästa läget men hästen är 

inte så tokig och kan räcka en bra bit. 

MIN BÆSTA V75-CHANS
5 On Track Piraten (V75-3)

 HJag tror att han kommer till ledningen och 
då måste det vara en bra chans. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
1 Quite a Charm (V75-2)

 HPå läge och kusk kan det vara 
ett tidigt bud om favoriten sviker. 

6 Vertigo Knekten (V75-4)
 H Känner jag väl och han har haft 

lite oflyt. En av många med chans.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR


