
1XXXDAG XX MÅNAD 20XX TRAV

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

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.20

Robert Bergh: Jag tror inte att det 
är ryttarnas fystest som är problemet  
Antalet aktiva inom montédisciplinen har 
rasat och just nu pekas finger om varför. 

Jag tycker vi istället måste ställa oss den 
hårda frågan. Ska monté stanna i Sverige?

Rubriker om kris skakar om bland de montéin-
tresserade. Antalet ryttare har minskat från 619 
till 164 sedan disciplinen lanserades. Och som 
ofta när något inom travet går mindre bra ska 
man alltid söka fel hos vårt förbund. 

Det som nu pekas ut som huvudanledningen till 
nedgången är förbundets införande av ett obliga-
toriskt fystest som montéryttarna sedan några år 
tillbaka måste gå igenom.

Allvarligt? 
Jag tror inte nedgången har med fystestet att 

göra. Släpp på testet ett par år,  enda resultaten 
lär bli att de vältränade vinner mer och övriga får 
det tuffare. Men knappast ger det fler licenser. 

MmM Jag tycker vi istället måste ställa oss frågan 
om monté verkligen passar i Sverige där vi tävlar 
på tusenmetersbanor med bilstart? 

MmM Montéstarter sliter och är att leka 
med elden vad gäller skador. 
Jag har i mer än tio års tid rätt fram-

gångsrikt startat hästar nere i monténs 
hemland, Frankrike. Men trots att 
loppen där nere är skonsammare genom 
större banor, voltstart och att tempot 
är klart lägre så fixar få hästar mer än 
3-4 montélopp per år. 

I den svenska montésporten med 
alla autostarter springer väldigt 
många över sin förmåga första varvet 
med ökat slitage och ännu färre 
starter som en konsekvens.

När montédisciplinen kom till Sverige 
lockade den nya till sporten från bland 
annat ridskolor. Men då den inköpta 
hästen inte håller förstår jag nedgången. 
Det tröttar ut, inte minst ekonomiskt, att 

ha hästen hos veterinären eller som konvalescent. 
MmM Tror sporten måste tänka om för att överleva.

Det finns ju inte heller hästar eftersom trä-
narna har insett problemen. De som idag startar 
är i regel de som kört klart för sulky och hoppas 
på en nytändning och några sista cash in.

Att locka ungdomar till sporten var en av 
tankarna bakom när svensk monté infördes. Jag 
upplever inte att det har blivit så.

MmM De montéryttare som inte jobbade i travstal-
len innan har inte kommit in efteråt. Montén ses 
mer som en hobby än ett yrkesval.
Apropå att jobba i stall. Det finns idag ca 8500 

hästar i professionell träning.  Det borde inne-
bära runt 1100 anställda hästskötare. Det vore 
intressant med statistik från Svensk Travsport 
över vad den verkliga siffran är?

- - -
Nu till lördagens V75-omgång på Momarken.
V75-1: Lurigt långlopp inleder. Spik 15 Jet Voice 

kan vara lösningen om ej råd ta många.
V75-2: Tipset till 11 Miss Ålanda 

från ett intressant läge och rutinerade 
Gunnar Austevoll i sulkyn. Som 
vanligt garderar vi dock i stoloppen.

V75-3: Bra läge på favoriten 1 Adi-
ago Trot och han är ett spikbud.

V75-4: Favoriten 6 Roli Eld har för 
många andrapris i raden men känns 
klart snabbare än sina konkurrenter. 
Motbud är 3 Emil Mollyn.

V75-5: Har tippat 5 Crackajack 
tidigare och jag gör det igen. Det är en 
fin häst som har bra chans här.

V75: 4 Pastore Bob blir stor favorit 
här och då han nog hinner nog förbi 
motbudet 2 Donatomite så ser detta 
lopp vikt ut för favoriten. 

V75-7:  Ännu en favorit med bra chans 
i starke 9 Ecu de Mieloui. 8 Derby 
Simoni är första garderingsbud.

Ställ den hårda frågan

UTDØENDE TÆVLINGSFORM? Antalet montéryttare har 
minskat drastiskt senaste åren. Robert Bergh tycker att monté inte 
passar på de svenska 1 000-metersbanorna. Foto: MARIA HOLMÉN/TR BILD

Robert  
Bergh
sporten 
@expressen.se

TRAV

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR MOMARKEN I MORGON

Kristian     
Malmin
Norsk catchdriver med bra koll

 W V75-1:
HHJagHmisstänkerHattH

någonHavHdeHsvenskaH
hästarnaHvinnerH
loppet.H10 Sphinx 
d’InverneHverkarHstarkH
ochHutanHstrulHärHhanH
minHvinnare.HAvHdeH
norskaHhästarnaHtrorH
jagHattH15 Jet VoiceH
harHdenHbästaHchan-
senHtrotsHläget.

 W Min vinnare:
HH10HSphinxHd’InverneH

 W V75-2:
 H6 In HålerydHharH

visatHfinHformHpåHslutetH
ochHhonHärHvassHpåH
speedHomHdetHlöserHsigH
frånHinnerspåretHpåH
tillägg.H4 BalaineHvetH
jagHattHtränarenHärHliteH
uppåtHochHhonHskaH
passas.HMin 
3 Towanda’s ClassicHärH
ocksåHvärdHettHstreck.

 W Min vinnare:
HH6HInHHåleryd

 W V75-3:
 H1 Adiago TrotHharHettH

perfektHlägeHochHjagH
trorHattHhanHärHhuvudetH
högreHänHövrigaHiHdetH
härHloppet.HVadHjagHharH
förståttHsåHgårHhanH
bådeHfrånHspetsHochH
bakifrån.HChansspik.H
6 Kick Off ClassicHochH
7 Kicking ClassicHärH
tidigaHbudHbakom.

 W Min vinnare:
HH1HAdiagoHTrot

 W V75-4:
 H6 Roli EldHblirHsäkertH

klarHfavoritHochHdetH
skaHhanHnogHvaraHdåH
hanHradatHuppHfinaH
prestationerHochHmöttH
tuffareHgäng.HMenHjagH
dubblarHsystemetHmedH
3 Emil MollynHsomHharH
ettHbraHlägeHochHärHenH
hästHunderHstarkH
utveckling.

 W Min vinnare:
HH6HRoliHEld

 W V75-5:
 H5 CrackajackHkanH

bättreHänHvadHhanHvisatH
iHloppenHpåHsvenskH
markHochHjagHtrorHattH
hanHkommerHattHvisaH
detHdenHhärHgången.H
ÄvenHomH1 M.S. 
Triple J. imponeradeH
stortHsenastHförordarH
jagHCrackajackHsomH
tipsetta.

 W Min vinnare:
HH5HCrackajack

 W V75-6:
 H4 Pastore BobHfickH

detHbättreHspåretH
jämförtHmed 9 LionelH
ochHdetHkanHnogHfällaH
avgörandetHJagHvetHattH
PastoreHBobHärH
fruktansvärtHstart-
snabbHochHlärHledaH
loppetHlänge.HMenHjagH
tyckerHinteHattHmanH
kanHuteslutaHLionel.

 W Min vinnare:
HH4HPastoreHBob

 W V75-7:
 H9 Ecu de MielouiHharH

vunnitHsjuHavHåttaHloppH
ochHvisatHattHhanH
klararHbananHpåH
MomarkenHutanH
problem.HÄvenHomHdetH
ärHliteHhårdareHemotH
nuHtrorHjagHattHhanHH
löserHuppgiften.HBraH
spik.H3 Gigolo N.L.HärH
nogHvärstHemot.

 W Min vinnare:
HH9HEcuHdeHMieloui

Systemet,HV75-1:HallaHfemtonHhästarH(10,H15).HV75-2:H6,H4,H13,H14,H3H(5,H11).HV75-3:H1HAdiagoHTrotH(7,H6).HV75-4:H6,H3H(11,H1).HV75-5:H5,H1,H7H(12,H3).HV75-6:H4,H9,H2H(6,H5).HV75-7:H9HEcuHdeHMielouiH(3,H2).HH 1H350Hrader/675Hkr

Johan  
Untersteiner
Stortränare från Halmstad

Systemet,HV75-1:H2,H12,H10,H6H(15,H11).HV75-2:H6HInHHålerydH(3,H10).HV75-3:H1,H7,H10,H3,H2H(6,H4)HV75-4:H6,H1H(10,H3).HV75-5:H5,H1,H9,H8.HV75-6:H9,H4H(2,H6).HV75-7:H4,H9,H2,H8,H11H(1,H3).HH 1H600Hrader/800Hkr.

7 Dayenne Lane (V75-5) ����������������������������������������123412341234
HHEnHväldigtHspeedigHhästHsomHkanHöverraskaH

omHdetHstämmerHmedHpositionerna.H

MIN BÆSTA V75-CHANS
9 Eco du Mieloui (V75-7)

HHEnHhästHsomHbaraHvinnerHochHvinnerHochHgårH
frånHallaHlägenHärHsvårHattHgåHemot.H

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
13 Lady Lane (V75-2)

HHVarHuteHiHettHhårdareHloppHsenastH
ochHärHbättreHänHstreckprocenten.H

3 Emil Mollyn (V75-4)
HHMångaHspikarHfavoritenHochHEmilH

MollynHkanHfällaHmångaHsystem.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

 W V75-1:
 H2 Moruga ärHenH

kapabelHhästHhosH
Kolgjinis.HDerasHstallH
harHvisatHbraHformHpåH
sistoneHochHMorugaH
segerstriderHfelfri.H
12 Wayne BrogårdH
skaHräknasHtidigtHochH
manHskaHinteHglömmaH
bort OskarHSvanbergs 
6 Dooley’s U.N.G.

 W Min vinnare:
HH2HMoruga

 W V75-2:
HHStoloppetHkännsH

öppetHochHantingenHtarH
manHmedHmångaH
hästarHellerHsåHspikarH
man. 6 In HålerydHharH
jegHsettHvidHettHparH
tillfällenHochHjagHtyckerH
attHdetHärHenHbraHhäst.H
KommerHhonHutHiHtidH
bordeHsegerchansenH
varaHbra.

 W Min vinnare:
HH6HInHHåleryd

 W V75-3:
 H1 Adiago TrotHvannH

V75HpåHmålfotoHsenastH
ochHkanHföljaHuppHmedH
nyHseger.HOmHmanH
garderarHloppetHkanH
manHtänkaHpåH3 Har-
pos RocklandHsomHjagH
kör.HFormenHärHpåHtoppH
ochHhanHgickHbraHöverH
långHdistansHiHsenasteH
loppet.

 W Min vinnare:
HH1HAdiagoHTrot

 W V75-4:
 H6 Roli EldHbesegradeH

topphästarHiHsenasteH
startenHochHjagHharH
lästHattHFrodeHHamreH
ärHnöjdHmedHhästenH
ochHtrorHpåHbraHchans.H
HanHärHettHspikbud.H
VidHgarderingHkanHmanH
tänkaHpåHattHtaHmedH
formstarkeH11 Ådne 
Odin.

 W Min vinnare:
HH6HRoliHEld

 W V75-5:
HHOmH1 M.S. Triple J.H

hållerHuppHledningenH
ärHnogHloppetHöver.H
HonHvannHpåHtopptidH
senastHtrotsHsnöovä-
der.HSkulleHhonHbliHavH
medHtätenHkommerH
troligenHkonkurren-
ternaHgöraHalltHsåHattH
honHinteHfårHluckan.H
PassaH5 Crackajack.

 W Min vinnare:
HH5HCrackajack

 W V75-6:
 H4 Pastore BobH

kändesHjättefinH
iHårsdebutenHochHhadeH
tränatHbraHföre.HHanH
vannHväldigtHenkeltH
ochHhadeHtussarnaH
kvarHochHjagHryckteH
aldrigHdetHnorskaH
huvudlaget.HDetHblirHtillH
99HprocentHvanligH
vagnHdenHhärHgången.

 W Min vinnare:
HH9HLionel

 W V75-7:
 H4 Roi Du MondeHharH

fleraHrakaHsegrarHochH
ärHettHsegerbud.HMinH
egenH2 Marcello WibbH
varHtvåaHiHårsdebutenH
ochHgickHbraHfrånH
20HmetersHtilläggHochH
avslutadeHraskt.HJagH
hoppasHattHhanHskaH
varaHännuHliteHbättreH
denHhärHgången.

 W Min vinnare:
HH4HRoiHDuHMonde

4 Pastore Bob (V75-6) ������������������������������������ 1234123412341234
 HPastore BobHvarHjättefinHiHårsdebutenHochH

vannHloppHdenHhärHtävlingsdagenHiHfjol.H

MIN BÆSTA V75-CHANS
6 In Håleryd (V75-2)

HHÄrHenHjättefinHhästHsomHharHloppHiHkroppen.H
HonHsänkerHallaHsistaHbitenHiHstoloppet?H

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
10 Annie’s Boy (V75-3)

HHÄrHenHavHmångaHmedHchansHomH
manHväljerHgarderaH1 Adiago Trot.H

5 Crackajack (V75-5)
HHVarHnyligenHstorfavoritHpåHV75.H

DenHhärHgångenHblirHhanHbortglömd.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR


