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

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.20

Robert Bergh: Nu är det viktigare 
än någonsin att rekrytera rätt kraft
En storbana på dekis.

Nu krävs krafttag och att förstå allvaret.
Eller att våga tänka helt nytt.

Bergsåker, min gamla hemmabana, har haft det 
tufft de senaste åren. Inte minst på den sportsliga 
sidan då jag inte är ensam bland de ledande 
aktiva att ha flyttat.

Men det som nu håller på att hända på banan är 
inget annat än en nedmontering. I veckan kom 
även beskedet att sportchefen B-O Månsson sagt 
upp sig för att bli travbanechef  på Solänget.

MmM Nu är det viktigare än någonsin att rekrytera 
rätt ersättare. Behovet av ny kompetens och en 
stark man är skriande. 

MmM Alla måste förstå allvaret i situationen. Från 
styrelserummet ned till personalen.

Nedmonteringen av Norrlands travmetropol, 
eller det som en gång var det, har tagit fart de 
senaste åren och det känns som att man från 
toppen har en helt annan syn på verk-
samheten än under de 25 år som jag var 
verksam vid banan.

Förr om åren höll underlaget alltid 
bästa kvalitet. En nyckelfaktor som ger 
tränarna förutsättningar att utveckla 
sina hästar och göra dem hållbara. Idag 
är banan som regel full av snö och is 
som gör det svårt att förbereda häs-
tarna på ett vettigt sätt.

Inte heller veterinärkliniken funkar 
som förut. Här var Sveriges kanske 
bästa veterinär, Catarina Fischer-
ström, verksam men denne tillåts inte 
jobba där längre. Detta eftersom man 
har sålt ut kliniken till en ny majoritets-
ägare som inte ser till tränarnas bästa 
utan istället tycks ha fokus på ridhästar.

När så här grundläggande förutsätt-
ningar inte fungerar hamnar banans 

befintliga tränare, som redan har det nog tufft, i 
en ännu besvärligare sits.

MmM Ända sedan Assar Engbloms tid har Bergs-
åker erbjudit bästa förutsättningar på veterinär-
vård och bana. Då har också resultaten kommit.  

MmM Om inte högsta ledningen förmår att vända 
skutan nu kanske man måste tänka helt nytt? Det 
är som bekant en ny spelmarknad och nya tider 
även för en storbana på dekis.

- - -
Nu till lördagens V75-omgång på Solvalla. 
V75-1: Omgången inleds med ett lurigt lopp 

över för klassen ovanliga 3140 meter. Tipset till 5 
Vikings Preacher före favoriten 9 Shorthanded 
Jag. Roliga skrällbud är 1 Tzatziki och 3 Tsar 
Brodde, men ta med så många börsen tillåter.

V75-2: Ett spelvärt spikbud i 12 Malkin som 
jag tränat tidigare. Hästen har hög kapacitet, bra 
kusk i Emilia Leo och jag tror läget passar bra. 

V75-3: Omgångens andra spik. 2 Zenit Brick 
fick bästa läget och fortsätter sitt vintersegertåg.

V75-4:  Andra förutsättningar för 
favoriten 11 Chapter N.Deo kräver gar-
dering. Blir det bike trots femtespår i 
volt? Strecka åtminstone 3 Isolde och 
13 Havefunwithme.

V75-5: Jag tippar finskt men inte 
favoriten 9 Victory Topline utan Mika 
Forss bakom 6 Vine Vision. Värst 
emot tror jag 11 Kapten Kidd är.

V75-6: Även här väljer jag att 
chansa bort favoriten 11 Erik Sting. 
Tipset till 5 Uppohoppa före 8 Baron 
Gift. Låser på tre streck med min egen 

12 Nobel Amok som till låga 3% måste 
vara spelvärd om det klaffar från det 
besvärliga läget.

V75-7: Ett öppet sprinterlopp avslu-
tar. Tipset till 3 Exclamation Mark 
som kan leda länge. Gardera och glöm 
då inte min egen 10 Making Love.

Våga tänka helt nytt!

UPPMANING. Robert Bergh efterlyser krafttag för att vända 
den negativa spiral han upplever att hans gamla hemmabana 
Bergsåker hamnat i de senaste åren. Foto: TR BILD

11 Ramon Dekkers (V75-1) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Var inte som bäst i Danmark även om förutsättningarna var besvärliga där. Ändå 
lite tveksam form men vi provar igen. Möjligt att han inte trivs med skor och funkar det 
inte nu blir det en paus. Vanlig vagn och helstängt huvudlag.
12 Nobel Amok (V75-6) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Han fick ett tufft lopp senast men han håller formen. Kapaciteten räcker men läget 
här blev naturligtvis inte roligt. Inte borta om det klaffar med positionerna. Öppet 
huvudlag och svensk jänkarvagn.
10 Making Love (V75-7) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Har fått några lopp och kommer allt mer, formen är nära topp nu. Däremot fick 
även han ett besvärligt läge som sätter ned chanserna. Vi kör med öppet huvudlag och 
vanlig vagn. 

ROBERT BERGH OM SINA V75-CHANSER I MORGON

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR SOLVALLA I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
HHEttHganskaHöppetH

loppHöverHlångHdistansH
inlederHV75-spelet.HHHH
9 Shorthanded JagHärH
enHkapabelHhästHsomH
harHvisatHbraHformHpåH
slutet.HFarligHomHdetH
löserHsig.H5 Vikings 
PreacherHärHsnabbH
frånHbörjanHochH
passas.

 W Min vinnare:
HH9HShorthandedHJag

 W V75-2:
HHLurigtHigenHochHhärH

verkarHdetHvaraHmångaH
omHbudet.H9 Andy 
Pandy OneHharHettH
spännandeHlägeHochH
dessutomHärHhanHbraH
förHdetHmesta.H3 Dallas 
BrickHsiktarHpåHled-
ningen.HKommerH
säkertHattHkunnaHhållaH
emotHlänge,Hhästen.

 W Min vinnare:
HH9HAndyHPandyHOne

 W V75-3:
 H2 Zenit BrickHvannH

jagHmedHiHSundsvallH
ochHhanHkändesHfin.H
VannHmedHenHhelHdelH
kvarHdåHochHdetHhärH
serHutHattHvaraHenHbraH
segerchans,Hspikas.HHH
8 On Track PiratenHharH
ettHsvårtHlägeHmenHdetH
ärHjuHenHhedershästH
somHgillarHvintern.

 W Min vinnare:
HH2HZenitHBrick

 W V75-4:
 H10 El FitzgeraldH

debuterarHförHTimoH
NurmosHochHdetHärH
värtHattHtaHfastaHpå.H
HästenHkommerHfrånH
braHinsatserHochHbordeH
varHmedHiHstridenHomH
detHinteHstrular.HMinH
11 Chapter N.DeoHärH
duktigHförHdetHmestaH
ochHkännsHförnuftig.

 W Min vinnare:
HH10HElHFitzgerald

 W V75-5:
 H9 Victory ToplineH

galopperadeHiHcome-
backenHmenHkomH
tillbakaHbraHiHskymun-
dan.HHanHärHsegervanH
ochHblirHinteHlättHattHståH
emotHomHhanHhållerHsigH
påHbenen,Hspik.H4 
Night BroddeHdugerH
nogHbraHiHklassenHochH
ärHettHmotbud.

 W Min vinnare:
HH9HVictoryHTopline

 W V75-6:
 H11 Erik StingHkördeH

jagHsenastHochHhanH
gickHettHriktigHbraH
upplopp.HLiteHtråkigtH
lägeHhärHmenHsamtidigtH
ärHdetHlångHdistans.H
JagHkörH5 UppohoppaH
somHkommerHiHfinH
form.HSkaHräknasHmenH
spåretHkanHvaraHettH
frågetecken.

 W Min vinnare:
HH11HErikHSting

 W V75-7:
 H3 Exclamation MarkHH

vannHjagHmedHsenastH
ochHhanHvarHjättebraH
då.HÄrHsnabbHutHochH
lederHlänge.H2 Hawk 
CliffHgalopperadeH
senastHmenHärHnormaltH
settHsäkerHpåHbenen.H
KlaffarHdetHunderH
vägenHärHhanHiHstridenH
troligen.

 W Min vinnare:
HH3HExclamationHMark

Systemet,HV75-1:H9,H5,H10,H4H(8,H3).HV75-2:H9,H3,H8,H12H(5,H11).HV75-3:H2HZenitHBrickH(8,H7).HV75-4:H10,H11,H3,H13H(14,H7).HV75-5:H9HVictoryHToplineH(4,H11).HV75-6:H11,H5,H6,H7,H12H(4,H9).HV75-7:H3,H2,H9H(6,H10).HH 960Hrader/480Hkr.

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

Systemet,HV75-1:H4,H10,H5,H9H(7,H2).HV75-2:H12,H9,H8,H5,H3H(11,H2).HV75-3:H2,H8,H4H(7,H5).HV75-4:H11,H10,H2,H14,H15,H13H(3,H7).HV75-5:H9HVictoryHTopl.H(11,H6).HV75-6:H11HErikHStingH(4,H5).HV75-7:H2,H3,H6,H9H(1,H5).HH1H440Hrader/720Hkr

Robert  
Bergh
sporten 
@expressen.se

TRAV

11 Chapter N�Deo (V75-4) ������������������������������������123412341234
HHHonHärHduktigHochHgårHbraHvarjeHgång.HKännsH

klokHochHbordeHklaraHspåret.HSkaHstreckas.H

MIN BÆSTA V75-CHANS
2 Zenit Brick (V75-3)

HHKändesHbraHsenastHochHhärHharHhanHfåttHettH
perfektHspår.HBordeHhaHbraHsegerchansHigen.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
7 Västerbo Grosbois (V75-6)

HHÄrHsnabbHfrånHbörjanHochH
kommerHattHfåHenHfinHresa.

9 Wild Love (V75-7)
HHHarHettHintressantHsmyglägeHochH

kanHgåHstarktHtillHslut.HPassas.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

 W V75-1:
 H4 Sebastian Jour-

neyHharHjuHbraHformH
ochHlägetHkanHinne-
bäraHattHhanHkommerH
tillHspets.HMenHhanHärH
inteHberoendeHavHspetsH
ochHskaHkunnaHslåssH
omHsegernHpåHandraH
sätt.H10 Einstein SisuH
somHjagHkörHvarHfinH
senast,HskaHräknas.

 W Min vinnare:
HH4HSebastianHJourn.

 W V75-2:
HHJagHtipparHattH12 

MalkinHkanHlösaH
uppgiftenHtrotsHattHhanH
harHdubblaHtillägg.H
FormenHblirHalltHbättreH
ochHjagHvetHattHkuskenH
varHväldigtHnöjdHmedH
honomHvidHsegernH
senast.H9 Andy Pandy 
OneHkanskeHkanH
hamnaHbraHtill?

 W Min vinnare:
HH12HMalkin

 W V75-3:
 H2 Zenit BrickHvisadeH

juHsenastHattHformenHärH
intaktHochHandraspå-
retHärHmanHsäketHnöjdaH
medHiHstallet.HGivetH
segerbud.H8 On Track 
PiratenHhadeHoturHmedH
lägetHmenHskaHändåH
räknas.HJagHhoppasH
attHH4 Disco VolanteH
kanHhävdaHsigHockså.

 W Min vinnare:
HH2HZenitHBrick

 W V75-4:
 H11 Chapter N.DeoH

gårHjämntHochHbraHochH
verkarHstabilHsåHspåretH
bordeHhonHfixa.HIHettH
öppetHloppHärHdetHmittH
förstastreck.H10 El 
FitzgeraldHplatsarH
ocksåHpåHkupongenHiH
ettHtidigtHskede,HmenH
härHtrorHjagHattHdetHkanH
skrälla.

 W Min vinnare:
HH11HChapterHN.Deo

 W V75-5:
HHHärHtrorHjagHattH

omgångensHbästaHspikH
finns.H9 Victory 
ToplineHgjordeHbortHsigH
senastHmenHjagHtrorH
detHvarHenHtillällighet.H
IntrycketHvarHbraHiH
övrigtHochHhanHharHjuH
visatHbraHkunnande.HÄrH
säketHrevanschsugenH
införHdetta.

 W Min vinnare:
HH9HVictoryHTopline

 W V75-6:
 H11 Erik StingHtrorH

jagHoftaHpåHochH
spurtenHsenastHgickH
inteHattHklagaHpå.HDenH
visadeHåtminstoneHattH
formenHsitterHdärHochH
jagHtrorHpåHbraHchansH
denHhärHgången.H
BakomHhonomHserHdetH
jämntHut.H4 Super 
ZantosHärHenHluring.

 W Min vinnare:
HH11HErikHSting

 W V75-7:
HHÄvenHomH2 Hawk 

Cliff kanskeHinteHkanH
taHhandHomHledningenH
såHbordeHhanHfåHenHbraH
resa.HHanHblirHtuffHattH
ståHemot,HJagHkörH3 
Exclamation MarkHochH
hoppasHpåHledningen,HiH
såHfallHlederHhanHnogH
enHbraHbit.H6 Adiago 
TrotHharHvassHform.

 W Min vinnare:
HH2HHawkHCliff

3 Exclamation Mark (V75-7) ��������������������������������123412341234
HHMedHtankeHpåHformenHhanHvisadeHsenastHochH

lägetHmåsteHjagHtroHpåHvinstchans.H

MIN BÆSTA V75-CHANS
9 Victory Topline (V75-5)

HHKänslanHärHattHhästenHtävlarHiHliteHlägreHklassH
änHvadHhanHärHkapabelHattHgöra.H

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
15 Sheilah Laday (V75-4)

HHHarHenHvassHspeedHnärHhonHfårH
gåHpåHrulleHochHkanHöverraska.H

4 Super Zantos (V75-6)
HHHOmHmanHgarderarHfavoritenHskaH

manHinteHglömmaHbortHhonom.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR


