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

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.20

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR BERGS˚KER I MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

WW V75-1:
 H6 Crackajack har 

lottats till ett bra spår 
och har bra statistik 
på lång distans. 
2 Budets Lasse är 
snabb från start och 
kommer att få ett bra 
lopp är känslan. Men 
här är det många som 
kan vinna. 7 Special 
Major är en outsider.

WW MinWvinnare:
 H6 Crackajack

WW V75-2:
 H4 Vanessa F.B. har 

visat att hon har 
toppform och skulle 
hon få överta led-
ningen tidigt är mycket 
vunnet. 12 Mountain 
Cleaver som jag kör 
har ett dåligt läge men 
hon mötte stentufft 
motstånd senast. 
Enklare nu.

WW MinWvinnare:
 H4 Vanessa F.B.

WW V75-3:
 H2 Zenit Brick är van 

att möta mycket 
hårdare motstånd än 
detta och även om han 
bara vara sådär 
senast på Åby måste 
han ha mycket bra bra 
chans den här gången. 
9 Erik Sting som jag 
kör är kanske det 
största hotet.

WW MinWvinnare:
 H2 Zenit Brick

WW V75-4:
 H6 Smedsbo Faksen 

har imponerat i de två 
senaste starterna och 
kommer han till till 
ledningen så har han 
ju visat sig trivas extra  
bra i den positionen. 
1 Storm Odd vann på 
en bra tid senast på en 
vinterbana och hade 
pausat innan det.

WW MinWvinnare:
 H6 Smedsbo Faksen

WW V75-5:
 HLägsta klassen är 

alltid lurigt. 
4 M.T.Master Don har 
ett vettigt läge och är 
min vinnare i loppet. 
1 Master Hill har visat 
prov på fint kunnande 
men det är ju ett tag 
sedan han vann lopp 
och han kan också 
behöva det här loppet.

WW MinWvinnare:
 H4 M.T.Master Don

WW V75-6:
 HJag är inne på att 

7 Global Trust startar 
med jättebra chans. 
Han måste inte ha 
ledningen för att vinna 
loppet, men skulle han 
komma dit så ökar 
givetvis hans chanser 
att vinna loppet 
markant. 6 Rushmore 
Face är värst emot.

WW MinWvinnare:
 H7 Global Trust

WW V75-7:
 H3 Perfect Dynamite 

har ett bra läge igen 
och får tipset. Men jag 
tycker 9 It’s Showtime 
Zaz är ett tidigt 
motbud och han 
besegrade ju faktiskt 
tipsettan när de 
möttes på Romme 
i den näst senaste 
starten.

WW MinWvinnare:
 H3 Perfect Dynamite

Systemet, V75-1: 6, 2, 7, 1, 10, 3, 5 (8, 9). V75-2: 4, 12 (15, 1). V75-3: 2 Zenit Brick (9, 4). V75-4: 6, 1, 10 (8, 9). V75-5: 4, 1, 3, 6, 9, 7, 12, 10 (2, 5). V75-6: 7 Global Trust (6, 5). V75-7: 3, 9, 2 (12, 1).  1 008 rader/504 kronor

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

Systemet, V75-1: alla tolv hästar (6, 1). V75-2: 4, 12, 15 (8, 1). V75-3: 2 Zenit Brick (4, 9). V75-4: 10. 6, 1, 8 (2, 12). V75-5: 1, 4, 3 (10, 12). V75-6: 6, 7, 2 (11, 5). V75-7: 3 Perfect Dynamite (9, 10).  1 296 rader/648 kronor

12WMountainWCleaverW(V75-2)�������������������������������123412341234
 HTränaren låter nöjd. Hon ska klara distansen 

och går ner i klass jämfört med senast. 

MIN BÆSTA V75-CHANS
2WZenitWBrickW(V75-3)

 HMed tanke på läget och motståndet tycker 
jag det är svårt att gå emot honom. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
5WScarpettaW(V75-1)

 HFastnade senast och vann över 
långt näst senast. Formstark! 

6WOkashiWCheriW(V75-5)
 HGick bra från ett svårt läge 

senast. Står lite bättte till nu.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

WW V75-1:
 H6 Crackajack är en 

häst jag gillar och det 
ska bli kul att testa 
honom igen. Får vi en 
bra start tror jag att vi 
ska ha hyfsad chans 
att vinna loppet. Det är 
öppet bakom. 1 Ready 
Lane är en bra häst 
med ett bra läge och 
han ska passas.

WW MinWvinnare:
 H6 Crackajack

WW V75-2:
 H12 Mountain 

Cleaver är stark och 
rejäl och har bland 
annat tävlat i Stoeliten. 
Jag tror att hennes 
hårdhet kan fälla 
avgörandet. Jag ska 
försöka ge henne en 
match med 4 Vanessa 
F.B. som visat finfin 
form på slutet.

WW MinWvinnare:
 H12 Mountain Cleaver

WW V75-3:
 HJag vet att 2 Zenit 

Brick var lite blek på 
Åby senast men det 
var nog bara en 
tillfällighet. Läget är 
bra och vid sunda 
vätskor ska han ses 
med jättebra chans i 
det här Guldloppet 
som inte håller den 
högsta klassen.

WW MinWvinnare:
 H2 Zenit Brick

WW V75-4:
 H10 Tangen Haap 

kommer nog att trivas 
med underlaget den 
här gången och han är 
både snabb och stark. 
Han är mitt val även 
om 6 Smedsbo Faksen 
gått väldigt bra på 
sistone. Min styrning 
1 Storm Odd är inte 
heller borta.

WW MinWvinnare:
 H10 Tangen Haap

WW V75-5:
 H1 Master Hill gjorde 

bort sig senast och 
det fanns nog något 
som störde honom. 
Han är säkert bättre i 
ordning nu efter en 
paus och kan bli 
svårstoppad. 4 M.T. 
Master Don har visat 
fin form och är ett 
tidigt motbud.

WW MinWvinnare:
 H1 Master Hill

WW V75-6:
 H6 Rushmore Face 

gör en långresa för det 
här loppet och jag tror 
att man ha chans att 
nå ledningen och då 
är det hästen att slå 
för oss övriga. Jag kör 
2 Importedfrmdetroit 
och går han bara iväg 
felfritt ska han ha lite 
chans.

WW MinWvinnare:
 H6 Rushmore Face

WW V75-7:
 H3 Perfect Dynamite 

var ruggigt fin vid 
segern senast och rån 
ett bra läge tror jag 
inte att han förlorar 
det här loppet. Känns 
som att det är 
omgången starkaste 
spik. 9 It’s Swowtime 
Zaz blir tvåa om det 
stämmer på vägen?

WW MinWvinnare:
 H3 Perfect Dynamite

6WCrackajackW(V75-1)W���������������������������������������������123412341234
 HVar het senast jag körde, men håller han sig 

lugn tror jag att vi har en skaplig vinstchans. 

MIN BÆSTA V75-CHANS
3WPerfectWDynamiteW(V75-7)

 HHan var lysande senast och fick ett perfekt 
startspår på lördag. Svårslagen igen. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
4WMrWMatjesW(V75-1)

 HKommer från ett formstall och 
kan vara ett långskott i första. 

8WSmedheimWSolanW(V75-4)
 H Är van att möta de allra bästa 

och vass med en smygesa.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

Robert Bergh: Släpp prestigen, det 
krävs inte höga kostnader för bra saker
En travbana blir aldrig bättre än sitt under-
lag. Därför är det dags att vi hittar ett sys-
tem för att säkra upp kvaliteten på tävlings-
dagarna. 

Och så något som gjorde mig riktigt glad.

SpelarnaWochWpublikWförväntar sig en viss nivå på 
tävlingarna men många gånger stämmer inte 
verkligheten med förväntningarna. Förutsätt-
ningarna är helt enkelt alldeles för olika då 
kvaliteten på underlaget skiljer för mycket.

Hur utvärderar du en prestation från en bana 
som är för lös eller har för dåligt innerspår?

MmM Inför ett betygssystem där vi aktiva efter 
varje tävlingsdag bedömer banan! 
Det kan vara så enkelt att några utvalda proffs 

och amatörer efter varje tävling får skicka in en 
siffra mellan 1-10. En bra bana ska alltid ligga 
mellan 7-9 beroende de yttre förutsättningarna 
som ju inte går att påverka.

MmM Tyvärr finns banor som i dag sällan kommer 
högre än 4-5 oavsett väder...
I dag har vi fem-sex banor som håller 

en otroligt hög lägstanivå och nästan 
alltid bjuder på ett toppunderlag. Dessa, 
som verkligen förtjänas att hyllas, är 
Boden, Bollnäs, Kalmar, Jägersro och 
Halmstad. 

Även min hemmabana Åby har 
senaste året verkligen utvecklats och 
är på väg att få till något riktigt bra.

MmM Det krävs inte höga kostnader för 
att göra bra saker med underlaget.

MmM Men det krävs att lyfta tankarna 
och släppa prestigen.
Jag tror att det är nödvändigt med 

ett kunskapsutbyte där de bra kan hjälpa 
till med det vardagliga tänket på de 
banor där det funkar mindre bra. Vi 
måste hitta en väg där vi hjälper varan-
dra. Och jag tror det är viktigt att alla, 

inte bara banpersonalen utan även vd och sty-
relse, får höra om utmaningarna.

- - -
Riktigt glad blev jag på Åby i torsdags. Och det 

var faktiskt något annat än en loppseger som 
gladde mest.

För första gången i Sverige såg jag utrustning 
för att göra riktiga milkshake-tester.

MmM Det är den typen av fuskare som förbundet 
ska jaga och få fällda.

MmM Anti-dopingarbetet bör sikta på kemikalier, 
inte jaga karenstider på nypon och vallörtsblad.

- - -
Nu till lördagens V75-omgång på Bergsåker. 
V75-1: Ett lurigt lopp inleder men jag har hittat 

en bra spik. 6 Crackajack fick jag en väldigt bra 
känsla för då jag såg senast på Bergsåker. Då blev 
han het mot hårdare motstånd, vinner nu i stället!

V75-2: Stolopp är som ni vet luriga men på 
3 140 borde vi hitta vinnaren. Har 14 Amalia 
Cash form så är det perfekt lopp för henne men då 

svåravläst så garderar vi med 1 Au 
Pair Girl, 4 Vanessa F.B. och 8 Tina Gel.

V75-3: 2 Zenit Brick har läget men 
blir stor favorit. Ledaren (?) 3 Nappa 
Scar och 10 Kadett C.D. skrällbud.

V75-4: Går på de med form då många 
av dessa kommer från vila. Streckar 
1 Storm Odd, 6 Smedsbo Faksen och 
10 Tangen Haap.

V75-5: 3 Bon Ego kan vara spiken 
ur svårt lopp. Annars ta alla om råd.

V75-6: Inte vanligt med volt i silver 
men variation är bra. Tipset till 

6 Rushmore Face som varit förbättrad. 
Även 1 Vic de Luxe, 7 Global Trust och 
2 Importedfrmdetroit streckas.

V75-7: 3 Perfect Dynamite blir stor 
favorit på senaste insatsen. Har man 
råd så ta med 9 It’s Showtime Zaz, 
11 Malkin och 2 Zorro Swing.

Våga tänka i nya banor

KVALITETSSÆKRAT? Robert Bergh vill gärna se ett system 
där aktiva får bedöma banunderlaget efter tävlingsdagen. Foto: TR BILD
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 ”Har fått några lopp i kroppen och börjar se formstark ut för dagen. Läget blev 
vad det blev och får försöka göra det bästa av det. Nu kör vi för första gången i år 
med skygglappar, annars vanlig vagn precis som vanligt.

ROBERT BERGH OM SIN V75-CHANS I MORGON

Robert  
Bergh
sporten 
@expressen.se

TRAV


