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V75 I MORGONMED ROBERT BERGH

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20
DD: 18.20

• KRØNIKA & STJÆRNKUSKARNAS TIPS INFØR LØRDAGENS TÆVLINGAR P˚ SOLVALLA

Visst går det med vilja
Robert Bergh: För att travet ska
överleva krävs rätt attityd från ST
På den nya spelmarknaden hamnar allt ljus
för sportens överlevnad på vårt eget förbund, Svensk Travsport.
Men för att lyckas krävs rätt attityd.
Som det funkar i dag skulle ST lika gärna
kunna byta namn till DGI. Det går inte...

Hästgalan i kväll är en manifestation över fjolår-

juridiskt hållbart regelverk mot doping så att vi
kan straffa påkomna fuskare.
Listan kan göras mycket län gre och ibland
undrar jag om attityden smittar? För det brukar
räcka att styrelsemedlemmar och tjänstefolk från
banorna bara har snuddat vid handtaget till
Hästsportens Hus för att ”det-går-inte-doktrinen”
ska gälla när de kommer hem.
Själv tar jag semester i helgen då en kuskmatch
utan lottning på hästarna känns bortkastad. Hela
den här helgen gjorde sig bättre förr på Åby.
MMm Nej, det är klart att DET GÅR INTE att ta
pengarna för Hästgalan till personalutveckling...
MMm ...men visst går det mesta lösa med rätt vilja.

ets prestationer och framgångar. Då borde naturligtvis även de bästa vinna. Men då det numer tas
lite för mycket hänsyn till annat i urvalsprocessen vore det nog lika bra att lägga de inte obetydliga pengarna för kvällens kalas på något annat.
En sak som verkligen skulle behövas är en kurs
--i mental träning till sportens tjänstemän...
MMm Ett idrottsförbund ska jobba för sin sport.
Nu till lördagens V75-omgång på Solvalla.
Hos oss har det blivit tvärtom.
V75-1: Favoriten 11 Zinco Jet har gått jämnt
MMm Som det är nu genomsyras administrationen
och bra samt bör gå felfritt härifrån. Ändå ingen
av tre små ord. Det går inte.
spik så gardera med trion 5 Livi Majesty,
Från smått till stort fastnar det mesta som vore
10 Lightningsky och 15 Hierro Boko.
utvecklande för sporten på de tre orden:
V75-2: En fin uppgift för 3 Queen of Sand, spik!
w Det går inte att påskynda pappersV75-3: Ett otroligt öppet lopp. 1 Eclair
TRAV
hanteringen vid ägarskifte av en häst.
du Mont har läget och är riktigt på g.
w Det går inte att lära av Frankrike
Men att kunna ta alla är det bästa.
och införa lättare rutiner för delägare.
V75-4: Trehästarslås på stall Persw Det går inte att ändra tillbaka till en
sons 9 Bellfaks, 10 Järvsöodin och
tidigare starttid för V75.
13 Guli Tor. Finns odds på att 8 Wilda
w Det går inte att korrigera uppenbart
Fille galopperar mer än 100 meter?
felaktigt domslut.
V75-4: Tipset till 5 Wind of Victory
w Det går inte att lägga till bilprovdå tränaren från Finland har väldigt
starter för orutinerade hästar om det
hög segerprocent när han lastar på till
inte står förtryckt i programmet.
Sverige. Björn Goop på det känns
w Det går inte att förenkla för
rätt. Kanske bara vinner men i kuskungdomar att få köra lopp för att ha
matcher har det skrällt förut.
en chans att trygga återväxten.
V75-6: Bra chans igen för BG med
w Det går inte få till ett flexibelt
5 Je t’Aime Explosiv. 8 Vincent As
system vid startanmälan.
och 3 Manofthematch är motbuden.
w Det går inte att säkerställa våra
V75-7: Tipset till skrällen 13 Ajlexes
banors tilldelade tävlingsdagar håller
Cubano före den lägesgynnade favorittkvalitet på underlag och arrangörsnivå. sporten
rion 6 Havbergs Knigt, 2 Perfect
w Det går inte att klubba igenom ett
@expressen.se
Dynamite och 1 Survival Kit.

Robert
Bergh

ROBERT BERGH OM SIN V75-CHANS I MORGON
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Hästen är kapabel och ser bättre ut än tidigare. Han är snabb i benen men
innerspåret är ändå lite lurigt och kan bli en fälla. Vi kör med öppet huvudlag och
svensk jänkarvagn.

IFR˚GASATT FEST. I nu varande utformning finns bättre
saker att lägga pengar på än Hästgalan?

Foto: TR BILD

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR SOLVALLA I MORGON
WWV75-1:
H1
H Sahara Sandstorm
har ett spännande
läge och det verkar
vara en häst i god
form som kommer till
start. 11 Zinco Jet
kan gå ett bra slutvarv
och klaffar det för
honom bör han vara
med i segerstriden på
nytt.
WWMin vinnare:
H1
H Sahara Sandstorm

Ørjan
Kihlström

En av världens skickligaste kuskar

WWV75-2:
H1
H El Fitzgerald har
ett spännande spår,
hästen, och jag är inne
på att hon kan vara
lite bättre med lopp
i kroppen. Måste
passas noga. 3 Queen
of Sand är snabb samt
kapabel. Ska också
streckas på systemet
från bra läge.
WWMin vinnare:
H1
H El Fitzgerald

WWV75-3:
H12
H Åsens Aragon
kanske kan vara
lösningen i ett oerhört
öppet lopp på förhand.
Lurigt spår men fin
form där. 14 Ritchie
Ås i ny regi kommer
säkert att prestera
bra. Borde runda
många men här kan
fler duga...
WWMin vinnare:
H12
H Åsens Aragon

WWV75-4:
H10
H Järvsöodin
tycker jag är en stark
och rejäl häst för sin
kallblodsklass. Borde
kunna vara starkast
även om han haft en
paus. Jag testar att
spika. 9 Bellfaks är
bra även han och klart
värst emot. Given vid
gardering.
WWMin vinnare:
H10
H Järvsöodin

WWV75-5:
H5
H Wind of Victory
verkar vara en bra
häst från Finland.
Tränaren åker inte till
Solvalla i onödan och
skulle ekipaget
komma till spets ser
det ljust ut. Jag
chansspikar. 1 Anna
S.H. har inlett bra och
kan få perfekt resa.
WWMin vinnare:
H5
H Wind of Victory

WWV75-6:
H3
H Manofthematch
har ett bra läge och ett
par lopp i kroppen nu.
Kommer han till
ledningen, hästen, så
är det klart att han
kommer att hålla emot
länge. 5 Je t’Aime
Explosiv har tjänat
snabba pengar men
duger säkert på nytt.
WWMin vinnare:
H3
H Manofthematch

WWV75-7:
H4
H Adiago Trot har ett
lite klurigt spår men
skulle han sköta sig så
finns det form att vara
med när det skall
avgöras. Jag kör ju
1 Survival Kit och han
ska ses med chans.
Vet inte hur snabb ut
han är men vi får ett
bra lopp.
WWMin vinnare:
H4
H Adiago Trot

MIN BÆSTA V75-CHANS

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR
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10 Järvsöodin (V75-4)

3 Body Gear (V75-3)

HHar
H
ett intressant läge men jag vet inte om
han kan utnyttja det. Får en bra resa oavsett.

HEn
H stark och rejäl häst som gått bra efter
uppehåll förut. Tror att han har vettig chans.

HHar
H
ännu inte vunnit lopp men
är inte så tokig. Kan skrälla till.

11 Global Unlimited (V75-6)

HHanterar
H
distansen och var ju
riktigt bra vid seger näst senast.

Systemet, V75-1: 1, 11 (2, 10). V75-2: 1, 3, 8, 10 (7, 6). V75-3: Alla 15 (12, 14). V75-4: 10 Järvsöodin (9, 13). V75-5: 5 Wind of Victory (5, 14). V75-6: 3, 5, 11 (8, 7). V75-7: 4, 1, 2 (6, 10). 

WWV75-1:
HJag
H
tippar mig själv
etta med 11 Zinco Jet
som jag tycker är en
riktigt bra häst. Han är
lite seg från början
men desto starkare till
slut och jag tror att vi
kan vinna loppet.
1 Sahara Sandstorm
ser ut att vara i form
och har ett utsökt läge.
WWMin vinnare:
H11
H Zinco Jet

Ulf
Ohlsson

Vinner flest lopp av alla i Sverige

WWV75-2:
H10
H Hevin Boko är
van att möta lite bättre
hästar än dessa och
skulle hon vara bra
i ordning direkt efter
lite vila ska hon kunna
runda samtliga. 1 El
Fitzgerald har säkert
gått framåt lite med
det senaste loppet och
har läget.
WWMin vinnare:
H10
H Hevin Boko

WWV75-3:
H1
H Eclair du Mont har
inte startat på ett tag
men jag skulle inte tro
att man gå ut på V75
utan att tro på en bra
prestation direkt.
Borde vara gynnad av
lång distans.
14 Ricthie Ås har fin
fart och kommer säkert
att göra ett bra lopp.
WWMin vinnare:
H1
H Eclair du Mont

WWV75-4:
HJag
H
tror inte att
9 Bellfaks kommer att
ha några problem med
distansen och fungerar han är han tuff att
slå. 10 Järvsöodin
som jag kör har inte
startat på ett tag, men
han är stark och ska
slåss om segern
i normal form.
WWMin vinnare:
H9
H Bellfaks

WWV75-5:
HJag
H
tror att vinnaren kan finnas på
startvolten. 1 Anna
S.H. är i bra form och
har bästa tänkbara
läge. Givet bud.
5 Wind of Victory har
imponerat hemma
i Finland och att Björn
Goop kör är såklart
inget minus.
WWMin vinnare:
H1
H Anna S.H.

WWV75-6:
H5
H Je t’Aime Explosiv
har imponerat på mig
och distansen verkar
nog vara ett plus. Jag
tror inte att han blir
instängd över tre varv
och det är mitt bästa
drag i omgången.
Spik. 3 Manofthematch kan vara värsta
motbudet.
WWMin vinnare:
H5
H Je t’Aime Explosiv

1 080 rader/540 kronor

WWV75-7:
HJag
H
tror att 3 Malkin
växer en klass om han
kommer till ledningen
och är lite inne på att
han kan spåra runt
om. 2 Perfect Dynamite ser ut att vara i
knallform och måste
streckas tidigt.
1 Survival Kit är också
ett vinstbud.
WWMin vinnare:
H3
H Malkin

MIN BÆSTA V75-CHANS

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR
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5 Je t’Aime Explosiv (V75-6)

11 Viper Lavec (V75-3)

HHan
H
har sin bästa bit till slut i loppen och
det är en mycket bra egenskap.

HHar
H
visat fin styrka och kommer nog att
passa bra med Goop. Jag tror på bra chans.

HJättestark
H
häst som kan blanda
sig i det hela vid överpace.

3 Malkin (V75-7)

HVar
H nog lite missgynnad av läget
senast. Kan bli lite bortglömd nu.

Systemet, V75-1: 11, 1, 10 (4, 2). V75-2: 10, 1, 3, 8, 6 (4, 7). V75-3: 1, 14, 4, 11, 7, 3 (13, 12). V75-4: 9, 10 (5, 1). V75-5: 1, 5, 3 (14, 8). V75-6: 5 Je t’Aime Explosiv (3, 8). V75-7: 3, 2, 1 (6, 10). 

1 620 rader/810 kr

